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L. N. C. Vieira  
 

RESUMO 

Os Recursos Hídricos são uma fonte de energia de extrema importância em âmbito 

internacional e, ainda assim, é muito mal aproveitada. As metodologias de determinação de 

potencial hídrico existentes apresentam algumas falhas e imprecisões, o que colabora para o 

mau aproveitamento desses recursos. Para poder amenizar essas perdas e melhorar o 

aproveitamento deste tão importante recurso, é sugerida uma metodologia de determinação de 

riscos para a implantação de um empreendimento hidrelétrico, por meio de comparação de um 

cálculo estatístico com os cálculos energéticos via métodos já existentes e consolidados no 

mercado, dando ênfase em Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH’s). Para tal, sugere-se o uso 

do Método de Monte Carlo (MC), método vastamente utilizado em meio estatístico e 

probabilístico e que apresenta excelente histórico quanto aos seus resultados. O intuito é 

apresenta qual a chance percentual de se gerar menos energia do que aquela estimada e, com 

base nesse percentual, direcionar o empreendedor quanto à viabilização ou não do 

empreendimento.   

Palavras chave: Método de Monte Carlo, Distribuição Log Normal, CGH, Cálculo Energético. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma contextualização sobre o tema do trabalho juntamente com a sua 

justificativa e os objetivos que se desejam alcançar. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Para entender melhor o cenário da geração energética brasileira, é necessária uma 

contextualização de sua conjuntura. 

1.1.1 Brasil e sua matriz energética 

O Brasil é um país com um extenso território, sendo o 5º maior país do mundo em área e é o 

país com a maior quantidade de Recursos Hídricos disponíveis. O território brasileiro detém 

12% de toda água doce do mundo (ALMANAQUE BRASIL, 2008), estando presente em: rios 

de grande, médio e pequeno porte; lagos; lençol freático; “rios aéreos” (massas de vapor d’água 

que transitam na atmosfera, sendo geralmente formados na região norte da Floresta 

Amazônica).  

O Brasil, por possuir uma enorme riqueza hídrica, utiliza esses recursos para fins diversos, 

como o abastecimento humano, que é essencial para a sobrevivência e é tido como uso 

prioritário sobre qualquer circunstância. Além do abastecimento humano, tem-se o uso na 

irrigação agrícola, uso no transporte hidroviário e o uso para geração de energia elétrica, que 

será abordado neste estudo. 

Com um grande potencial hídrico à sua disposição, o Brasil o utiliza bastante na geração de 

energia elétrica, contando com 64% de sua matriz energética advinda de fontes 

hidráulicas/hidrológicas (AGÊNCIA BRASIL, 2017). Em contraste a esse dado, a fatia de 
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geração elétrica mundial por meio de fontes hídricas é de apenas 2%, com uma projeção de 3% 

para 2040 (REPSOL, 2015).  

Estudos guiados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 2015 mostraram que o 

consumo de energia elétrica no Brasil irá aumentar continuamente, seguindo uma margem de 

4% ao ano até 2020. Em contrapartida, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

publicou em 2016 uma nota afirmando que nos últimos dois anos houve uma geração de energia 

elétrica abaixo do esperado devido ao mau uso dos Recursos Hídricos, e ainda projeta uma 

possível continuidade desse fato.  

A riqueza de Recursos Hídricos existentes no Brasil, somada à sua grande importância como 

matriz energética, à crescente demanda por energia elétrica no país e ao mau uso deste 

importante recursos, torna o estudo de riscos de implantação de empreendimentos hidrelétricos 

extremamente importante. A partir do risco apresentado, caberá ao engenheiro determinar a 

viabilidade do empreendimento em termos financeiros e ambientais, evitando assim, o mau 

aproveitamento destes recursos. 

1.1.2 Hidrelétricas no Brasil 

As usinas de geração hidrelétrica podem ser divididas de acordo com sua potência instalada e 

o seu tipo de captação e reserva de água (ANEEL, 2017). No Brasil, essa divisão se dá em três 

categorias: Usinas Hidrelétricas (UHE), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Centrais 

Geradoras Hidrelétricas (CGH). No Quadro 1 são apresentadas as composições percentuais da 

matriz energética hídrica no Brasil, bem como as divisões dos três tipos de categorias de usinas.  

