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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo preliminar para implantação de uma Central 

Geradora Hidroeletrica - CGH no rio Chapecózinho, localizado na região Oeste de 

Santa Catarina, no município de Ponte Serrada. O trabalho inicia com uma revisão 

literaria sobre o assunto, trazendo um breve histórico do setor de energia elétrica no 

Brasil, definição de CGH e os benefícios trazidos pela lei nº 13.097, de 2015 que deu 

nova redação ao texto passando os aproveitamentos de potenciais hidráulicos iguais 

ou inferiores a 3.000 Kwa serem considerados como Centrais Geradoras 

Hidrelétricas- CGH’s. O estudo desenvolvido apresenta os cálculos e os resultados 

encontrados para a análise de viabilidade do empreendimento, que não demonstrou 

ser atrativo em função do baixo potencial energético do ponto escolhido do rio em 

estudo. 

 

Palavras-chave: CGH. Energia.Hidráulicos. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents preliminary study for the implementation of Central Hydroelectric 

Generating -CGH in Chapecozinho River, located in the western region of Santa 

Catarina, in the municipality of Ponte Serrada. The work begins with a literary review 

on the subject, bringing a brief history of the electricity industry in Brazil, definition of 

CGH and the benefits brought by the new law nº 13,097, 2015 that gave new wording 

to the text through the hydraulic potential of exploitations equal to or less than 3,000 

KW be considered as generating stations Hidroelétricas- CGH's. The study 

developed shows the calculations and the results for the feasibility analysis of the 

project, which proved not to be attractive due to the low energy potential of the 

chosen point of the river under study. 

 

Keywords: CGH. Energy. Hydraulic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas décadas o Brasil apresentou um crescimento industrial 

representativo, porem, um fator determinante para prosseguir com o 

desenvolvimento do país é o aumento na oferta de energia, que no mesmo período 

ficou aquém da demanda. O governo, observando este fato adotou políticas publicas 

que flexibilizaram o setor, a fim de suprir este déficit. 

Segundo dados da Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL o Brasil 

possui 516 Centrais geradoras hidrelétricas- CGH em operação, somando a 

potência nominal de 355.305,51 KW outorgados, sendo que destes 118 CGH, com 

potencia total de 80.841,63 KW se encontram no estado de Santa Catarina.  

O país tem potencial hídrico e geográfico favoráveis para implantação de 

hidrelétrica e vem atravessando uma crise energética muito forte, diante deste 

cenário, aliado aos incentivos do governo, investir em centrais geradoras 

hidrelétricas-CGH passou a ser atrativo. Os baixos custos de implantação e retorno 

financeiro rápido podem atrair novos empreendimentos do capital privado no setor e 

suprir a demanda para o desenvolvimento do País. 

No decorrer deste trabalho será apresentado o tema e o contexto no qual se 

baseia o estudo, suas utilidades e os objetivos que se pretende alcançar. 

Finalizando com a metodologia aplicada para o desenvolvimento do presente 

trabalho. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Estudo preliminar para implantação de uma central geradora hidroelétrica - 

CGH. 

 

1.2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A implantação de Centrais Geradoras Hidroelétricas - CGH’s passaram a ser 

uma solução para o problema energético que o país enfrenta, tornando o setor 

atrativo para o capital privado. 
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1.3. PROBLEMA 

 

Existe viabilidade em implantar uma Central Geradora Hidrelétrica no rio 

Chapecozinho? 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

O crescimento no consumo de energia elétrica e o rigor nas leis ambientais 

obrigam o país a desenvolver fontes renováveis de geração de energia, diante deste 

cenário as CGH’s se tornam uma opção importante para suprir essa demanda, 

devido apresentarem menor dano ao meio ambiente e baixo custo de implantação. 

Com a necessidade de novos empreendimentos, se faz necessária a elaboração de 

estudos de viabilidade para a implantação de novas CGH’s que proporcionam 

empregos e desenvolvimento da região na qual estão instaladas. Sabendo que 

existe carência de profissionais atuando nesta área, desejamos desenvolver 

habilidades para atuar neste segmento, desenvolvendo os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula aplicando no estudo de viabilidade para implantação de 

uma CGH. 

 

1.5. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE ESTUDO 

 

Este trabalho contempla os objetivos a seguir relacionados. 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar estudos preliminares para 

implantação de uma Central Geradora Hidroelétrica - CGH, no rio Chapecózinho, 

localizado na região Oeste de Santa Catarina, no município de Ponte Serrada. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 
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a) Apresentar referencial bibliográfico para elaboração do estudo preliminar 

de viabilidade técnica para implantação de uma central geradora 

Hidroelétrica - CGH no rio Chapecózinho. 

b) Levantar dados para verificar a vazão do rio no ponto em estudo; 

c) Verificar a diferença de nível entre a barragem e a casa de máquinas do 

empreendimento; 

d) Levantar dados para verificar o potencial energético do rio; 

e) Dimensionar o volume útil do reservatório. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEORICO 
 

2.1.1. Histórico do Setor de Energia Elétrica no Brasil 
 

Segundo Clemente (2001) o surgimento de serviços elétricos no Brasil iniciou 

no final do século XIX, seguindo as iniciativas que se desenvolviam nos países mais 

avançados. O primeiro aproveitamento hidrelétrico do país foi no estado de Minas 

Gerais, a usina do Ribeirão do Inferno, com objetivo de fornecer energia para uso 

privado na mineração. Para serviços de utilidade pública, a primeira hidrelétrica 

instalada no Brasil foi a Marmelos- Zero no rio Paraibuna que fornecia eletricidade à 

cidade de Juiz de Fora - MG. Esta usina atendeu também a Fábrica de Tecidos de 

Bernardo Mascarenhas, idealizador da Pequena Central Hidrelétrica - PCH. 

No inicio dos anos 1950, devido à crescente demanda e aos impasses em 

relação à política tarifaria entre o governo e as concessionárias privadas, o Brasil 

enfrentou um grande déficit de geração de energia elétrica, aliado a estiagem entre 

os anos de 1952 a 1955, levou o país ao racionamento do consumo (GUIMARÃES, 

2001). 

Em 1961, o Governo Federal criou a Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras 

S/A. para a coordenação de todo o sistema elétrico nacional, funcionando também 

como banco de investimento do setor. Posteriormente, para atuação nas demais 

regiões do Brasil, foram criadas a Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - 

ELETROSUL, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, estas 

subsidiárias das Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS. O governo Federal 

também atuou no desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro e na construção 

da Usina Binacional de Itaipu, em parceria com o Paraguai (CLEMENTE, 2001). 

Em meados de 1980 o setor passou por uma nova crise, caracterizado pela 

perda da capacidade de realizar investimentos suficientes para assegurar a 

expansão e melhoria dos serviços.  

Os fatores que contribuíram para este fato foram os seguintes: 

Contínuos e rígidos controles das tarifas de energia elétrica por parte do 

governo Federal, principalmente como instrumento de políticas anti-inflacionárias; 

disputas por novas concessões de hidrelétricas e linhas de transmissão entre as 
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concessionárias federais e estaduais; Conflitos sobre as transferências financeiras 

relacionadas à antiga igualdade tarifária; Limitado poder de intervenção frente às 

empresas federais e comprometimento da autoridade e ação pela sujeição das 

definições dos valores das tarifas às políticas econômicas por parte do 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica- DNAEE, que era o órgão 

regulador do setor e; a redução do faturamento e a ineficiência foram induzidas pela 

equalização tarifaria (CLEMENTE, 2001). 

