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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar o estudo de viabilidade energética do trecho 

superior do Rio Macaé, situado no município de Nova Friburgo – Rio de Janeiro. É 

realizada uma revisão do conceito e classificação de pequenas centrais hidrelétricas, 

uma vez que é uma literatura com amplo conhecimento para o entendimento deste 

trabalho. O estudo compreenderá a aplicação da técnica de regionalização de 

vazões, com o objetivo de obter a série de vazões médias mensais, bem como o 

traçado do perfil longitudinal do trecho a ser avaliado para o empreendimento 

hidrelétrico. Para tais métodos, utilizaram-se dados fluviométricos da Agência 

Nacional de Águas e a rede altimétrica do IBGE, que posteriormente levaram ao 

cálculo do potencial hidrelétrico do trecho estudado. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this work is to measure the hydraulic potential in a pico hydropower 

plant, which will be based in the Upper Macaé River, located in Nova Friburgo city, in 

the state of Rio de Janeiro. The technical concepts about the small hydropower 

plants, as well as its classification, are crucial to understand this work, once this 

subject has an important knowledge which will be used on the development of this 

research. The studies will include the regionalization of stream flow method in order 

to obtain the mean monthly flow rate, in addition to the longitudinal stream profile 

from the selected location, so that the hydropower plant can be evaluated afterwards. 

To develop these methods, several data from the nearest fluviometric station, from 

the Brazilian National Water Agency, and the elevation profile, from the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics, were then used to measure the hydraulic 

potential in the selected location. 

 

 

Keywords: Small hydropower plants, geographic information system, fluviometric 

station, topography 
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1 INTRODUÇÃO 

Tem-se cada vez mais a consciência de que o planeta necessita de fontes 

alternativas de energia para que a demanda energética seja suprida, uma vez que 

as fontes tradicionais de energia são muito poluentes e extinguíveis – ou geram 

impactos ambientais significativos.  

De acordo com Simioni (2006), a história da humanidade afirma que métodos 

de geração de energia foram sendo substituídos com o passar do tempo, tendo o 

carvão substituindo a lenha e, posteriormente, o petróleo substituindo o carvão. 

Logo, torna-se evidente que novos tipos de geração de energia vêm sendo 

estudados para que a base energética comece a mudar novamente.  

A utilização de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) como base 

da matriz energética é um assunto um tanto quanto controverso, pois – apesar de 

abastecerem grande parte da população mundial – são fortemente poluidores e 

causam grande impacto negativo para o ecossistema. Resultando, como 

consequência, em uma grande emissão de dióxido de carbono quando queimados, 

acarretando em uma maior ocorrência de chuvas ácidas e poluindo as diversas 

camadas de solos e os lençóis freáticos que abastecem a própria vida humana.  

Para poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, Riquelme (2008) 

define a energia renovável como aquela na qual a taxa de utilização da mesma é 

inferior a sua taxa de renovação. Entende-se, então, que as energias renováveis se 

originam de fontes permanentes e não estão passíveis ao término, enquanto as 

energias não renováveis são provenientes de combustíveis fósseis, tendo seus 

malefícios e benefícios brevemente explicados anteriormente.  

Quando exemplificado por números, verifica-se que, nos países que 

representam a maior parte da econômica mundial, 61% da energia produzida nos 

mesmos têm como fonte os combustíveis fósseis. Em segundo plano, 21% são 

provenientes da energia nuclear e, na terceira colocação, a energia com fonte em 

recursos hídricos representam 14%. Por último, mas não menos relevante, a energia 

geotérmica, eólica e solar representam apenas o pequeno valor de 4% no índice de 

produção de energia destas potências econômicas. A partir destas informações 

pode-se perceber claramente que a utilização de energias renováveis ainda tem 

muito a crescer e que representará, além da sua existente importância atual, uma 
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grande área de estudo e aplicação que tende a se expandir cada vez mais por todo 

o planeta.  

O Brasil, apesar de um país com uma abundância de recursos naturais e vasto 

território nacional, ainda é uma referência mundial quando se trata de desigualdade 

– tanto social quanto econômica. Uma das formas de reduzir essa desigualdade foi 

através do incentivo à aquisição da energia elétrica na forma do programa do 

governo federal Luz Para Todos.  

De acordo com Cardoso e col. (2013), a energia elétrica é um direito básico de 

todo cidadão, e cabe ao governo federal promover esse direito que garantirá o 

suprimento de suas necessidades e o bem-estar dos seres humanos. O Programa 

Luz Para Todos foi criado em 2003 e teve como objetivo fomentar o 

desenvolvimento social de diversas propriedades, em sua maioria as rurais, que não 

tinham o acesso à energia elétrica, ficando assim impossibilitadas de adquirir níveis 

elevados de inclusão social, oportunidades de trabalho e geração de renda.  

Estima-se que, baseado em um recente levantamento realizado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel, 2017), ainda existem, aproximadamente, 1 

milhão de brasileiros sem o acesso à energia elétrica no território brasileiro. Esse é 

um indicador que demonstra o quanto programa ainda está incompleto e atrasado, 

pois era esperado que até 2008 a universalização do acesso à energia elétrica no 

Brasil estaria concluída.  

Segundo a Aneel (2017), a maior fonte geradora brasileira é a hídrica com 

61,08%, sendo seguida pelas originadas em combustíveis fósseis, com 16,44%.  