Quadro 1 – Segmentação de Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil 

Tipo 

Potência 

Mínima 

(MW) 

Potência 

Máxima 

(MW) 

Estrutura 

Percentual sobre a 

geração 

hidrelétrica total 

UHE 30 ∞ 
Presença de reservatório 

(grande área) 
94,42% 

PCH 3 30 
Presença de reservatório 

(área moderada) 
5,05% 

CGH 0 5 
Inexistência de 

reservatório (a fio d'água) 
0,53% 

Fonte: ANEEL, 2017. 
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O desenvolvimento desse estudo, está centrado em empreendimentos do tipo Centrais 

Geradoras Hidrelétricas (CGH’s). Essa escolha foi feita devido à não formação de reservatórios, 

em que a geração de energia é realizada à fio d’água, não apresentando assim, impactos 

ambientais significativos e isentando esse tipo de empreendimento da elaboração de Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA), conforme a 

resolução nº 237/97 do CONAMA, PNMA Lei nº 6.938/81 e Resolução do CONAMA nº 

428/2010. Além disso, trata-se de um empreendimento de menor custo, quando comparado às 

UHE’s e às PCH’s. Por fim, as CGH’s demandam rápida construção (dura em média de um a 

dois anos) e são muito pouco aproveitadas no Brasil, tendo em vista a enorme quantidade de 

aproveitamento hidrelétrico propício à instalação destas e ao seu baixo percentual dentre os 

tipos de geração de energia elétrica. 

As UHE’s geralmente abastecem algumas cidades, portanto qualquer erro que prejudique a 

geração de energia elétrica pode afetar a todos que são abastecidos pelas mesmas, se tornando 

susceptíveis à apagões. Com uma maior geração energética via CGH’s, aumentando o seu 

percentual sobre a geração total hidrelétrica, os riscos relacionados à falta de energia decorrente 

de problemas internos das UHE’s automaticamente diminuiriam. Essa redução de risco se dá 

uma vez que a energia elétrica seria gerada a partir de várias centrais e não de apenas uma única 

usina hidrelétrica.  

No entanto, embora o risco de se ter uma carência no fornecimento energético seja 

automaticamente reduzido pelas CGH’s, estas demandam análise de risco próprio, devido à não 

formação de reservatório, pois a descarga hídrica de rios propícios à implementação de CGH’s 

é muito variável, podendo-se ter com frequência, um volume hídrico inferior ao esperado.  

Além disso, a venda de energia depende diretamente da estimativa de geração feita em nível de 

projeto básico e executivo. Caso a CGH gere uma energia inferior àquela garantida em projeto, 

o investidor de tal empreendimento tem seus lucros reduzidos, podendo, em alguns casos, ter 

um payback muito superior ao planejado, resultando assim em prejuízos a curto e médio prazo. 

1.2  OBJETIVOS 

O objetivo principal deste estudo, é determinar o risco de obter geração de energia inferior à 

estimada por métodos convencionais. Para isso, pretende-se criar um espaço amostral 

significativo de possíveis gerações energéticas, calculadas pela metodologia horo-sazonal, por 
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meio de gerações aleatórias, e então compará-lo analiticamente aos cálculos energéticos 

convencionais já existentes. Possibilitando o cálculo dos riscos, espera-se estimular a 

fomentação de investimentos em CGH’s.
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica que aborda conceitos estatísticos e 

hidrológicos utilizados para a criação de uma metodologia concisa para a determinação de risco 

de implementação de empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte.  

2.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO ENERGÉTICO TRADICIONAL 

A metodologia de Cálculo Energético Tradicional consiste em uma conversão de vazões médias 

mensais em energia e, a partir da energia mensal calculada, faz-se uma média das gerações 

estimadas de todos os meses dos anos da série, obtendo uma geração média para a usina em 

questão. Isso se dá uma vez que é suposto uma regularização mensal das vazões médias diárias, 

promovida pelo reservatório, no caso das UHE’s e PCH’s (ELETROBRÁS, 2003). 

A partir da vazão que se tem disponível, da eficiência do conjunto de máquinas (turbina e 

gerador), das perdas de carga (localizadas e distribuídas) ao longo do conduto e da energia 

potencial (desnível de cotas) existente no sistema, é possível fazer um cálculo de previsão de 

geração energética (ELETROBRÁS, 2003). 