 

2.1.2. Panorama do Setor Elétrico no Brasil 

 

O consumo de energia elétrica não esta condicionado somente a assegurar 

as necessidades humanas básicas, mas sim ao estilo de vida e cultura de uma 

nação. O consumo energético é um parâmetro significativo na distinção entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, pois está diretamente relacionado à renda deste 

país ao longo do tempo. 

De acordo com Clemente (2001), desde meados da década de 90, o mercado 

de energia elétrica brasileiro tem sofrido importantes mudanças visando à instituição 

de um mercado competitivo, porém, o aumento na oferta de energia, como estava 

previsto no processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro, ficou aquém do 

esperado devido, entre outros, aos riscos regulatórios do novo modelo do setor 

elétrico brasileiro.  

Dados extraídos da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL 2015), 

citam que a matriz de energia elétrica Brasileira é composta por varias fontes, 

Biomassa (8,94%), Eólica (4,55%), Fóssil (18,05%) Nuclear (1,35%), Solar (0,01%), 

conta ainda com a importação de energia do Paraguai, Uruguai, Venezuela e 

Argentina (5,55%), e a Hídrica com a maior contribuição 61, 54%, sendo este o fato 

que contribui de certa forma para a atual crise energética, pois em períodos de 

estiagens prolongadas, associados à demanda crescentes ao longo do tempo e sem 

o crescimento devido da oferta de energia, o risco de déficit de energia aumenta 

consideravelmente. Na tentativa de desburocratizar, o governo sancionou a Lei nº 

13.097, resultado do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 18/2014 sobre a Medida 

Provisória nº 656/14, que apesar de contar com alguns vetos traz mudanças 

positivas para o setor elétrico. Conta com a ampliação do limite de potência das 

Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGH de 1 megawatt (MW) para 3 (MW) – uma 
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medida que vinha sendo solicitada e anima a cadeia produtiva das usinas de 

pequeno porte.  

Com essa ampliação, os empreendimentos que tenham entre 1(MW) e 3 

(MW) de potência passam a ser classificados como Centrais Geradoras Hidrelétricas 

- CGHs e não mais como Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH. Com isso, 

respondem também à regulamentação específica desta categoria.  

Uma das simplificações decorrentes disso diz respeito às autorizações: as 

CGH's podem gerar energia sem a necessidade de autorização ou concessão do 

poder público. 

 

2.1.3. Definição de Central Geradora Hidroelétrica 

 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 176, alterado pela Emenda 

Constitucional nº6/95, definiu no parágrafo 4º que não dependerá de autorização ou 

concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade 

reduzida.  

O art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, estabelecia que os aproveitamentos de 

potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 1.000 KW estão dispensados de 

concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder 

concedente. Porém a lei nº 13.097, de 2015 deu nova redação ao texto passando os 

aproveitamentos de potenciais hidráulicos iguais ou inferiores a 3.000 KW a serem 

considerados como Centrais Geradoras Hidrelétricas- CGH’s. 

 

2.1.4. Cenário das Centrais Geradoras Hidrelétricas 

 

Segundo dados da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL 2015), 

existem 4323 (Quatro mil trezentos e vinte e três) empreendimentos de geração de 

energia em operação no Brasil gerando cerca de 147.130.185 KW.  

Atualmente as Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH são responsáveis por 

0,27% do total da geração de energia no país, conforme mostra a Tabela 02. 

A Tabela 01 traz a legenda para maior entendimento das demais tabelas que 

seguem.  
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Tabela 01– Legenda 

CGH Central Geradora Hidrelétrica 

CGU Central Geradora Undi-elétrica 

EOL Central Geradora Eólica 

PCH Pequena Central Hidrelétrica 

UFV Central Geradora Solar Fotovoltaica 

UHE Usina Hidrelétrica 

UTE Usina Termelétrica 

UTN Usina Termonuclear 

Fonte: ANEEL (2015) 

 
 
 

Tabela 02 – Empreendimentos em Operação 

Tipo Quantidade Potência 
Outorgada 

(kW) 

Potência 
Fiscalizada 

(kW) 

% 

CGH 527 371.385 373.262 0,27 

EOL 275 6.718.333 6.679.947 4,81 

PCH 467 4.835.899 4.822.945 3,47 

UFV 25 25.233 21.233 0,02 

UHE 198 87.701.249 85.353.663 61,42 

UTE 2.829 40.983.699 39.719.134 28,58 

UTN 2 1.990.000 1.990.000 1,43 

Total 4.323 142.625.798 138.960.184 100 

Fonte: ANEEL (2015) 

 
 

Está previsto para os próximos anos uma adição de 41.652.070 kW na 

capacidade total de geração de energia do País, proveniente de 

225empreendimentos atualmente em construção, conforme mostra a Tabela 03 e 

mais 671empreendimentos com construção não iniciadas, conforme mostra a Tabela 

04. Sendo destes, 0,14% de Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGH’s (ANEEL 2015). 
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Tabela 03– Empreendimentos em Construção 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 1 848 0 

EOL 158 3.851.012 17,1 

PCH 34 414.600 1,84 

UHE 11 15.269.142 67,8 

UTE 20 1.634.639 7,26 

UTN 1 1.350.000 5,99 

Total 225 22.520.241 100 

Fonte: ANEEL (2015) 
 
 

Tabela 04 – Empreendimentos com Construção não iniciada 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 40 27.599 0,14 

CGU 1 50 0 

EOL 303 7.149.454 37.37 

PCH 132 1.878.929 5,97 

UFV 40 1.142.975 5,97 

UHE 5 479.000 2,5 

UTE 150 8.453.822 44,19 

Total 671 19.131.829 100 

Fonte: ANEEL (2015) 
 
 

O Ministério de Minas e Energia – (MME 2007), desenvolveu um “Estudo de 

Energia”, que compila notas técnicas produzidas pela Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE, contemplando a análise de diversos 

temas ligados ao mercado de energia, com foco nas análises de demanda, recursos 

energéticos, economia da energia, evolução tecnológica e outros temas. Entre os 

“Estudos de Energia”, destacam-se os estudos sobre a demanda de energia que 

subsidiam a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do 

Plano Nacional de Energia de Longo Prazo (PNE). Tais estudos são importantes na 

avaliação das estratégias de expansão da oferta de energia no médio e no longo 
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prazo. Esta nota visa especificamente à elaboração de uma projeção atualizada da 

demanda de energia elétrica para subsidiar os estudos a projeção do PDE 2024 e do 

PNE 2030.  

Os estudos sobre a demanda de eletricidade que resultaram na projeção 

apresentada nesta nota técnica envolveram a análise prospectiva da evolução 

socioeconômica e demográfica no Brasil, para o período 2015-2024, assim como 

estudos setoriais contemplando os principais setores da economia.  A Tabela 05 

demonstra a projeção do consumo para o Brasil levando em consideração o Sistema 

interligado Nacional em conjunto com o Sistema Isolado (MME, 2007). 