1.1 OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo geral deste trabalho é a definição e esclarecimento da importância 

das microcentrais hidrelétricas como uma forma mais sustentável de suprir a 

demanda por energia através da autoprodução. Através de um estudo de caso 

prático no trecho superior do Rio Macaé, tendo sua nascente originada em Nova 

Friburgo, será feito um estudo de partição de queda para determinar a altura de 

queda do potencial hidráulico e estimativa de vazões para o trecho secundário do rio 

em análise, bem como toda a caracterização da bacia de contribuição hidrográfica.  
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1.2 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Neste trabalho será apresentada uma revisão de literatura de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs), contemplando as características, classificações e uma 

contextualização de utilização histórica, de acordo com as Diretrizes para Estudos e 

Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (Eletrobrás, 2000). A partir desse guia 

de estudo e de manuais de viabilidade hídrica para estudos de inventário – além da 

utilização de softwares de georreferenciamento para mapeamento e retirada de 

informações para a verificação do potencial do local – serão utilizadas práticas de 

reconhecimento e visita de campo para o manuseio das informações dos postos 

fluviométricos extraídas da plataforma digital da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Ao final deste trabalho será possível avaliar a possível continuidade dos 

estudos de aproveitamento energético da região em questão, podendo concluir se 

os fatores diretamente ligados à natureza – vazão do rio e altura de queda – são 

relevantes para a possível implantação de um empreendimento hidrelétrico.  
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2 PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS  

2.1 DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com a Associação Brasileira de PCHs e CGHs (Abrapch, 2017), as 

pequenas centrais hidrelétricas são usinas hidrelétricas com um tamanho e uma 

potência gerada relativamente menor, além de ter um impacto ambiental com áreas 

alagadas significativamente menores.  

Na primeira edição do Manual de Diretrizes para Estudos e Projetos de PCHs 

(Eletrobrás, 1982), a usina hidrelétrica de pequeno porte era caracterizada por ter 

uma potência instalada total de 1,0 MW a 10 MW. Outro fator relevante era que a 

vazão de dimensionamento da tomada d’água não fosse superior a 20 m³/s, além da 

falta de restrições relacionada ao limite de queda do empreendimento. Com a 

atualização da legislação vigente e o do aprofundamento dos estudos na área, os 

procedimentos e diretrizes de PCHs também foram atualizados. Seguindo o Manual 

de Diretrizes para Estudos e Projetos de PCHs (Eletrobrás, 2000), as limitações do 

primeiro manual foram eliminadas e a ANEEL – com base na resolução 394 de 

04/12/1998 – atualizou os determinantes da potência total instalada, passando a ter 

entre 1,0 MW e 30 MW e área total inundada não superior a 3,0 km².  

A Tabela 1 exemplifica a classificação da PCH de acordo com a potência 

instalada e a queda de projeto, sendo esses os dois parâmetros que 

necessariamente tem de ser analisados em conjunto para a correta denominação. 

 

Tabela 1: Classificação das PCHs quanto à potência e à queda de projeto (Eletrobrás, 2000). 

 

CLASSIFICAÇÃO 

DAS CENTRAIS 
POTÊNCIA – P (kW) 

QUEDA DE PROJETO – Hd (m) 

BAIXA MÉDIA ALTA 

MICRO P < 100 Hd < 15 15 < Hd < 50 Hd > 50 

MINI 100 < P < 1000 Hd  < 20  20 < Hd < 100 Hd > 100 

PEQUENAS 1000 < P < 30000 Hd < 25 25 < Hd < 130 Hd > 130 

 

Porém, de acordo com a resolução normativa da Aneel nº 673, de 4 de agosto 

de 2015, os limites de potência para classificação das PCHs foram atualizados e 

disponibilizados para o conhecimento geral, passando a ter um novo limite inferior 

de potência instalada de 3 MW (o limite superior continuou com 30 MW de potência 

instalada). O texto abaixo esclarece o Art. 2º apresentado na resolução em questão: 
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 “Art. 2º Serão considerados empreendimentos 

com características de PCH aqueles 

empreendimentos destinados a autoprodução ou 

produção independente de energia elétrica, cuja 

potência seja superior a 3.000 kW e igual ou inferior a 

30.000 kW e com área de reservatório de até 13 km², 

excluindo a calha do leito regular do rio.” (Aneel, 

2015, resolução nº 673). 

 

Inserindo um pouco de contextualização histórica nesta fonte de geração de 

energia promissora, observa-se que o início da inserção das PCHs no Brasil 

aconteceu em 1997, quando o monopólio do Estado no setor elétrico foi extinto e, 

posteriormente, diversas empresas começaram a investir recursos para estudos de 

viabilidade e projetos na geração de energia renovável. A Abrapch (2017) afirma 

que, desde aquela época, mais de 1 bilhão de reais foram investidos por empresas 

privadas na elaboração de projetos e regularização ambiental em mais de 1000 

projetos protocolados no portal da Aneel (figura 1). 

 

 

Figura 1: Gráfico de comparação entre a usina de itaipu e outras PCHs (Gerado pelo autor com base 
nos dados da Abrapch, 2017) 

  

A partir da figura 1, fica mais claro o entendimento e visualização da 

importância das PCHs no cenário atual da matriz energética brasileira, após ser 

comparada com a maior usina hidrelétrica do mundo, a Usina Binacional de Itaipu, 
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com potência total instalada de 14.000 MW. O somatório dos potenciais de todas as 

PCHs apresentadas no gráfico acima totaliza um valor superior à hidrelétrica de 

Itaipu, ou seja, fazendo prevalecer a sua importância e grandeza perante outras 

fontes geradoras de energia já consagradas. Atualmente, as PCHs ocupam a 3ª 

colocação no ranking de potência gerada, segundo a Aneel (2016), perdendo 

apenas para as termelétricas e para as usinas hidrelétricas com potência maior que 

30 MW, ocupando a primeira colocação com 66,1%. Já as CGHs, que de acordo 

com o manual da Eletrobrás citado acima estão classificadas como micro centrais 

hidrelétricas, representam, segundo a também Aneel (2017), um valor total de 0,2% 

do total da matriz energética brasileira.  