 𝐸(𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏) = 𝐸𝑓𝑓. 𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 . (1 − 𝐿𝑜𝑠𝑠). 𝐻𝑟𝑒𝑓  (2.1) 

Seja E(Qturb) a energia estimada, Qturb a vazão turbinada, Loss as perdas totais (localizadas e 

distribuídas), Href a queda d’água de referência e Eff a eficiência do sistema (ELETROBRÁS, 

2003), dada por: 

 
𝐸𝑓𝑓 =

𝐸𝐺 . 𝐸𝑇 . 𝑔

1000
 

(2.2) 

EG corresponde à eficiência do gerador, ET à eficiência da turbina e g à aceleração da gravidade 

no local da queda (ELETROBRÁS, 2003). 
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2.2 METODOLOGIA DIÁRIO OU HORO-SAZONAL 

A maioria dos cálculos de previsão de geração energética de CGH’s é feita a partir da 

metodologia tradicional, em que se utiliza vazões médias mensais. Isso é feito, uma vez que as 

diretrizes apresentadas pela Eletrobrás (2000) e pela ANEEL (2015) apontam essa metodologia.  

A metodologia de cálculo energético diário considera uma captação a fio d’água, dessa forma 

o efeito de regularização de reservatórios é desconsiderado (ELETROBRÁS, 2000). É 

justamente isso que acontece no caso de uma CGH, em que o barramento é uma medida 

construtiva apenas para possibilitar a entrada d’água nos condutos sem que ocorra cavitação, 

sendo o ponto de partida para o trecho de vazão reduzida, em que há ainda um fluxo d’água 

com uma vazão mínima equivalente à vazão ecológica (BETUOL, 2010).  

Portanto, utiliza-se também a Equação (2.1), mas no lugar das vazões médias mensais, a vazão 

turbinada é calculada com base nas vazões médias diárias. 

2.3 USO DA DISTRIBUIÇÃO LOG NORMAL NA FLUVIOMETRIA 

De acordo com Chow (1954), os estudos sobre a distribuição Log Normal se iniciaram em 1875, 

muito embora o termo “distribuição Log Normal” tenha sido utilizado somente em 1945 por 

Gaddum. Desde então essa distribuição tem aplicações em diversas áreas de estudos, como 

Astronomia, Biologia, Economia, Agricultura, Hidrologia etc. (TENÓRIO, 2014). Na 

Hidrologia, uma das primeiras aplicações dessa distribuição foi realizada por Hazen em 1914, 

que organizou cálculos em que eram aplicados logarítmicos às vazões e então estes eram 

aplicados à distribuição normal (CHOW, 1964). 

Segundo Cabral (2011), a distribuição Log Normal é uma variação da Distribuição Normal em 

que se tornou assimétrica devido uma mudança da variável, x = ln X. Dessa forma, tem-se a 

seguinte equação: 
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𝑓(𝑥) =  
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒

−(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 , 𝑥 > 0 

(2.3) 

onde μ e σ são, respectivamente, a média e o desvio padrão da variável x = ln X (CABRAL, 

2011). A forma com que a curva muda em função da média e desvio da variável descrita, pode 

ser vista na figura abaixo. 

Figura 1 – Distribuição Log Normal em função de seus parâmetros 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Um dos primeiros estudos tentando correlacionar a frequência de vazões com equações 

estatísticas foi realizado por Benson (1968), como conclusão dos trabalhos realizados no Water 

Resources Council que deram origem ao Bulletin 15: A Unifoprm technique for determining 

flood flow frequencies (WRC, 1967). Analisou-se dez estações fluviométricas nos Estados 

Unidos (EUA), com séries variando de 44 a 97 anos de dados, tentando enquadrar tais séries 

em cinco distribuições de probabilidades distintas: Gama de dois parâmetros, Gumbel, Log 

Gumbel, Log Normal e Log Pearson III. Dentre as cinco, aquelas que apresentaram melhores 

resultados foram a Log Normal e a Log Pearson III (TENÓRIO, 2014). 

Outro estudo, com um intuito semelhante ao realizado por Benson, foi desenvolvido por Beard 

(1974), em que se analisou 300 estações nos EUA, tentando enquadrar os dados de vazões a 

oito distribuições de probabilidade, dentre elas a distribuição Log Normal. As distribuições que 

apresentaram os melhores resultados nesse estudo foram as equações Log Normal e Log 

Pearson III (TENÓRIO, 2014). 
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O uso da distribuição Log Normal na Hidrologia se justifica uma vez que suas variáveis são 

positivas e por possuir um coeficiente de assimetria não fixo e sempre maior do que zero. Com 

isso, essa distribuição pode se adequar muito bem à modelação de vazões médias diárias 

(NAGHETTINI e PINTO, 2007). 

Em um estudo de “Avaliação de Distribuições de Probabilidades das Vazões Médias Diárias 

Máximas Anuais do Brasil”, desenvolvido por Costa (2014), avaliou-se várias distribuições 

estatísticas para os dados de vazões diárias das estações fluviométricas do Brasil, tentando 

encontrar aquela que melhor traçasse o perfil de vazões. Em seus resultados, expôs que a 

distribuição Log Normal apresentou os melhores resultados para os dados Brasileiro, 

indicando-a para tal análise estatística. 