  

Tabela 05 - Consumo de eletricidade na rede (GWh) PDE 2015-2024 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros   Total 

2014 132.049 178.055 89.819 73.472 473.395  
2015 138.872 176.971 95.302 76.311 487.456  
2016 145.089 179.574 100.621 79.084 504.368  
2017 151.391 184.370 106.238 82.134 524.134  
2018 157.817 193.359 112.184 85.068 548.427  
2019 164.487 200.950 117.954 88.137 571.529  
2020 171.341 209.463 123.903 91.467 596.173  
2021 178.381 216.202 130.022 94.918 619.523  
2022 185.611 222.822 136.304 98.493 643.231  
2023 193.029 230.409 142.738 102.194 668.370  
2024 200.642 237.287 149.452 106.089 693.469 

Consumo Brasil = Sistema Interligado Nacional + Sistemas Isolados. 

Fonte: Ministério de Minas e Energia (2015) 

 

O Plano Nacional de Energia – PNE 2030 tem por objetivo gerar subsídios 

para a formulação de uma estratégia de expansão da oferta de energia econômica e 

sustentável com vistas ao atendimento da evolução da demanda, segundo uma 

perspectiva de longo prazo. 

O Plano Nacional de Energia 2030 estima que, as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – PCH’s terão um potencial energético de 8.242 MW a ser aproveitado 

no ano de 2030.  

Dessa forma existe alto potencial a ser explorado nas próximas décadas, pois 

a lei recentemente alterada concede uma parcela deste potencial as Centrais 

Geradoras Hidrelétricas - CGHs, tornando um mercado com grande potencial para 

investimento. 



20 

 

2.1.5. Etapas para Implantação de uma Central Geradora Hidroelétrica 

 

Conforme o manual da Eletrobrás (2000), a estrutura apresentada é a 

seguinte: 

• Etapa 01 – Avaliação expedida da viabilidade da usina no local selecionado; 

• Etapa 02 – Levantamento de campo; 

• Etapa 03 – Estudos Básicos; 

• Etapa 04 – Projeto Civil e Eletromecânico; 

• Etapa 05 – Estudos ambientais; 

• Etapa 06 – Análise Financeira do Empreendimento. 

 

2.1.5.1. Estimativa do potencial hidroelétrico 

 

Nesta etapa se procede á analise preliminar das características da bacia 

hidrográfica, especialmente quanto aos aspectos topográficos, hidrológicos, 

geológicos e ambientais, no sentido de verificar sua vocação para geração de 

energia elétrica. Essa análise, exclusivamente pautada nos dados disponíveis, é 

feita em escritório e permite a primeira avaliação do potencial e estimativa de custo 

do aproveitamento da bacia hidrográfica e a definição de prioridade para a etapa 

seguinte (ELETROBRAS/DNAEE, 1995). 

 

2.1.5.2. Inventario hidroelétrico 

 

Concepção e análise de várias alternativas de divisão de queda para a bacia 

hidrográfica, formadas por um conjunto de projetos, que são comparadas entre si, 

visando selecionar aquela que apresente melhor equilíbrio entre os custos de 

implantação, benefícios energéticos e impactos socioambientais. Essa análise é 

efetuada com base em dados secundários, complementados com informações de 

campo, e pautada em estudos básicos cartográficos, hidro meteorológicos, 

energéticos, geotécnicos, socioambientais e de uso múltiplos de alguns. Dessa 

análise resultará um conjunto de aproveitamentos, suas principais características, 

índices custos/beneficio e índices socioambientais. Faz parte dos estudos de 
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inventário submeter os aproveitamentos da alternativa selecionada a um estudo de 

avaliação Ambiental integrada visando subsidiar os processos de licenciamentos. 

Estes aproveitamentos passam então a ser incluídos no elenco de 

aproveitamentos inventariados do país, passiveis de compor os planos de expansão 

anteriormente descritos. 

 

2.1.5.3. Estudo de viabilidade 

 

Nesta etapa são efetuados estudos mais detalhados, para a análise da 

viabilidade técnica energética, econômica e socioambiental. Os estudos contemplam 

investigações de campo no local, e das obras de infraestrutura locais e regionais 

necessárias para sua implantação. Com base nestes estudos, são preparados os 

Estudos de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental- RIMA, 

tendo em vista a obtenção da licença Previa - LP, junto aos órgãos ambientais 

(ELETROBRAS, 2000). 

 

2.1.5.4. Projeto básico 

 

O aproveitamento concebido nos estudos de viabilidade é detalhado, de modo 

a definir, com maior precisão, as características técnicas do projeto, as 

especificações técnicas das obras civis e equipamentos eletromecânicos, bem como 

os programas socioambientais. Deve ser elaborado o Projeto Básico Ambiental com 

a finalidade de detalhar as recomendações incluídas no EIA, visando à obtenção da 

Licença de Instalação – LI, para a contratação das obras (ELETROBRAS, 2000). 

 

2.1.5.5. Projeto executivo 

 

Contempla a elaboração dos desenhos dos detalhamentos das obras civis e 

dos equipamentos eletromecânicos, necessários à execução da obra e à montagem 

dos equipamentos. Nesta etapa são tomadas as medidas pertinentes à implantação 

do reservatório, incluindo a implantação dos programas socioambientais, para 

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

Operação – LAO (MME, 2007). 
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2.1.5.6. Caracterização Geológica - Geotécnica 

 

Segundo o manual da Eletrobrás (2000), tem os seguintes objetivos: 

• Investigar as condições nas fundações e ombreiras da região das estruturas, 

componentes do aproveitamento, bem como das encostas da vizinhança; 

• Pesquisar e caracterizar as áreas de empréstimos de solo, jazidas de areia e 

material pétreo próximo ao local do aproveitamento; 

• Identificar possíveis locais para lançamento de bota-fora, instalação de canteiro e 

alojamento de operários; 

• No caso da fase de prospecção, não são executadas sondagens em campo devido 

às características preliminares desta fase. 

• Em contrapartida, estudos de escritório aliados a uma visita de reconhecimento ao 

local, por profissional experiente, para mapeamento geológico geotécnico de 

superfície podem contribuir muito para avaliação da atratividade do 

empreendimento; 

Por se tratar de um estudo preliminar não aprofundaremos estes assuntos. 

 

2.1.6. Estudos preliminares 

 
Os estudos preliminares tratados abaixo descrevem os possíveis passos a 

serem seguidos para análise de viabilidade de implantação de uma CGH. 

 

2.1.6.1. Determinação de Descarga Liquida do Aproveitamento 

 

Consiste em definir a curva-chave do posto fluviométrico. Em rios de pequeno 

porte pode utilizar-se a medição indireta, uma forma manual de estimar a vazão, 

determinando a largura do canal, em diferentes profundidades ao longo da seção 

transversal e estimar a velocidade do fluxo. Com a medição das velocidades são 

determinadas simultaneamente as subáreas correspondentes, permitindo calcular 

pela equação da continuidade, a descarga liquida em transito naquela seção. 