Para concluir a relevância que as PCHs têm para o sistema elétrico brasileiro, 

algumas vantagens podem ser citadas, de acordo com o Guia do Empreendedor de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (Aneel, 2003): 

 A infraestrutura da construção e operação só depende da autorização da 

Aneel; 

 Possui livre comercialização com consumidores cuja carga seja igual ou 

superior a 50 MW (como afirma a lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002); 

 Comercialização da energia gerada com concessionárias públicas de energia, 

tendo como teto tarifário o valor normativo (de acordo com a resolução nº 248 

da Aneel); 

 Está inserida no PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica), que tem como foco o aumento da participação de fontes de 

energia geradas por empreendedores independentes; 

 Como o investimento em usinas hidrelétricas de grande porte tem um impacto 

ambiental muito grande, necessitando grandes instalações e um alto 

investimento, as PCHs se apresentam como uma ótima alternativa para essas 

situações; 

 As PCHs não pagam compensações financeiras pela utilização dos recusos 

hídricos; 

 Incentivam à produção independente de energia, estimulando os estudos e 

fomentando a economia nacional. 
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2.2 PROGRAMA NACIONAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 

O Programa Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PNPCH) surgiu na 

década de 80, quando a preocupação do governo federal em investir em fontes 

competitivas às tradicionais começou a surgir. De acordo com a portaria nº 109 do 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), em 1982, estudos e 

manuais foram elaborados em parceria com a Eletrobrás para desenvolver e 

fomentar as pesquisas voltadas às PCHs. Essa portaria foi fundamental para 

incentivar a necessidade da regulamentação e definição das PCHs e, 

posteriormente, deu origem ao manual citado anteriormente, que foi criado por 

causa do primeiro Programa Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas.  

Apesar das PCHs serem definidas com potência instalada mínima com 3 MW e 

máxima de 30 MW, nesta portaria foi denominado no máximo até 10 MW. Outro 

ponto relevante foi que as barragens e vertedouros poderiam possuir, no máximo, 10 

metros de altura e a capacidade hidráulica de vazão máxima turbinável não poderia 

passar 20 m³/s. Com a atualização desse tipo de empreendimento e a vontade por 

parte do governo federal em tornar as PCHs mais competitivas, o mesmo inicia um 

segundo Programa Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Após esta 

resolução, o DNAEE tratou de atualizar novamente os parâmetros de definição 

através das portarias nº 125, de 1984, e nº 136, em 1987. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica é fundada em 1996, e as atribuições no 

setor das regulamentações elétricas deixaram de ser do DNAEE, conforme afirma o 

Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH, 

2017). Uma das suas primeiras ações foi revogar as portarias nº 125 e 136, 

passando a dar, mais uma vez, novos critérios para classificação das PCHs, 

limitando os parâmetros de potência entre 1 MW e 30 MW. 

Evidencia-se, então, que o governo – através dos órgãos regulamentadores – 

veio atualizando e reformulando diversos parâmetros para chegar à sua melhor 

classificação até o momento, possuindo a potência mínima de 3 MW e a máxima de 

30 MW (de acordo com a resolução nº 673 de 2015 da Aneel). Certamente alguns 

itens e sua nomenclatura irão mudar no futuro, sendo esse um forte indicador para o 

progresso e evolução contínua dos estudos das centrais hidrelétricas de pequeno 

porte.  
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2.3 LEGISLAÇÃO VIGENTE RELACIONADA À PRODUÇÃO DE ENERGIA 

Como qualquer tipo de empreendimento, a produção de energia gerada pelos 

recursos hídricos também é regulamentada pela legislação vigente, pois a atividade 

tem caráter de utilidade pública, gera implicações ambientais e também utiliza bens 

da União. A Constituição Federal, por meio de leis e de resoluções, tem o dever de 

garantir que sejam cumpridas todas as obrigatoriedades relativas à atividade, uma 

vez que a mesma se não for devidamente controlada pode causar danos ao meio 

ambiente – prejudicando assim a qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações. Antes mesmo de se iniciar o empreendimento, conforme o Manual de 

Diretrizes para Estudos e Projetos de PCHs (Eletrobrás, 2000), estudos de impactos 

ambientais devem ser devidamente realizados como forma de redução do impacto 

gerado pelas usinas hidrelétricas – de qualquer porte – pois trata-se de uma 

atividade potencialmente degradadora do meio ambiente. O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) dispõe da resolução do CONAMA nº 237/97, de 19/12/1997, e 

estabelece que os licenciamentos ambientais de usinas hidrelétricas devam seguir 

os artigos descritos nesta resolução.  

Já as normas e legislações exclusivamente sobre o aproveitamento de 

potenciais hidráulicos em Pequenas Centrais Hidrelétricas são apresentadas, de 

forma resumida, no Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(Aneel, 2003). A Constituição Federal de 1988 estabelece, por meio dos artigos 

apresentados, quais itens são os bens da União, o que compete a ela agir, quais 

órgãos e em qual escala cada órgão vai assumir as responsabilidades legais, e 

também os tipos de impostos a serem aplicados em cada situação.  

Dentre as leis que se destacam e que são mais diretas em relação à 

regulamentação para aproveitamentos hidrelétricos, Guitarrara (2012) enfatiza que 

as leis nº 9.074, de junho de 1995, e a nº 9.427, de dezembro de 1996, são de 

grande valor para compreender melhor o empreendimento. A fim de aumentar o 

interesse nos investidores privados para projetos de centrais hidrelétricas de 

pequena potência, a lei nº 9.074 foi implantada de modo a incentivar e regulamentar 

a produção de energia elétrica por produtor independente ou autoprodutor, além de 

estabelecer normas para outorga e prorrogações das concessões de serviços 

públicos. Vale ressaltar que aproveitamentos com potência menor ou igual a 1,0 MW 
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independem de concessão ou autorização, porém também devem ser registrados 

junto à Aneel.  