2.4 MÉTODO DE MONTE CARLO APLICADO 

É chamado de Método de Monte Carlo (MC) qualquer método estatístico que se baseia em 

amostragens aleatórias e massivas para se atingir um resultado numérico. O cálculo aleatório 

em massa representa simulações de uma ocorrência, tal como se elas tivessem, de fato, ocorrido 

(GRAY e TRAVERS, 1978). 

Atualmente o MC é aplicado na Hidrologia para algumas análises de vazões, como na 

regionalização de vazões. Esse método revolucionou o uso de métodos Bayesianos de análise 

regional de cheias anuais em estudos de regionalização de vazões. As funções apresentadas 

pelo método Bayesianos são muito complexas, apresentando difícil manipulação analítica das 

suas integrais, e com o uso do MC é possível eliminar tal inconveniente (BRUSA, 2004). O 

método também já foi utilizado por Hosking e Wallis (1988) para avaliar o efeito da correlação 

espacial entre estações fluviométricas, gerando para cada uma das estações, registros aleatórios 

e artificiais com o intuito de identificar possíveis relações existentes entre elas. A amostragem 

dos dados se deu por meio de uma distribuição normal, determinando suas correlações por meio 

de uma função exponencial. 

A ausência de dados hidrológicos em pequenas bacias resulta em incertezas que afetam 

diretamente o gerenciamento dos Recursos Hídricos. Nesse cenário, o Método de Monte Carlo 

foi aplicado por Lopes (1998), com o intuito de determinar as variadas respostas das bacias ao 

gerar séries aleatórias de valores de incerteza, seguindo padrões estatísticos baseados na 
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Distribuição Normal. Para cada valor aleatório de incerteza, uma nova série de vazões era 

gerada, possibilitando a análise comparativa e estatística entre essas séries. 

2.5 TENDÊNCIA DE OCORRÊNCIA DAS VAZÕES 

A tendência de uma série indica o seu comportamento a longo prazo e seus ciclos (MORETTIN, 

1987), ou seja, quando ela cresce, decresce, mantêm-se estável, se as variações ocorrem de 

forma imediata ou amena. As tendências são divididas basicamente em três: Constante, Linear 

ou Quadrática. 

Figura 2 – Tendências de uma série temporal 

 

Fonte: BARROS, 2003. 

Essa tendência ocorre com as vazões, tendo uma influência direta na sua análise temporal e nas 

suas previsões, sendo geralmente utilizado o teste de Pettitt (1979) para confirmar a 

estacionaridade da série histórica (ULIANA et al, 2014). Com isso, as vazões geralmente não 

são analisadas independentemente, já que há relação de estacionaridade e tendência entre elas.
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Neste capítulo será caracterizada a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa por 

meio da coleta de dados, determinação de um potencial estudo para aplicação de uma 

metodologia estatística viável, aplicação do Método de Monte Carlo e, por fim, a análise de 

risco propriamente dita.  

3.1 FLUXOGRAMA 

Para a determinação de risco, elaborou-se um fluxograma, apresentado na Figura 3, que 

detalha o passo-a-passo da determinação de risco. 

Figura 3 – Fluxograma da determinação de risco de empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte 

  

Fonte: Autoria Própria. 
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3.2 DADOS E FERRAMENTAS 

Para que se possa determinar os riscos de implantação de um empreendimento hidrelétrico de 

pequeno porte, deve-se a princípio, entender qual a dinâmica do regime de um rio, seu 

comportamento e as vazões, de forma que esta última, deve ser analisada estatisticamente por 

ser considerada a variável mais importante em termos de geração hidrelétrica.  

Os dados a utilizados foram extraídos do site da ANA (Agência Nacional de Águas), o 

HidroWeb. Neste site é disponibilizado uma grande quantidade de dados de vazão, nível d’água, 

chuva e outros, com validade da própria ANA. Na delimitação do potencial, foram utilizados: 

o Google Earth e o ArcGIS. 

3.3 POTENCIAL DE ESTUDO 

Para se formular uma metodologia que permita calcular o percentual de risco de uma CGH, é 

preciso entender inicialmente, como varia a vazão de um rio com base em conceitos 

hidrológicos e, mais especificamente, com base em conceitos de Hidrologia Estatística. Para se 

fazer essa análise, um ponto com potencial de geração via CGH deve ser prospectado, 

delimitando-se sua área de drenagem. 