Entre os processos para se medir a descarga de uma vala, córrego, riacho ou 

mesmo um pequeno rio, de forma expedita, os mais simples são aqueles realizados 

por meio de flutuadores ou vertedores (ELETROBRAS/DNAEE, 1995). 

 



23 

 

2.1.6.1.1. Medição indireta com flutuadores 

 

Para a determinação da vazão do rio escolhe-se um trecho reto do curso da 

água do rio em que o leito seja uniforme e a água flua serenamente. Com o auxilio 

de uma trena marcam-se dois pontos, com distância superior a dez metros entre si. 

Neste ponto são dispostas cordas perpendiculares ao eixo de fluxo do rio sendo 

estas presas em suas margens (ELETROBRAS/DNAEE, 1995). Tomando como 

base estas cordas, são feitas medições verticais da profundidade do rio a cada 

metro (b) entre as margens do rio, a fim de formar o perfil longitudinal do local em 

estudo. 

A última variável é a velocidade média do fluxo de água, para estimar se solta 

um flutuador a alguns metros a montante do trecho pré-fixado e no eixo central do 

canal do rio, e com um cronometro registra-se os tempos que o flutuador gasta para 

percorrer o trecho escolhido (delimitado entre as cordas). A vazão pode ser 

determinada pela Equação (01): 

 

Q = 0,8 x L x Abat           (01) 

 tmed 

 

Onde: 

Q = Descarga liquida em m3/s; 

L = Comprimento do trecho medido, em m; 

Abat = Área das seções transversais, determinadas por batimetria, 

levantadas a partir do perfil transversal do rio, em m2; 

tmed = Tempo médio de percurso do flutuador , em s; 

0,8 =Coeficiente de correção da velocidade superficial para a velocidade 

média na seção de medição.   

 

Outros parâmetros como área da seção transversal do rio Figura 01, e o 

tempo médio gasto pelo flutuador para percorrer o espaço entre as cordas são 

descritos a seguir. 
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Figura 01 – Perfil longitudinal do rio e área de cada seção 

 
Fonte: Agência Nacional Águas (2000) 

 

A área da seção transversal do rio é determinada por batimetria. O valor 

determinado constitui da soma da área entre cada medição da profundidade do rio, é 

determinado pela Equação (02): 

 

Abat = ∑ An            (02) 

 

Onde: 

∑ An = Somatório das áreas de cada seção transversal. 

Abat = Área das seções transversais, determinada por batimetria, levantada 

a partir do perfil transversal do rio, em m2; 

 

Para obter o tempo médio gasto pelo flutuador para percorrer o espaço de 

dez metros entre as cordas é necessário utilizar a Equação (03) 

 

 tmed = ∑t / n            (03) 
 
 

Onde:       

tmed = Tempo médio de percurso do flutuador , em s; 

∑t = Somatório de todos os tempos registrados durante a operação, em s; 

n = Numero de marcações de tempo gastos pelo flutuador. 
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2.1.6.1.2. Baseado em dados meteorológicos 

 

Segundo Pedrazzi (1999), para avaliar a quantidade da água que entra na 

bacia hidrográfica, utiliza-se a Equação do balanço Hídrico Equação (04), 

representada abaixo: 

 

∆R = P – EVT- Q                                                                                  (04) 

 

Onde: 

P = Total anual precipitado sobre a bacia, em mm; 

EVT = Perda anual de água por evapotranspiração, em mm; 

Q = Altura média anual da lâmina da água que, uniformemente distribuída 

sobre a bacia hidrográfica, representa o volume total escoado 

superficialmente na bacia, em mm/s. 

 

2.1.6.2. Determinação da Vazão Remanescente 

 

A lei de recursos hídricos estabelece no artigo 12º, critérios para a outorga 

dos recursos hídricos e remete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH 

a sua normativa. O CNRH editou em 2004 uma normativa que estabelece que a 

outorga deva examinar as possíveis alterações nos regimes hidrológicos e hidro 

geológico e nos parâmetros de qualidade e quantidade dos corpos de água 

decorrentes da operação das estruturas hidráulicas. 

A resolução número 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA define como vazão remanescente a vazão mínima a jusante de usos da 

água numa bacia hidrográfica, depois de outorgados estes usos, e, vazão sanitária é 

um dos termos utilizados para a vazão de referência para garantir a qualidade da 

água quando a principal fonte de contaminação são cargas de esgoto doméstico e 

industrial, ambos os termos são utilizados para referir-se a vazão remanescente. 

Como balizamento, poderá ser adotado 80% da vazão de abastecimento, 

Q7,10, que representa a menor média em sete dias consecutivos com recorrência de 

10 anos. Seu valor definitivo deverá ser definido com os órgãos ambientais 

envolvidos, a partir de critérios estabelecidos caso a caso. 
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2.1.6.3. Determinação da Queda de Projeto 

 

De acordo com o manual de minicentrais hidrelétricas, 

(ELETROBRÁS/DNAEE, 2000), a queda de projeto é a queda liquida, isto é, a 

queda bruta reduzida da perda de carga total no sistema de adução, desde a 

entrada da tomada de água até a entrada da turbina. A Equação (05) possibilita o 

calculo da queda liquida do aproveitamento. 

 

HL = H - ht             (05) 

 

Onde: 

HL = Queda de projeto ou queda liquida, em m; 

H = Queda bruta, em m; 

ht = Perda de carga total no sistema de adução , em m. 

 

A queda bruta é a diferença entre a cota de nível de água máximo no 

reservatório e a cota de nível de água normal do canal de fuga. É, portanto, o 

somatório do desnível natural no local do aproveitamento e o desnível criado pela 

altura da barragem. Geralmente é aplicado o método expedito para os primeiros 

estudos de avaliação do potencial do local no aproveitamento. Conforme este 

método: (ELETROBRÁS/DNAEE, 2005). 

 

• Para os projetos em que a casa de máquinas fica situada distante em até 80 

m, em planta, da tomada de água, adota-se como valor de perda de carga total o 

correspondente a 3% da queda bruta Equação (06). 

 

 HL= 0,97 x H           (06) 

 

• Para os projetos em que a distancia estiver compreendida entre 80 e 320m, 

adotar como valor da perda de carga total a correspondente a 4% da queda bruta 

Equação (07). 

 

HL= 0,96 x H           (07) 
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• Para os casos em que a distancia estiver compreendida entre 320 e 800m, 

considerar como valor da perda de carga total a correspondente a 5% da queda 

bruta Equação (08). 

 

HL= 0,95 x H            (08) 

 

• Para os projetos que a casa de máquina esteja a mais de 800m, em planta, 

da tomada de água, é recomendável que as perdas de carga sejam calculadas pelo 

método clássico. 

 

2.1.6.4. Determinação do Potencial Aproveitável 

 

A determinação do potencial máximo que o local escolhido pode fornecer com 

suas características topográficas de desnível, e hidrológicas de vazão disponível do 

curso da água. Segundo a Eletrobrás este potencial pode ser determinado pela 

Equação (09). 

 

P = 7,16 x H x Q          (09) 

 

Onde: 

P = Potência instalada do aproveitamento, em KW; 

Q = Descarga de projeto, em m3/s; 

H = Queda bruta de projeto, em m. 