A lei nº 9.427 rege as concessões de serviços públicos de energia elétrica, de 

modo a regulamentar as parcelas relativas à transmissão e à distribuição da mesma. 

O decreto nº 2.410 de 6 de outubro de 1997 dispõe o cálculo e o recolhimento da 

Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, embasado na lei apresentada 

acima.  

2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE PCHS  

Mesmo tendo sido classificadas de acordo com a nova resolução nº 673 da 

Aneel estabelecendo a classificação atual das Pequenas Centrais Hidrelétricas, com 

relação à potência de operação e de área inundada máxima, as PCHs também 

possuem a sua classificação e tipologia interna.  

De acordo com Manual de Diretrizes para Estudos e Projetos de PCHs 

(Eletrobrás, 2000), as centrais hidrelétricas podem ser classificadas quanto à 

capacidade de regularização do reservatório, quanto ao sistema de adução e quanto 

à potência instalada e queda de projeto.  

2.4.1 CENTRAIS QUANTO A CAPACIDADE DE REGULARIZAÇÃO 

Neste caso, observa-se a capacidade de regularização dos reservatórios das 

pequenas centrais hidrelétricas, sendo elas: 

 

 A fio d’água; 

 De acumulação, com regularização diária do reservatório; 

 De acumulação, com regularização mensal do reservatório. 

2.4.1.1 PCH A FIO D’ÁGUA 

Este tipo de PCH é utilizado quando a vazão máxima durante o período de 

estiagem for maior ou igual que a vazão necessária para suprir a demanda máxima 

a ser solicitada. Logo, para este tipo de PCH é desprezado o volume do reservatório 

e pode ser considerado como um dos melhores casos a ser considerados, pois é 

mais ágil com a fase de estudos e projeto, uma vez que dispensa estudos de 

sazonalidade da demanda elétrica do consumidor e de regularização de vazões do 
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rio. Além disso, as barragens são normalmente baixas – pelo fato de somente 

desviar o rio para o canal de adução – e as áreas inundadas são pequenas.  

2.4.1.2 PCH DE ACUMULAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DIÁRIA 

É classificado como uma PCH que tem a necessidade de realizar uma 

regularização diária do reservatório, pois a demanda de energia elétrica solicitada 

pelo consumidor é maior que a potência a ser gerada pela vazão do período de 

estiagem do rio. Então, o reservatório entra para complementar com uma vazão 

adicional e suprir assim a demanda energética que será consumida. 

2.4.1.3 PCH DE ACUMULAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO MENSAL 

Este tipo de PCH segue o mesmo princípio do item anterior, porém diferencia-

se no fato que os estudos foram baseados em vazões médias mensais, por 

consequência as vazões médias do período de estiagem também foram mensais. 

Então, o reservatório é baseado em uma regularização mensal.  

2.4.2 CENTRAIS QUANTO AO SISTEMA DE ADUÇÃO 

Neste tipo de central, o sistema de adução é o que vai ser analisado para gerar 

a sua classificação. A adução poderá ser feita em baixa pressão com um 

escoamento livre em canal ou em baixa pressão por meio de tubulação. Esta 

escolha entre as duas opções apresentadas será avaliada de acordo com as 

condições geológicas e topográficas do local, pois afetará a inclinação do possível 

canal e as fundações necessárias para realizar estas estruturas.  

2.5 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA PCH NO LOCAL ESCOLHIDO 

Antes de qualquer tipo de empreendimento ser iniciado, a etapa do estudo de 

viabilidade técnica é realizada a fim de compreender a possível ocorrência de 

sucesso ou não. Dentro do contexto das usinas hidrelétricas, este fato não é 

diferente. Por isso, estudos de viabilidade são realizados para poder entender e 

minimizar os riscos do empreendimento, sempre fazendo uma relação com o retorno 

do investimento efetuado. De acordo com o Manual de Estudos de Disponibilidade 

Hídrica para Aproveitamentos Hidrelétricos (ANA, 2010), a etapa de estudos de 
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viabilidade compreende a concepção global de um dado aproveitamento hidrelétrico 

de uma respectiva queda, com o objetivo de otimizar a relação técnico-econômica e 

ambiental, bem como dos benefícios e custos associados.  

Dentro deste contexto o dimensionamento do aproveitamento hidrelétrico é 

realizado, além do planejamento das obras de infraestrutura, do reservatório, área 

de influência, os usos múltiplos da água e as ações socioambientais relacionadas.  

O enfoque deste item será dado à etapa do dimensionamento do aproveitamento 

hidrelétrico, que será composto pela etapa do estudo de inventário.  

O Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas (Aneel, 2003) 

define o estudo de inventário como a avaliação do potencial de geração de energia 

de uma unidade hidrográfica. O estudo terá como objetivo quantificar a 

potencialidade hidroenergética do curso d’água que será analisado. Dentro da lei nº 

9.074, que foi brevemente comentada no item 2.3, o termo “aproveitamento ótimo” é 

inserido no contexto dos estudos de inventário, uma vez que são realizados estudos 

de engenharia para determinação do potencial hidrelétrico da bacia hidrográfica, em 

paralelo com os estudos de divisão de quedas e a caracterização do conjunto 

motorizado que será associado. A definição do termo “aproveitamento ótimo” se dá 

como aquele que propicia, dentro do estudo da divisão de quedas, o máximo 

aproveitamento do potencial hidráulico com o menor custo de implantação.   