Uma vez prospectado o ponto com potencial hidrelétrico, foi necessário determinar uma série 

coerente de vazões para o mesmo. Assim, escolheu-se uma estação fluviométrica em um rio 

que apresenta características semelhantes às do rio em que o potencial se apresenta, convertendo 

então a vazão da estação para o potencial selecionado. Com essa conversão, foi possível se ter 

uma série de vazões para o ponto de análise.  

Para gerar uma série de vazões para o potencial em questão, avaliou-se a partir do HidroWeb, 

estações fluviométricas representativas (com pelo menos 30 anos de dados) com características 

hidrológicas semelhantes. Tendo-se uma estação que apresente boa quantidade de dados e 

características semelhantes, pôde-se fazer a conversão de vazões utilizando a relação de áreas 

de drenagem e também, caso necessário (mediante diretrizes do manual da Eletrobrás), a 

relação entre vazões específicas. 
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3.4 METODOLOGIA ESTATÍSTICA BASE 

Com o intuito de aproximar a série de vazões diárias à uma distribuição estatística, traça-se um 

gráfico de frequência de ocorrência por vazão, seguindo os princípios para a elaboração de um 

histograma. Neste caso, as faixas de vazões adotadas serão divididas de tal forma que, no final, 

haja 2000 faixas. Para isso, basta dividir a máxima vazão diária da série por 1999 e, o valor 

obtido, seria a extensão de cada faixa, no eixo das abcissas. 

Adequando o gráfico de frequência de ocorrência por vazões diárias à Distribuição Log Normal, 

pretende-se encontrar uma boa relação, como descrito na Revisão Bibliográfica e então adotá-

la como distribuição estatística base. Os valores de entrada da Distribuição Log Normal, 

conforme equação (2.3), são μ (média da série logarítmica de vazões) e σ (desvio padrão da 

série logarítmica de vazões), dados por: 

 𝜇(𝑄) =  
∑ ln (𝑄𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 (3.1) 

 𝜎(𝑄) = √∑
[ln(𝑄𝑖) − (

∑ ln(𝑄𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛 )]

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (3.2) 

onde ln(Qi) é o a vazão de cada dia, aplicada ao logaritmo neperiano e n é o valor total de 

vazões diárias da série (SILVIA, 2006).  

3.5 MÉTODO DE MONTE CARLO APLICADO AO ESTUDO 

Após a seleção do aproveitamento hídrico, obteve-se seus dados de vazão, como explicado no 

tópico 3.3, e então foi feita sua adequação estatística, como explicado no tópico 3.4. Com essas 

ações, foi possível analisar a forma com que os dados ocorrem. Para UHE’s e PCH’s, a 

sequência de ocorrência das vazões é de extrema importância, uma vez que esta influencia 

diretamente na formação do reservatório a ser dimensionado. Para o caso das CGH’s, como a 

vazão a ser turbinada é a disponível no momento (instantânea) e não há formação de 

reservatório, as vazões podem ser analisadas de forma independente e de acordo com suas 

frequências de ocorrência.  
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Uma vez que as ocorrências de vazões para CGH’s possam ser analisadas em um universo 

independente e aleatório, faz-se a associação da Distribuição Log Normal, representando a 

frequência das ocorrências das vazões, com o Método de Monte Carlo (MC). Para essa 

associação, considera-se que cada dia do ano apresenta sua Distribuição Log Normal específica, 

com médias e desvios logarítmicos distintos. Com isso, os valores de entrada da equação Log 

Normal serão resultantes de uma análise estatística dos dias iguais de anos diferentes da série, 

por exemplo: dia 1º de janeiro de todos os anos de medição formam uma série estatística, que 

dará origem à Distribuição Log Normal deste dia. Ou seja, a quantidade de anos de medição de 

vazões será a quantidade de dados utilizados para gerar as médias e desvios logarítmicos que 

alimentarão as equações da distribuição Log Normal de cada dia do ano.  

Tendo-se as equações de frequência para cada dia do ano, forma-se um ano hidrológico bissexto 

a partir da inversa dessas equações. Utiliza-se a inversa, já que o valor de entrada será a 

frequência, apresentando-se como um valor aleatório entre zero e um. Esse valor de frequência 

aleatória, ao ser inserida na equação inversa da Log Normal, apresentará um valor de vazão 

aleatória possível, no espaço amostral existente. Isso pode ser evidenciado na Figura 4 a seguir, 

em que: para uma frequência gerada aleatoriamente, de 10,76%, encontrou-se, com a utilização 

de um Distribuição Log Normal qualquer, uma vazão de 5,0 m³/s. 