 

2.1.6.5. Determinação da Potencia Instalada 

 

Segundo o manual da (Eletrobrás/DNAEE, 1985) a carga elétrica do 

aproveitamento deve ser comparada com o potencial hidrelétrico disponível no local 

escolhido, com finalidade de se determinar a potência instalada. A potência máxima 

é obtida pela Equação (10) 

 

P = 7,16 x HL x Q         (10)  
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Onde: 

P = Potência instalada do aproveitamento, em KW; 

Q = Descarga de projeto, em m3/s; 

HL = Queda liquida de projeto, em m. 

 

Podem ocorrer três situações na comparação entre potencial disponível e 

potencia instalada: 

 

• Potencial disponível maior que a potência instalada; 

 

Pode-se aproveitar todo o potencial disponível, obtendo sobra de energia, ou 

reduzir o potencial com a diminuição da vazão disponível “Q”, acarretando economia 

dos sistemas de captação e adutor, ou com a diminuição da queda bruta “H”, 

ajustando o valor do potencial disponível ao valor da potencia desejada, acarretando 

economia na altura da barragem. 

 

• Potencial disponível igual à potência instalada; 

 

Para este caso o potencial disponível deve ser todo aproveitado. 

 

• Potencial disponível menor que a potencia instalada; 

 

Sendo o caso de centrais geradoras sem barramentos/reservatórios de água, 

resta racionar o uso de energia, ou complementar com energias provenientes de 

outras fontes. 

 

2.1.6.6. Determinação do Volume Útil do Reservatório 

 

Os reservatórios têm por finalidade acumular parte das águas, exercendo um 

efeito regularizador das vazões em períodos de estiagem. 

Os métodos de cálculos para esse volume se baseiam no diagrama das 

massas ou diagrama de Rippl e método das diferenças acumuladas. 
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2.1.6.6.1. Diagrama das massas 

 

O diagrama de massa representa a integral do hidrograma de vazões, 

correspondendo aos volumes totais afluentes ao reservatório em função do tempo.  

Um hidrograma é a representação gráfica que estabelece a relação entre a 

vazão e o tempo, como é mostrado na Figura 02 ( VILLELA ; MATTOS, 1975). 

 

Figura 02 – Hidrógrafa de entrada de reservatório 

 
Fonte: VILLELA E MATTOS (1975) 

 

Um hidrograma da origem a um diagrama de massas como é mostrado na 

Figura 03 ( VILLELA ; MATTOS, 1975). 

 

Figura 03 – Diagrama de massas 

 
Fonte: VILLELA E MATTOS (1975) 
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Como o diagrama de massas é a integral da hidrógrafa, as tangentes a essa 

curva dão as vazões em cada tempo considerado. As vazões a serem regularizadas 

são referidas como uma percentagem da vazão média Qmed de longo termo. 

Na Figura 04 a vazão regularizada é dada pela inclinação da reta AD. 

 

Figura 04 – Volume do reservatório a regularizar 

 
Fonte: VILLELA E MATTOS 

 

Para derivação a vazão média Qmed, o período crítico será definido pelo 

intervalo de tempo ( t1 , t2 ). Para isto é necessário o volume (Vn) determinado pela 

Equação (11). 

 

 Vn = (t2 – t1) x Qmed           (11) 

  

Como o diagrama da Figura 03 é um diagrama integral, o volume (Vn) fica 

representado pelo segmento EF.  

O volume que aflui (Va) ao reservatório no período de tempo ( t1 , t2 ) pode ser 

determinado aplicando a Equação (12). 

 

        t2 

Va = ∫ Qdt            (12) 
        t2 
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O volume Va é representado pelo segmento CF. 

Assim, a capacidade do reservatório (Vn– Va) é representada pelo segmento 

EC, que por sua vez é a soma de δ1e δ2, conforme Figura 04 ( VILLELA; MATTOS, 

1975). 

 

2.1.6.6.2. Método das diferenças totalizadas 

 

Para o calculo através das diferenças totalizadas Pedrazzi (2005) cita os 

seguintes passos: 

 

A. Levantamento das vazões médias mensais do local a estudar, determina-se a 

vazão média do período. 

B. Escolha da vazão que se deseja regularizar (menor ou igual à vazão média, 

usualmente 70% da vazão média).  

C. Monta-se uma tabela com os volumes médios mensais, em unidade 

conveniente (m3/s/mês).  

D. Para cada mês calcula-se o volume correspondente à diferença entre a vazão 

média mensal e a vazão regularizada escolhida. 

E. Em seguida calculam-se as somas parciais acumuladas dos déficits em 

volume, considerando os valores positivos dessas parciais iguais a zero. 

F. Escolhe-se o menor valor de soma parcial acumulada de déficits de todo o 

período (ou o maior valor em módulo).  

G. O volume útil de regularização será o valor absoluto dessa soma parcial, com 

a unidade transformada para m3, multiplicando-se os valores em m3/s/mês 

pelo nº de segundos de um mês. 

 

2.2. METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1. Caracterização da Bacia Hidrográfica 

 

O rio Chapecózinho está localizado na região Oeste do estado de Santa 

Catarina, entre as coordenadas 26°40’4”S e 51°30’23”W, e 26°54’05”S e 

52°37’32”W, no município de Ponte Serrada. Seu percurso, da nascente a sua foz, 

na margem esquerda é de aproximadamente 137,70 Km. A área de drenagem da 
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bacia do rio Chapecózinho é igual a 1645,00 km2. O rio Chapecózinho é afluente 

pela margem esquerda do rio Chapecó, que deságua na margem esquerda do rio 

Uruguai, e pertence à Bacia 7, Rio Uruguai, e sub bacia 73, dos rios Uruguai, 

Chapecó e outros. 

 

2.2.2. Determinação da Descarga Liquida do Aproveitamento 

 
2.2.2.1. Medição baseada em dados Meteorológicos 

 

A verificação da descarga liquida do aproveitamento é descrita no item 

2.1.6.1. Quando o período de observação é superior a um ano, pode considerar 

reescrita como na Equação (13): 

 

Q = P – EVT            (13) 

 

2.2.3. Determinação da Vazão Remanescente 

 

Conforme as informações descritas no item 2.1.6.2, a vazão remanescente, 

em m3/s a vazão remanescente será mantida através de orifícios nas comportas da 

descarga de fundo da barragem e será equivalente a oitenta por cento da vazão 

mínima média mensal, conforme critérios utilizados em empreendimentos 

hidrelétricos no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Para tal é necessário relacionar dados da bacia hidrográfica do rio em estudo 

estabelecendo uma série de vazões médias mensais derivadas de uma série 

histórica de um posto localizado no mesmo curso da água, contidas na Tabela A do 

Anexo A. A correlação é definida pela Equação (14). 

 

Q1 = (A1 / A2)x Q2                                                                                                                                        (14) 

 

Onde: 

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

Q2  = Vazão do posto existente, em m3/s; 

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

A2 = Área de drenagem do posto existente, em km2. 
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2.2.4. Determinação da Queda de Projeto 

 

A queda de projeto foi determinada no item 2.1.6.3 deste relatório.  