Ao iniciar um estudo de inventário, o mesmo deverá então ser registrado junto 

à Aneel para tornar público que aquele local de análise possui estudos realizados 

por um ou mais interessados. Após esta etapa, o empreendedor inicia a etapa dos 

levantamentos de campo, tendo sempre em mente que esses estudos de verificação 

de potenciais hidráulicos possuem cursos d’água – que são bens da União – e a 

produção de energia elétrica é considerada como interesse público.  

Caso haja a necessidade de realizar um estudo de inventário simplificado em 

uma bacia não inventariada, de acordo com o Manual de Diretrizes para Estudos e 

Projetos de PCHs (Eletrobrás, 2000), alguns dados deverão ser coletados, tais 

como: 

 

 Fotografias áreas e mapas cartográficos; 

 Dados de topografia; 

 Perfis do rio; 

 Dados hidrométricos fornecidos por instituições oficiais; 
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 Estudos hidrológicos prévios já realizados na região. 

 

A partir desses dados será possível realizar uma verificação mais técnica com 

relação às vantagens de implantar uma central hidrelétrica na região a ser analisada. 

Tendo em mãos o mapa da bacia hidrográfica, é possível conhecer melhor o perfil 

longitudinal do rio e, consequentemente, ter uma melhor perspectiva dos possíveis 

pontos com quedas e desníveis naturais. As condições geológicas e topográficas do 

terreno também devem ser analisadas, bem como a análise da veracidade dos 

dados obtidos em postos fluviométricos e pluviométricos existentes.  

2.5.1 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA APROVEITÁVEL EM UMA PCH 

A energia firme estimada (Efe) deve ser calculada para estimar a potência a ser 

instalada (Pot).  A fórmula da energia firme é expressa por: 

 

𝐸𝐹𝑒    = 0,0083 . 𝑄 . 𝐻𝑙𝑖𝑞 

 

Equação (1) 

onde: 

Efe = energia firme estimada em MW médios, considerando Q e Hliq constantes 

durante o funcionamento da usina. 

Q =  vazão do período de estiagem medido no local, ou Q95%, ou ainda a vazão 

Qmédia ao longo do período crítico. 

Hliq =  queda líquida, medida em metros. 

 

Ressalta-se que a vazão Q deve ser estimada através de dados de postos 

fluviométricos localizados na bacia hidrográfica, e a queda líquida Hliq é expressada 

pela queda bruta menos as perdas hidráulicas – 3% da casa de força até a 

barragem e 5% para o sistema de adução nos tubos e canais. Enfim, calcula-se a 

potência instalada, tendo em vista que a EFc = Fc . Pot (e Fc é o fator de capacidade, 

firmado em 0,55 nesta etapa).  

 

𝑃𝑜𝑡 =
𝐸𝐹𝑐

𝐹𝑐
 

Equação (2) 
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2.5.2 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA APROVEITÁVEL EM UMA 

MICROCENTRAL HIDRELÉTRICA 

Com base no Manual de Microcentrais Hidrelétricas (Eletrobrás, 1985), 

providenciado pelo Ministério de Minas e Energia – sendo ainda o guia oficial mais 

atual até a presente data do trabalho – a determinação do potencial aproveitável 

máximo do local escolhido deve-se levar em consideração a topografia do local, para 

análise dos prováveis desníveis, e das condições hidrológicas de vazão disponível 

do curso d’água. Estes são os dois parâmetros mais importantes para serem 

levados em consideração, uma vez que, mesmo utilizando o melhor rendimento para 

o conjunto turbina-gerador, não será possível atingir a viabilidade do 

empreendimento se estes parâmetros não forem aceitáveis, tendo em mente que 

dependem unicamente da natureza.  

A potência a ser instalada pode ser estimada através da seguinte expressão: 

 

𝑃 =  7,16 . 𝑄 . 𝐻𝑙𝑖𝑞 Equação (3) 

𝐻𝑙𝑖𝑞 =  0,95 . 𝐻 Equação (4) 

onde:  

Q =  vazão disponível no curso d’água, em m³/s. 

H =  queda bruta, sendo a diferença de nível entre o nível d’água para o 

reservatório e o nível d’água do rio no local da casa de máquinas.  

Hliq =  queda líquida, considerando uma perda de carga de 5% na altura bruta por 

conta do sistema adutor. 

2.6 CUSTOS RELACIONADOS AO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO 

 Segundo Guitarrara (2012), os custos de uma central hidrelétrica com um 

potêncial de instalação de pequeno porte, pode ter uma pequena variação quando 

comparado com outras centrais geradoras. Admite-se que há uma maior 

padronização dos projetos e dos equipamentos e, compreendida em um contexto de 

uma autoprodução rural, o custo estimado médio varia entre 800 e 1600 R$/kW.  

Vale ressaltar que o objetivo deste item não é a abordagem do detalhamento e 

da composição de preços para orçamentos dos elementos envolvidos, e sim uma 
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breve abordagem dos parâmetros envolvidos que irão impactar de forma significativa 

no investimento de pequenas, ou menores, centrais hidrelétricas.  

Como indicado no Manual de Microcentrais Hidrelétricas (Eletrobrás, 1985), os 

parâmetros envolvidos que irão compor a etapa inicial de custo, serão: 

 

 Altura de queda estimada disponível; 

 Potência que será estimada de acordo com a demanda do local (kW); 

 Extensão aproximada da linha de alimentação; 

 Comprimento aproximado da tubulação forçada. 

 Comprimento e altura de barragem do vertedouro (se necessário); 

 Distância aproximada do local a ser implantado, para avaliação de impacto 

nos custos de transportes de material e logística com equipamentos. 