Figura 4 – Exemplo da aplicação do MC à Distribuição Log Normal 

 

Fonte: Autoria Própria. 

O resultado da equação inversa trará valores de vazões aleatórias, seguindo a curva de 

frequência de cada dia do ano hidrológico em questão. Para o ano hidrológico aleatório, 

5,0 ; 10,76%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F
re

q
u

ên
ci

a

Vazão (m³/s)



Análise de Risco de Empreendimentos Hidrelétricos de Pequeno Porte 20 

 

L. N. C. Vieira Capítulo 3 
 

determina-se a geração energética da CGH, utilizando a Equação (2.1). Em seguida, será 

determinada a geração energética para mais 1999 casos aleatórios, resultando em um espaço 

amostral de dois mil valores de possíveis gerações anuais para a referida CGH. 

3.6 ANÁLISE DE RISCO 

Por meio de uma comparação entre o espaço amostral de dois mil valores possíveis de geração 

e a energia estimada pela metodologia tradicional (mensal) e metodologia diária (Horo-

Sazonal), pode-se determinada a chance, ou melhor, o risco de se ter uma geração inferior 

àquela de dimensionamento.



 

 

L. N. C. Vieira 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1 POTENCIAL DE ESTUDO 

O empreendimento escolhido foi nomeado de CGH BX, localizando-se próximo à cidade de 

Perolândia/GO, no Ribeirão Bonfim, que faz parte da bacia hidrográfica do rio Rio Verde. As 

coordenadas do aproveitamento são: 17º35'33.43"S e 52º04'31.71"O. Para o ponto escolhido, 

delimitou-se sua área de drenagem, sendo obtida uma área de 449,81 Km². A localização do 

empreendimento e sua respectiva área de drenagem são apresentados na Figura 5. 

Figura 5 – Localização e área de drenagem do potencial escolhido. 

 

O ribeirão Bonfim é tributário do Rio Claro pela margem esquerda. No ribeirão Bonfim não 

existem estações fluviométricas, e no Rio Claro a estação fluviométrica mais próxima, Ponte 

Rio Claro (código no HidroWeb: 60885000), possui área de contribuição muito maior que a da 

CGH BX, conforme mostrado no Quadro 2. 
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A bacia do Rio Claro é vizinha à bacia do Rio Verde, ambos rios afluentes do Rio Paranaíba. 

No Rio Verde, há a estação fluviométrica Ponte do Cedro (60910000), cuja área de drenagem 

é semelhante à do local do aproveitamento em estudo, como mostrado no Quadro 2. A estação 

em questão, apresenta características semelhantes ao Ribeirão Bonfim, tal como sentido de 

fluxo, topografia e condições climáticas, e ainda possui série de dados razoavelmente longa e 

com qualidade suficiente para caracterizar o regime fluvial do Ribeirão Bonfim no trecho da 

bacia compreendido entre as nascentes e o local do potencial em questão. 

Quadro 2 – Postos Fluviométricos Analisados. 

Estação Rio Código 
Dados de 

Vazão 

Área de 

Drenagem (Km²) 

Ponte Rio Claro Claro 60885000 1957 - 1989 4.588,54 

Ponte do Cedro Verde 60910000 1966 - 2012 638,03 

Fonte: ANA, 2017. 

A relação entre áreas de drenagem da estação Ponte do Cedro (638,03 km²) e da CGH BX 

(449,81 km²) é igual a 1,44, menor do que 4, assim, devido às similaridades físicas, a relação 

direta entre áreas de drenagem é factível, mediante o manual da Eletrobrás para pequenos 

empreendimentos hidrelétricos (ELETROBRÁS, 2000). 

Desse modo, a série de vazões afluentes ao local da Estação Ponte do Cedro (60910000) foi 

considerada como a série base, sendo suas vazões transferidas para o local da CGH BX, por 

relação entre áreas de drenagem. Assim, a série de vazões da CGH BX é igual a 
1

1,44
, ou melhor, 

0,705 vezes a série de vazões da estação Ponte do Cedro (60910000), seguindo a equação: 

 EstaçãoEIXO Q
(Estação)Ad

(CGH)Ad
Q 








  (4.1) 

sendo QEIXO a vazão que chega a montante da casa de força da CGH, dado em m³/s. Ad (CGH) 

e Ad (Estação) são, respectivamente, as áreas de drenagem do potencial selecionado (CGH) e 

da estação base (Ponte do Cedro). Por fim, QEstação é a vazão da estação base, coletada do site 

da ANA. 