Para a verificação da queda bruta do aproveitamento, diferença de nível entre 

o ponto de locação da barragem e o local de implantação da casa de máquinas, 

pode ser utilizado um altímetro e/ou GPS, que pode inclusive determinar as 

coordenadas geográficas dos respectivos pontos e estimar as distancias do local de 

implantação da barragem e casa de máquinas, para posterior estimativa da perda de 

carga na tubulação. 

 

2.2.5. Determinação do Potencial Aproveitável 

 

Para a determinação do potencial elétrico do local avaliado foi seguido o item 

2.1.6.4 deste relatório. 

 

2.2.6. Determinação da Potencia Instalada 

 

A determinação da potencia instalada segue os procedimentos do item 2.1.6.5 

deste relatório.  

A vazão de projeto é determinada seguindo os procedimentos do item 2.1.6.1 

diminuída da vazão remanescente citado no item 2.1.6.2. 

 

2.2.7. Determinação do Volume Útil do Reservatório 

 

Para a determinação do volume útil do reservatório o método das diferenças 

totalizadas, apresentado no item 2.1.6.6.2 representa uma opção segura, com vazão 

regularizada em setenta por cento da vazão média. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1. Bacia Hidrográfica 

 

A localização do ponto escolhido para estudo no rio Chapecózinho está nas 

coordenadas 26°46’3,08” S e 51°49’49,40” O, é ilustrada na Figura 05, a sub-bacia 
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do rio é apresentada na Figura B do Anexo B, e os dados referentes à seção 

considerada da bacia hidrográfica estão apresentados na Tabela 06 abaixo. 

 

Tabela 06 – Dados da bacia hidrográfica do rio Chapecózinho na seção 

considerada. 

Área da Bacia (Km2) 119,50 

Comprimento talvegue principal (Km) 36,20 

Comprimento reto talvegue principal (Km) 21,22 

Ponto máximo da bacia (m) 1349 

Ponto máximo do rio (m) 1300 

Ponto mínimo do rio (m) 1047 

Fonte: CIRAM - EPAGRI (2016) 

 

Figura 05– Localização do rio Chapecózinho 

 
Fonte: CIRAM – EPAGRI (2016) 

 

2.3.2. Descarga Liquida do Aproveitamento 

 

Para o cálculo da descarga liquida optamos pelo método baseado em dados 

Meteorológicos, apresentado no item 2.1.6.1.2.   
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2.3.2.1 Baseado em dados Meteorológicos 

 

As informações da Tabela 07 trazem a precipitação média e 

evapotranspiração real da Bacia do rio Chapecózinho. 

 

Tabela 07 – Precipitação e Evapotranspiração média da Bacia do rio Chapecózinho, 

em mm.d 

Dados Bacia Chapecózinho 

P 4,93 

EVT 2,05 

Fonte: CIRAM- EPAGRI (2015) 

 

 Aplicando as informações da Tabela 07, na Equação (13) multiplicando pela 

área de drenagem da bacia hidrográfica em estudo determinamos a vazão do rio no 

ponto escolhido. 

 

Q = (P – EVT)x A  

Q= (4,93 – 2,05) x 119,50 Km2 

 Q=2,88 mm/d x 119,50 Km2 

 Q = 3,334 x 10-8 m/s x 119, 50 Km2 x 1000 2 m2 

 Q = 3,98 m3/s 

 

2.3.3. Vazão Remanescente 

 

Todas as avaliações utilizadas para o regime hidrológico no rio Chapecózinho 

basearam-se nos dados da estação fluviométrica (73690001) Coronel Passos Maia, 

com área de drenagem igual a 740 km2. A escolha desta estação foi feita em função 

da disponibilidade superior a vinte cinco anos de informações hidrológicas, 

dispensando o preenchimento das falhas existentes na série de vazões. Após a 

calibração das metodologias nesta escala, aplicou-se o resultado da calibração na 

bacia em estudo com área de 119,5 Km2. As séries de vazão observadas no período 

de Abril/1976 a Dez/2015na estação 73690001, contidas na Tabela A do Anexo A, 

foram utilizadas por correlação direta entre áreas de drenagem para estimarmos as 

vazões do rio em estudo, através da Equação (14) criamos a Tabela 08 abaixo. 
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Tabela 08 - Serie de vazões médias Mensais do rio Chapecozinho (m3/s) 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1976 * * * 1,80 5,76 * 3,28 4,65 3,27 4,83 5,90 2,26 