 

Todos esses itens, conforme apresentados no mesmo manual, devem ser 

levantados com o auxílio de uma planilha padrão para estimativa inicial de custo do 

empreendimento.  

2.7 FLUXOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PCH 

Neste item será abordado um breve fluxograma, retirado do Manual de 

Diretrizes para Estudos e Projetos de PCHs (Eletrobrás, 2000), ilustrando um pouco 

das etapas citadas desde o início deste capítulo, passando pelo estudo do inventário 

simplificado e a avaliação e levantamento dos dados de campo – que compõem os 

estudos auxiliares para iniciar o projeto básico de uma pequena central hidrelétrica.  
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Figura 2: Fluxograma de implantação de uma PCH. (Eletrobrás, 2000) 
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3 ESTUDO DE PARTIÇÃO DE QUEDA DO TRECHO SUPERIOR DO RIO 

MACAÉ 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo, como informada no item anterior, está localizada no município 

de Nova Friburgo – na região de Macaé de Cima – que fica no planalto da serra do 

Mar do estado do Rio de Janeiro. De acordo com os dados das coordenadas 

geográficas no site do Cadastro Ambiental Rural (CAR, 2017), o terreno possui 

6,806 hectares e tem seu centroide com coordenadas na latitude de 22º24’06,11”S e 

longitude de 42º31'10,88"O. A figura 3 abaixo ilustra a localização geográfica do 

terreno em questão, mostrando também a hidrografia ao seu redor: 

 

Figura 3: Localização do terreno com a hidrografia ao redor, utilizando o ArcGis (gerado pelo autor com base nos 
dados da Hidrografia do INEA e do CAR, 2017) 
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 Este trecho está localizado na cabeceira do rio Macaé, em Macaé de Cima, 

sendo este rio cruzando a área de estudo um afluente do curso principal, 

denominado Córrego São Caetano. 

 De acordo com IPGA (2015), a bacia hidrográfica do Rio Macaé conta com uma 

área aproximada de 1710 km², tendo um papel relevante em relação às áreas de 

drenagem do Estado do Rio de Janeiro. Logo, fica fácil imaginar que esta bacia não 

está inserida em um município apenas, tendo a sua contribuição dividida ao longo de 

6 diferentes cidades, sendo elas: 

 

 Macaé, com 1.448 km² (82% da área total); 

 Nova Friburgo, com 142 km² (8% da área total); 

 Casemiro de Abreu, com 83 km² (4,7% da área total); 

 Conceição de Macabu, com 70 km² (4,0% da área total); 

 Rio das Ostras, com 11 km² (0,65% da área total); 

 Carapebus, com 11 km² (0,65% da área total). 

 Apesar do fato que a bacia hidrográfica estar inserida em 6 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, o Rio Macaé passa somente nas cidades de Nova 

Friburgo, onde estão as suas nascentes e a área de estudo deste trabalho, 

Casemiro de Abreu e Macaé, onde se encontra a foz desse rio. Todos os municípios 

que o rio Macaé não os cruzam possuem afluentes que contribuem com suas águas 

e desaguam no curso principal, sendo o Rio Bonito, o Rio Sana e o Rio São Pedro.  

A figura 4 abaixo mostra a divisão político administrativa da bacia do Rio Macaé e os 

6 municípios de contribuição coloridos com diferentes cores.  

 A partir deste mapa, pode-se ter um melhor entendimento de como pode ser 

complicado tomar decisões sobre uma bacia que está inserida em diferentes 

municípios, tendo diferentes órgãos responsáveis por tomar cada decisão. Com 

base neste fato, foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rio Macaé e das 

Ostras, em 04 de novembro de 2003, para tomar todas as decisões e ser 

responsável pela gestão dos Rios Macaé e das Ostras.   
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 A bacia hidrográfica do Rio Macaé tem a sua compartimentação dividida em 

porção superior, porção média e porção inferior. A porção superior é onde se 

localizam as principais nascentes do rio, sendo também a parte mais alta da bacia, 

onde as primeiras águas se reúnem para dar origem ao rio. A porção média 

corresponde à região onde podem ser encontrados grandes desníveis, ou seja, inicia 

seu trajeto de descida em encostas em direção à baixada. Esta é uma região que se 

encontra nas escarpas da Serra do Mar e apresenta grandes variações de altitude. 

Por último, a porção inferior é a que está localizada onde o rio encontra as áreas 

mais planas no litoral macaense.  

 Com esta divisão entre as porções da bacia do Rio Macaé, a figura 5 abaixo 

esquematiza o perfil longitudinal do rio, bem como as compartimentações.  

Figura 4: Mapa Político Administrativo da Bacia do Rio Macaé (IPGA, 2015) 
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 Nos trechos de alto e médio curso, o rio corre em vales estreitos entre as 

encostas das montanhas, formados por lugares de grande declividade. Já na parte 

inferior, o relevo se caracteriza por escoar as águas do rio na planície flúvio-marinha, 

sendo esta área plana intercalada por pequenos morros em meio à planície.  

 As suas nascentes estão situadas na serra de Macaé de Cima – onde está 

localizada a área de estudo – e tem uma altitude máxima de 1660m, que fica no 

interior do Parque Estadual dos Três Picos (PETP). O clima nesta região é 

classificado como frio e úmido (IPGA, 2015).  

3.2 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL HIDRÁULICO DA ÁREA DE ESTUDO  

3.2.1 DETERMINAÇÃO DA ALTURA DE QUEDA DO PROJETO 

 Para determinar a altura da queda a ser considerada no projeto, foi necessária a 

utilização do software ArcGis para traçar o perfil longitudinal do trecho em questão. 