Feita a conversão citada, a série de vazões mensais da CGH BX é: 
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Quadro 3 – Série de vazões mensais da CGH BX. Estação Base: Ponte do Cedro (60910000). 

Série de Vazões – CGH BX – Ribeirão Bonfim – AD = 449,81 Km². 

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

1966 8,47 11,23 9,55 6,88 7,83 4,99 4,15 3,48 3,49 5,67 5,42 5,75 6,41 

1967 6,43 7,61 7,69 5,77 4,07 3,57 3,00 2,51 2,61 3,33 5,80 8,56 5,08 

1968 7,40 14,13 8,50 5,29 3,79 3,01 2,57 2,47 3,40 2,98 4,22 8,13 5,49 

1969 8,14 10,39 8,64 5,51 4,01 3,07 2,64 2,27 1,96 3,60 7,29 6,66 5,35 

1970 6,33 8,90 8,74 4,83 3,81 3,12 2,70 2,28 3,23 3,61 4,84 4,53 4,74 

1971 6,18 7,45 11,51 6,49 5,48 4,24 6,18 3,86 4,01 4,98 4,03 5,53 5,83 

1972 5,28 9,45 7,57 5,05 4,25 3,24 3,20 2,99 2,60 4,68 10,11 14,88 6,11 

1973 14,53 13,11 9,61 8,02 7,84 5,46 4,76 4,10 3,79 5,46 12,28 11,62 8,38 

1974 11,48 9,43 21,61 13,10 10,59 7,90 6,32 5,94 4,92 5,22 3,96 6,80 8,94 

1975 7,66 6,22 11,20 11,89 6,88 5,00 4,27 3,45 3,26 4,58 9,55 6,49 6,70 

1976 5,58 15,62 10,99 7,56 6,82 6,18 4,70 4,65 4,73 5,63 6,15 19,68 8,19 

1977 16,49 17,53 16,57 13,05 8,31 7,76 6,03 5,21 5,61 5,53 8,52 8,89 9,96 

1978 21,76 14,29 18,28 12,15 9,12 7,68 6,94 5,54 7,68 6,74 8,59 15,48 11,19 

1979 31,38 26,32 24,00 14,30 10,53 8,30 7,43 6,35 9,96 8,87 9,58 12,16 14,10 

1980 15,79 26,44 21,57 21,04 10,68 9,55 7,62 6,64 6,76 5,80 7,37 9,81 12,42 

1981 14,48 11,05 19,79 10,62 7,60 7,35 5,88 5,40 4,72 5,82 12,99 11,38 9,76 

1982 20,53 17,03 21,38 16,57 10,09 8,54 6,93 6,18 6,61 7,64 8,26 10,74 11,71 

1983 19,11 17,41 11,82 11,23 8,91 7,62 6,53 5,41 5,19 5,51 7,85 15,30 10,16 

1984 11,63 15,45 17,08 13,03 10,57 9,02 6,81 7,65 6,17 6,15 11,91 17,88 11,11 

1985 27,18 18,36 19,79 14,46 9,74 8,24 7,52 5,44 5,97 5,32 7,94 11,17 11,76 

1986 11,79 9,14 8,73 10,31 8,09 6,61 5,22 4,95 5,94 4,98 5,05 6,12 7,24 

1987 9,26 9,73 9,39 7,31 6,00 5,66 4,31 3,69 3,32 3,51 5,42 9,40 6,42 

1988 18,76 17,62 29,77 11,63 9,91 6,68 5,77 4,22 3,86 4,10 5,70 11,46 10,79 

1989 16,78 27,97 17,22 12,22 9,05 7,07 7,11 7,04 6,03 7,30 14,92 20,35 12,75 

1990 16,60 16,26 14,44 11,01 12,05 7,82 6,25 5,68 7,02 6,94 6,57 6,49 9,76 

1991 14,18 12,85 10,22 10,39 8,66 7,57 6,00 4,43 4,24 7,27 6,83 7,02 8,31 
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Série de Vazões – CGH BX – Ribeirão Bonfim – AD = 449,81 Km². 