1977 2,07 2,05 3,93 2,13 1,44 1,74 1,89 3,05 2,52 4,52 5,18 2,54 

1978 1,50 1,48 1,39 1,03 0,48 0,31 1,83 1,83 2,31 1,59 3,31 2,38 

1979 1,56 1,24 1,03 1,65 9,30 2,83 3,00 2,81 2,05 14,66 6,48 4,72 

1980 4,12 2,26 4,36 1,70 2,20 1,04 3,05 5,77 5,39 2,66 3,78 3,89 

1981 3,59 3,97 2,26 1,60 1,50 2,03 1,35 0,67 0,66 0,99 2,42 2,89 

1982 1,31 1,31 1,03 0,34 0,54 5,39 12,76 4,13 2,31 8,57 17,12 5,28 

1983 4,73 6,23 11,24 5,23 14,53 9,53 32,78 7,15 5,62 3,44 4,12 1,92 

1984 2,16 2,81 1,97 2,47 2,83 5,28 3,15 13,03 4,72 3,60 3,36 2,55 

1985 1,74 3,81 1,92 2,10 1,91 1,30 1,76 1,22 2,33 2,07 2,75 1,51 

1986 1,09 1,47 1,27 2,63 3,76 3,39 1,68 1,86 2,99 2,96 1,94 1,56 

1987 2,75 3,07 2,08 1,45 15,49 5,47 2,84 2,76 2,15 4,21 2,60 1,51 

1988 0,99 1,24 0,83 1,76 14,94 6,41 2,76 1,30 0,87 1,81 1,34 1,11 

1989 3,36 6,48 2,84 2,65 5,22 2,13 2,75 2,89 10,42 5,85 2,81 1,82 

1990 4,04 2,33 1,84 6,88 6,98 19,54 5,70 5,62 6,80 6,96 7,33 4,91 

1991 3,68 3,46 2,12 1,12 0,68 2,16 3,20 4,04 1,49 2,70 1,95 1,55 

1992 2,36 3,75 4,39 3,92 8,82 6,70 11,61 6,38 6,23 3,02 4,89 2,71 

1993 3,20 2,71 2,41 2,42 4,46 4,30 3,42 2,55 4,86 8,67 2,52 2,47 

1994 1,68 3,10 1,87 2,05 3,25 6,14 9,08 2,78 2,70 4,23 7,07 3,71 

1995 8,62 2,92 1,84 1,25 1,03 1,08 1,91 1,13 2,86 5,43 2,45 1,42 

1996 1,84 4,05 4,21 2,89 1,19 2,52 5,02 3,83 5,86 10,98 4,10 4,33 

1997 2,84 11,05 3,84 2,12 1,52 4,12 4,62 7,09 3,12 12,13 11,72 3,67 

1998 6,52 12,97 6,31 14,71 6,12 3,04 4,28 14,40 10,19 6,72 2,63 1,68 

1999 2,49 3,49 2,23 3,07 1,34 1,99 7,49 1,84 1,27 5,26 2,63 1,28 

2000 1,24 1,93 2,21 2,39 3,60 1,99 4,37 3,60 11,72 11,86 3,08 2,17 

2001 4,05 9,33 3,50 7,23 4,90 4,63 5,31 2,89 2,15 9,06 3,53 3,64 

2002 1,98 1,37 1,10 1,14 2,93 3,40 2,01 4,19 4,60 8,24 7,42 5,66 

2003 2,81 3,26 4,18 2,93 1,59 1,71 1,52 1,04 0,74 1,04 3,23 11,07 

2004 3,94 2,42 1,19 1,28 2,20 2,00 3,76 2,33 2,01 4,30 5,95 3,04 

2005 2,93 1,90 1,09 3,08 5,02 9,38 3,15 2,82 8,66 11,51 4,23 2,03 

2006 1,49 1,66 1,96 * * * * * 1,99 1,80 2,16 2,84 

2007 3,20 2,74 2,39 4,30 10,74 2,80 3,93 2,56 2,95 7,65 8,31 2,95 

2008 2,17 2,03 1,52 2,17 2,96 2,81 2,23 2,64 2,55 8,21 9,89 2,03 

2009 2,93 2,54 1,89 1,27 1,23 1,73 4,17 6,20 9,80 9,20 5,09 4,01 

2010 5,26 5,21 4,99 11,67 9,36 3,26 2,92 3,04 1,69 1,86 1,49 9,20 

2011 4,16 7,70 * 5,39 2,10 5,24 8,90 8,67 8,93 3,39 2,76 1,95 

2012 1,95 2,16 1,90 1,42 1,47 2,62 2,50 2,60 1,62 1,78 1,63 2,01 

2013 3,43 2,26 5,38 3,55 2,35 6,78 4,50 6,85 7,69 5,15 2,61 2,07 

2014 1,49 1,33 2,43 2,03 5,83 19,30 5,39 2,59 7,92 8,31 2,47 2,02 

2015 4,15 3,05 2,39 1,57 2,91 7,20 11,91 2,67 5,46 13,38 9,07 9,06 

Min 0,99 1,24 0,83 0,34 0,48 0,31 1,35 0,67 0,66 0,99 1,34 1,11 

Med. 2,89 3,45 2,63 2,90 4,36 4,33 4,94 3,94 4,34 5,87 4,58 3,24 
*Dados Incompletos 
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Aplicando a média aritmética entre os valores médios das vazões mínimas, 

encontramos a vazão média mínima conforme demonstrado abaixo: 

 

Qmed.min= (0,99 + 1,24+ 0,83 + 0,34 + 0,48 + 0,31 + 1,35 + 0,67 + 0,66  

     +0,99 +1,34 + 1,11) / 12 

 Qmed.min= 0,86 m3/s 

 

 A vazão sanitária pode ser considerada em oitenta por cento da vazão média 

mínima: 

 

QRem.= 80% x 0,86 

QRem.= 0,68 m3/s 

 

2.3.4. Queda de Projeto 

 

A queda de projeto é calculada pela diferença de nível entre a barragem e 

casa de máquinas conforme descrito no item 2.1.6.3 .  

Para determinar a queda bruta do aproveitamento, utilizamos um 

GPS/Altímetro da marca GARMIN® eTrexLegend, os  Apêndices A, B e C  mostram 

o local escolhido para o estudo e os pontos marcados no referido GPS, 

respectivamente.  

A Tabela 09 abaixo registra os valores levantados no local em estudo. 

 

Tabela 09- Altitude entre a barragem e Casa de Máquinas 

Local Altitude (m) 

Barragem 1047 

Casa de Maquinas 1031 

  

 

A determinação da queda bruta do aproveitamento foi encontrada com a 

expressão abaixo: 

 

H = 1047 - 1031 

H = 16 m 
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2.3.5. Potencial Elétrico 

 

 A definição do Potencial Elétrico utilizando a vazão do rio com parâmetros 

meteorológicos é definida por: 

 

 P = 7,16 x (3,98 – 0,68 ) x 16 

 P = 378,05 Kw     ou  0,38 MW 

 

2.3.6. Potencia Instalada 

 

 A distância entre o ponto de adução e a casa de máquinas foi estimada em 

300 metros, conforme visualizamos na Figura 06, com perda de carga em 4% da 

queda bruta, o item 2.1.6.3 deste relatório esclarece a opção. 

 

Figura 06 – Trecho de avaliação do Potencial Energético 

 
Fonte: CIRAM -EPAGRI 

 

 A queda liquida pode ser definida com o uso da Equação (07). 

 

HL = 0,96 x H 

 HL = 0,96 x 16 

 Hl= 15,36 



39 

 

 Para determinar a potência instalada aplicamos a Equação (10). 

 

P = 7,16 x HL x Q 

 P = 7,16 x 15,36 x (3,98 – 0,68 ) 

 P = 362,93 Kw        ou   0,36 MW 

 

2.3.7. Volume Útil do Reservatório 

 

 Para o calculo do volume útil do reservatório optamos pelo método das 

Diferenças totalizadas, apresentado no item 2.1.6.6.2. A Tabela 08 traz as vazões 

médias mensais do potencial estudado. Por média aritmética encontramos a vazão 

média anual que será utilizada. 

 

 Qmed = (2,89 + 3,45 + 2,63 + 2,90 + 4,36 + 4,33 + 4,94, 3,94 + 4,34 + 5,87  

                       + 4,58 + 3,24) / 12 

 Qmed = 3,95 m3/s 

 

 Para encontrar a vazão regularizada utilizamos 70% da vazão média: 

 

 Qreg = 70% x 3,95 

 Qreg = 2,76 m3/s 

 

 Com os resultados obtidos geramos a Tabela 10 para verificarmos o volume 

útil do reservatório, a fim de garantir setenta por cento de sua regularização. 

 

Tabela 10–Volume útil necessário para garantir 70% de regularização 

Período 

Analisado 

Média de 

Vazões (m3/s) 

Vazão Regularizada 

(m3/s) 

Regularização Volume útil 

Acumulado 

(hm3) 

1976 a 2015 3,95 2,76 70 % 52,74 

Vazãoprojeto 3,3 2,31 70 % 38,55 
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3. CONCLUSÃO 

 
O referencial teórico de pré-estudo da primeira etapa do Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC 1), levantaram dados teóricos suficientes para 

desenvolver o pré estudo do potencial de geração de energia  do rio. 

Os objetivos do trabalho foram alcançados, pois a analise dos resultados 

obtidos com base em informações meteorológicas e evapotranspiração 

possibilitaram determinar a vazão do rio em 3,98 m3/s. 

A queda de projeto, ou seja, a diferença de altura entre o barramento e a casa 

de máquinas resultou em 16 metros e a vazão de projeto em 3,3m3/s. 

Com estes cálculos o potencial aproveitável foi estimado em 0,38 MW. Para a 

potência instalada foi considerada a perda de carga provinda da tubulação de 

adução em 4% da queda bruta, sendo que a potência instalada estimada para a 

CGH seria de 0,36 MW. 