Através da rede altimétrica disponível no site do IBGE, foi possível o download da 

folha topográfica MDE_27164se_V1 que continha o relevo do alto curso da bacia 

hidrográfica do Rio Macaé, cujo formato do documento estava compatível para 

visualização em ArcGis.  

 A partir dessa altimetria, da localização do imóvel no CAR e da hidrografia dos 

rios principais e secundários traçados pelo INEA, obteve-se, através do desenho das 

curvas de nível em escala 1:50.000, o perfil longitudinal do trecho a ser analisado.   

Figura 5: Perfil longitudinal do rio Macaé (IPGA, 2015) 
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 A figura 6 representa o perfil longitudinal do Córrego São Caetano com uma 

proposta de partição de quedas, tendo no eixo vertical a altitude e no eixo horizontal 

o comprimento total do corpo hídrico.  

 A partição de quedas do Córrego São Caetano buscou apontar possíveis locais 

com potencial para o aproveitamento hidrelétrico, levando em conta a queda, a 

vazão e possíveis locais para barramento. No alto curso do córrego, apesar de 

apresentar uma queda significativa, a vazão é um limitante para um possível 

aproveitamento devido à pequena área de contribuição.  

 Com o objetivo de realizar uma avaliação do aproveitamento hidroenergético 

dentro das limitações do terreno em estudo (aproveitamento número 2 da figura 6), 

buscou-se traçar o perfil longitudinal do trecho em maior escala para uma melhor 

análise de seu potencial, conforme apresentado na figura 7.  

 Ao longo da extensão total do terreno de 150 metros, existe uma diferença de 

nível de 9,0 metros. Ao realizar o traçado do perfil, foi possível analisar que a 

hidrografia disponibilizada pelo INEA não estava correspondente aos pontos do 

talvegue representados pela curva de nível. Assim, foi realizada uma correção da 

hidrografia do Córrego São Caetano para o local correto e posteriormente traçado o 

perfil longitudinal dentro das delimitações do terreno.  

 De acordo com o Manual de Microcentrais Hidrelétricas (Eletrobrás, 1985), a 

determinação da altura bruta se dá pela diferença do nível d’água do reservatório da 

barragem até o nível do eixo da turbina dentro da casa de máquinas. Considera-se 

um desnível total de 9,0 metros obtido através do perfil longitudinal, porém somente 

10,0 metros após o início do terreno é viável uma eventual construção de um 

barramento, devido ao excesso de árvores e acesso ao local. Logo, será 

considerada uma altura de queda bruta de 7,0 metros.  
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Figura 6: Perfil longitudinal do Córrego São Caetano com identificação de partição de quedas 
 

1 

2 
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Figura 7: Perfil longitudinal dentro das limitações do terreno 
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3.2.2 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE PROJETO  

 Para a obtenção da vazão a ser considerada para o projeto, diversas etapas 

foram seguidas para extrair o valor mais preciso que, junto com a altura de queda, 

será utilizado para determinar o potencial hidrelétrico aproveitável.  

 A bacia hidrográfica do rio Macaé possui alguns postos fluviométricos para 

analisar os dados hidrológicos, que são imprescindíveis para a elaboração de dados 

precisos que resultem em estudos que auxiliam na interpretação do regime 

hidrometeorológico e do regime fluvial do curso d’água. De acordo com Horn (2016), 

as demandas por estudos hidrológicos estão cada vez mais frequentes, porém a 

escassez de dados para o embasamento destes estudos ainda está muito elevada, 

dificultando assim o desenvolvimento dos estudos. Em bacias com até 500 km² de 

área de drenagem, é verificado uma grande ausência de estações fluviométricas 

com séries históricas confiáveis na rede de dados da ANA.  

3.2.2.1 VAZÃO DE PERMANÊNCIA 95% DO POSTO FLUVIOMÉTRICO 59120000 

 De acordo com as coordenadas do trecho de análise, o posto fluviométrico que 

está localizado mais próximo da área em estudo é o da estação Macaé de Cima, 

com o código fluviométrico 59120000. A figura 7 apresenta as informações deste 

posto extraídas no site da Agência Nacional de Águas.  
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Figura 8: Informações referentes à estação fluviométrica de Macaé de Cima (ANA, 2017) 

  

 A partir destas informações e com a utilização do software Hidro 1.3, 

disponibilizado no site da ANA, foi possível a extração dos dados das vazões médias 

mensais desde o ano de 1967, contendo dados brutos com última atualização feita 

em 05/12/2017. Para efeitos de cálculo, foram utilizados os dados consistidos até 

dezembro/2009.  De acordo com o Manual de Diretrizes para Estudos e Projetos de 

PCHs (Eletrobrás, 2000), para determinação de uma série de vazões médias 

mensais para o trecho em análise, deverá ser estabelecida uma série histórica que 

possui pelo menos 25 anos de registro. Logo, este limite histórico está sendo 

respeitado, pois apresenta um registro maior do que o mínimo.  

 A partir da série histórica de vazões médias do posto fluviométrico em questão 

foram realizados os cálculos para a obtenção da vazão de permanência de 95% 

(Q95). Para chegar ao valor da vazão Q95, o método utilizado para o cálculo de 
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distribuição da frequência foi o método Califórnia. De acordo com a Eletrobrás 

(2000), a frequência é baseada no número de vezes que o evento a ser analisado 

supera ou é menor que o valor que será usado como referência e expresso por: 

 

𝐹 =
𝑚

𝑛
  Equação (5) 

 

Sendo: 

m = número de ordem ou de ocorrências 

n = número total de observações da série de dados 

 

 Com a utilização deste método, todos os dados de vazões médias mensais da 

série histórica foram organizados em ordem crescente e com a aplicação do método 

de distribuição de frequência do tipo Califórnia, foi gerada uma planilha e calculou-se 

a permanência através da relação: P=1-F. A figura 8 apresenta os resultados.  

 

 

 
Figura 9: Curva de permanência de vazões mensais do posto 59120000 
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 Para o valor de permanência em porcentagem que equivale a 95, obteve-se um 

valor de vazão média mensal de 1,01 m³/s.  

3.2.2.2 VAZÃO DE PERMANÊNCIA 95% DO TRECHO EM ANÁLISE 

 Para a obtenção dos dados das vazões no local do aproveitamento hidrelétrico, 

o manual citado no item anterior indica que deverá ser realizada uma correlação 

direta entre as áreas de drenagem, desde que seja na mesma bacia hidrográfica e 

no mesmo curso d’água, pois apresentarão os mesmos parâmetros ambientais e 

geológicos. A restrição a ser seguida é que esta relação não deve ser superior a 4: 

 

𝑄1 =
𝐴1

𝐴2
 𝑥 𝑄2 

Equação (6) 

 

Sendo: 

A1 = área de drenagem do local do aproveitamento, em km²; 

A2 = área de drenagem do posto existente, em km²; 

Q1 = vazão do local do aproveitamento, em m³/s; 

Q2 = vazão do posto existente, em m³/s. 

 

 Como os locais do aproveitamento hidrelétrico e da estação fluviométrica Macaé 

de Cima estão inseridos na mesma bacia, apresentando características físicas e 

geológicas semelhantes, foi aplicada uma regionalização de vazões do posto 

conhecido para o trecho a ser estudado. Para tal cálculo, traçou-se a área de 

drenagem do trecho para ser analisada através das curvas de níveis, baseada na 

rede altimétrica fornecida pelo IBGE. A figura 9 apresenta a área de drenagem 

obtida a partir da utilização do software ArcGis.  
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Figura 10: Área de drenagem do trecho em análise 

 

 O resultado encontrado foi igual a 2,51 km². De acordo com a equação (6), a 

relação entre a área de drenagem do aproveitamento e a área de drenagem do 

posto apresenta um valor muito superior ao indicado de 3 a 4 vezes, porém como 

não existem outras informações e nem postos fluviométricos, adotou-se a equação 

(6) para a definição da vazão no local de interesse. O resultado encontrado foi de 

0,0371 m³/s (37,1 litros/s).  

 Para efeitos meramente ilustrativos, são apresentadas abaixo duas fotos do 

trecho do aproveitamento hidrelétrico, sendo uma no período de estiagem em 

Julho/2017 e outra quando o nível de pluviosidade estava alto e o escoamento do 

córrego era muito superior ao da estiagem, em Dezembro/2017. 
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Figura 11: Foto do escoamento do Córrego São Caetano no período de estiagem, em julho/2017 

(Fonte: Arquivo Pessoal) 

 

 

 
Figura 12: Foto do escoamento do Córrego São Caetano no período de muita chuva, em 

dezembro/2017 (Fonte: Arquivo Pessoal) 
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3.2.3 CÁLCULO DO POTENCIAL HIDRÁULICO 

 Com o conhecimento das informações topográficas e hidrológicas do terreno e 

da bacia hidrográfica, sabe-se, posteriormente, a altura de queda líquida e a vazão 

regionalizada do trecho que será avaliado o aproveitamento hidrelétrico. A tabela 2 

apresenta o potencial hidráulico do trecho, de acordo com a equação (3): 

 

Tabela 2: Potencial Hidrelétrico do trecho em questão 

 

Área de 

drenagem (km²) 

Q        

(l/s) 

H               

(m) 

Hliq 

 (m) 

Potencial hidrelétrico 

(kW) 

 

2,51 

 

37,1 

 

7,0 

 

6,65 

 

1,77 
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4 CONCLUSÃO 

 Durante este trabalho, foi possível o entendimento do conceito de 

aproveitamento hidrelétrico, bem como a distinção e classificação de cada tipo, 

podendo assim ter embasamento teórico na literatura específica de todos os 

manuais disponibilizados pela Eletrobrás.  

 O enfoque nesta pesquisa foi baseado nos dois fatores que já foram pré-

estabelecidos pela natureza: a vazão do rio e o desnível do terreno. O conhecimento 

físico-geológico da bacia hidrográfica a ser estudada é de extrema relevância para 

entender o comportamento do curso d’água, de forma que sejam extraídos dados 

históricos consistidos de postos fluviométricos fiscalizados e operados por órgãos 

responsáveis. Outro fator visto aqui foi a importância da precisão de dados 

topográficos para definição de áreas de contribuição de drenagem e do desnível 

natural do terreno. Mapas cartográficos auxiliam o traçado do perfil longitudinal do 

rio, como utilizado neste trabalho, porém levantamentos de campo com o auxílio de 

equipamentos de medição serão de suma relevância para um embasamento 

topográfico com erros menores. Para o desenvolvimento e análise dos dados destes 

itens abordados aqui, o SIG, através do software ArcGis, teve papel fundamental 

para o cálculo final do potencial hidrelétrico do trecho do estudo de caso. 

 Ao final deste trabalho se tornou possível a quantificação do potencial 

hidrelétrico do trecho estudado, utilizando técnicas de regionalização de vazões por 

bacias de contribuição de drenagem e através do perfil do rio, traçado de acordo 

com a hidrografia disponibilizada no site do INEA. 

 Recomenda-se para estudos futuros, o dimensionamento das tubulações e 

equipamentos, bem como a escolha do conjunto turbina-gerador e todas as 

intervenções com obras que seriam necessárias no local.  
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