Para garantir uma vazão regularizada mensal de 2,31m3/s o volume de 

reserva de água necessário para suprir os meses de estiagem, aplicando o método 

de Máximo déficit foi estimado em 38,55 hm3.  

Com os resultados de vazão do rio, vazão de projeto, vazão remanescente, 

queda bruta, potência aproveitável, potência instalada e volume útil do reservatório, 

apresentados neste pré-estudo de viabilidade até o momento mostrou-se pouco 

atrativo implantar uma Central Geradora Hidrelétrica no rio Chapecózinho, porém, 

devido a inexistência de levantamentos topográficos dos trechos analisados e falta 

de levantamento de perfil do rio, tais informações tornam este estudo importante no 

desenvolvimento de estudos detalhados de um inventário no rio em que a CGH foi 

estudada.  
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APÊNDICE A - Ponto definido para estudo de viabilidade 
 

 
Fonte: Imagem Google Earth (2015) 

 
 
APÊNDICE B – Ponto da Barragem 

 
Fonte: GARMIN eTrex Legend (2016) 
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APÊNDICE C – Ponto da Casa de Máquinas 

 
Fonte: GARMIN eTrex Legend (2016) 
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ANEXO A - Vazões médias da Estação Coronel Passos Maia 
 
Tabela A- Serie de vazões médias Mensais (m3/s)                                  (continua) 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1976  *  * *  11,15 35,67 *  20,29 28,80 20,25 29,90 36,51 13,98 

1977 12,81 12,68 24,36 13,20 8,91 10,79 11,69 18,86 15,62 27,99 32,05 15,75 

1978 9,30 9,15 8,61 6,40 2,95 1,94 11,34 11,34 14,28 9,83 20,47 14,75 

1979 9,65 7,65 6,40 10,21 57,60 17,50 18,60 17,40 12,70 90,80 40,10 29,20 

1980 25,5 14 27 10,5 13,6 6,42 18,9 35,7 33,4 16,5 23,4 24,1 

1981 22,2 24,6 14 9,93 9,31 12,6 8,34 4,16 4,09 6,12 15 17,9 

1982 8,12 8,13 6,36 2,11 3,32 33,4 79 25,6 14,3 53,1 106 32,7 

1983 29,3 38,6 69,6 32,4 90 59 203 44,3 34,8 21,3 25,5 11,9 

1984 13,4 17,4 12,2 15,3 17,5 32,7 19,5 80,7 29,2 22,3 20,8 15,8 

1985 10,8 23,6 11,9 13 11,8 8,07 10,9 7,56 14,4 12,8 17 9,38 

1986 6,75 9,12 7,85 16,3 23,3 21 10,4 11,5 18,5 18,3 12 9,63 

1987 17 19 12,9 8,99 95,9 33,9 17,6 17,1 13,3 26,1 16,1 9,38 

1988 6,1 7,66 5,11 10,9 92,5 39,7 17,1 8,07 5,36 11,2 8,3 6,9 

1989 20,8 40,1 17,6 16,4 32,3 13,2 17 17,9 64,5 36,2 17,4 11,3 

1990 25 14,4 11,4 42,6 43,2 121 35,3 34,8 42,1 43,1 45,4 30,4 

1991 22,8 21,4 13,1 6,91 4,22 13,4 19,8 25 9,25 16,7 12,1 9,6 

1992 14,6 23,2 27,2 24,3 54,6 41,5 71,9 39,5 38,6 18,7 30,3 16,8 

1993 19,8 16,8 14,9 15 27,6 26,6 21,2 15,8 30,1 53,7 15,6 15,3 

1994 10,4 19,2 11,6 12,7 20,1 38 56,2 17,2 16,7 26,2 43,8 23 

1995 53,4 18,1 11,4 7,76 6,4 6,71 11,8 7,01 17,7 33,6 15,2 8,79 

1996 11,4 25,1 26,1 17,9 7,37 15,6 31,1 23,7 36,3 68 25,4 26,8 

1997 17,6 68,4 23,8 13,1 9,44 25,5 28,6 43,9 19,3 75,1 72,6 22,7 

1998 40,4 80,3 39,1 91,1 37,9 18,8 26,5 89,2 63,1 41,6 16,3 10,4 

1999 15,4 21,6 13,8 19 8,29 12,3 46,4 11,4 7,85 32,6 16,3 7,92 

2000 7,69 11,95 13,66 14,79 22,31 12,31 27,05 22,29 72,58 73,46 19,05 13,46 

2001 25,06 57,80 21,66 44,77 30,37 28,70 32,85 17,89 13,34 56,10 21,89 22,55 

2002 12,28 8,46 6,79 7,08 18,12 21,03 12,46 25,97 28,51 51,00 45,97 35,07 

2003 17,43 20,21 25,86 18,14 9,87 10,57 9,42 6,46 4,56 6,45 20,00 68,57 

2004 24,39 15,00 7,40 7,92 13,62 12,39 23,26 14,41 12,42 26,64 36,86 18,83 

2005 18,13 11,75 6,76 19,09 31,07 58,08 19,51 17,47 53,62 71,27 26,22 12,60 

2006 9,23 10,25 12,15  * * * * * 12,32 11,16 13,40 17,58 

2007 19,8 17,0 14,8 26,6 66,5 17,3 24,4 15,8 18,3 47,4 51,5 18,2 

2008 13,5 12,6 9,4 13,5 18,3 17,4 13,8 16,3 15,8 50,9 61,2 12,6 

2009 18,1 15,7 11,7 7,9 7,6 10,7 25,8 38,4 60,7 57,0 31,5 24,8 

2010 32,6 32,3 30,9 72,3 58,0 20,2 18,1 18,8 10,4 11,5 9,2 57,0 

2011 25,7 47,7  * 33,4 13,0 32,4 55,1 53,7 55,3 21,0 17,1 12,1 

2012 12,1 13,4 11,8 8,8 9,1 16,3 15,5 16,1 10,0 11,0 10,1 12,5 

2013 21,3 14,0 33,3 22,0 14,6 42,0 27,9 42,4 47,6 31,9 16,2 12,8 

2014 9,3 8,2 15,0 12,5 36,1 119,5 33,4 16,0 49,1 51,5 15,3 12,5 

2015 25,7 18,9 14,8 9,7 18,0 44,6 73,8 16,5 33,8 82,9 56,2 56,1 

Min 6,10 7,65 5,11 2,11 2,95 1,94 8,34 4,16 4,09 6,12 8,30 6,90 
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Med. 18,33 21,93 17,17 19,12 27,70 28,24 31,40 25,00 26,85 36,32 28,38 20,04 

Max. 53,40 80,30 69,60 91,10 95,90 121,00 203,00 89,20 72,58 90,80 106,00 68,57 
Fonte: ANA (2015)                                                                                             (Conclusão) 

*Dados incompletos 

 

 

ANEXO B – Limite da Sub Bacia do rio Chapecózinho 

Figura B – Sub-bacia do rio Chapecózinho 

 
Fonte: Sistema de Informações Geográficas - SC (2015) 

 