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

1992 9,62 15,01 14,55 12,52 8,85 6,47 5,96 4,96 6,74 7,74 11,20 11,69 9,61 

1993 10,91 18,03 14,32 10,82 6,78 7,06 5,05 4,74 4,65 5,55 5,37 11,10 8,70 

1994 9,15 15,68 9,61 11,36 6,34 5,48 4,62 3,68 3,28 4,60 6,51 6,71 7,25 

1995 9,07 15,54 9,51 10,87 9,58 6,00 4,85 4,10 3,67 5,67 6,49 8,49 7,82 

1996 8,85 7,53 10,07 7,61 6,70 5,13 4,38 3,46 3,98 4,32 10,16 16,43 7,38 

1997 22,56 11,34 12,69 10,07 10,15 15,35 7,61 6,01 5,89 7,71 10,53 16,67 11,38 

1998 8,42 13,70 12,19 8,85 7,03 5,65 5,01 4,95 4,07 5,32 6,80 11,03 7,75 

1999 21,71 13,11 22,73 10,60 7,72 6,54 5,59 4,54 5,44 5,22 7,99 8,19 9,95 

2000 10,26 20,83 20,56 11,37 8,45 6,56 5,72 4,97 6,31 5,82 8,35 10,41 9,97 

2001 8,88 9,64 8,53 7,04 5,48 4,61 3,96 3,45 3,92 5,24 10,14 20,56 7,62 

2002 22,43 22,31 19,75 9,91 9,00 6,75 5,99 5,43 5,28 6,61 9,93 9,36 11,06 

2003 14,56 18,15 22,86 16,84 9,79 7,81 6,50 5,58 4,91 6,27 6,30 9,23 10,73 

2004 9,79 19,56 15,53 13,87 9,15 7,09 6,27 4,91 4,16 4,83 6,51 9,32 9,25 

2005 19,44 13,35 15,85 9,57 7,25 6,15 5,06 4,21 4,17 5,56 8,99 13,63 9,44 

2006 10,60 7,10 14,97 10,97 7,99 6,62 5,49 5,02 5,93 6,81 8,21 10,54 8,35 

2007 15,21 30,94 15,07 8,88 6,83 6,01 5,27 4,53 4,13 4,35 7,05 9,02 9,78 

2008 13,04 15,98 18,00 19,58 10,87 7,66 5,99 4,88 4,47 5,20 7,08 8,40 10,09 

2009 8,42 16,14 15,57 16,42 7,88 7,32 5,75 4,73 5,24 6,01 10,38 13,66 9,79 

2010 14,05 13,04 14,18 12,49 7,99 6,93 6,90 6,97 8,62 5,51 7,90 10,78 9,61 

2011 11,87 13,17 25,92 15,19 8,78 7,08 5,75 4,84 4,28 4,88 4,92 8,29 9,58 

2012 13,11 13,97 15,58 10,99 8,23 7,41 5,32 4,41 4,92 4,35 9,32 10,78 9,03 

Média 13,30 14,79 14,97 10,97 7,99 6,62 5,49 4,73 4,92 5,51 7,90 10,78 9,00 

Máximo 31,38 30,94 29,77 21,04 12,05 15,35 7,62 7,65 9,96 8,87 14,92 20,56 31,38 

Mínimo 5,28 6,22 7,57 4,83 3,79 3,01 2,57 2,27 1,96 2,98 3,96 4,53 1,96 
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4.2 METODOLOGIA ESTATÍSTICA BASE 

Para a série de vazões diárias, determinou-se os dois coeficientes de entrada da equação de 

distribuição Log Normal, apresentados no tópico 3.4. Os valores obtidos foram: μ = 2,01 e σ = 

0,57. Dividiu-se a ocorrência de vazões em 2000 faixas de histograma, sendo que cada faixa 

tem amplitude equivalente à máxima vazão da série dividida por 1999. Aplicando a curva de 

distribuição (equação (2.3)) sobre as 2000 faixas de frequência de ocorrência de vazões, obtém-

se: 

Figura 6 – Distribuição de Frequência de vazões sobrepostas pela distribuição Log Normal. 

 

Como é possível identificar na Figura 6, a distribuição Log Normal se adequa perfeitamente à 

distribuição real da amostra. 

4.3 DETERMINAÇÃO DE RISCO 

4.3.1 Distribuição Log Normal Diária 

Como a equação Log Normal apresenta boa aproximação da ocorrência real da série, é possível 

criar uma série de vazões para cada dia do ano. Como a série conta com 46 anos completos, a 

série de ln(Qi) de cada dia do ano teria aproximadamente 46 valores. Obtendo os valores de 

média de ln(Qi) e desvio padrão de ln(Qi) para as séries de cada dia do ano, foi possível criar 

uma equação LogNormal para cada dia do ano. 
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Tendo-se uma equação estatística para cada dia do ano, foi possível aplicar o MC nas mesmas, 

isto é, o valor da Frequência da equação Log Normal (F(x)) será um valor aleatório variando 

de zero a um. Com isso, para cada dia foi gerado uma frequência aleatória e independente, 

resultando em um ano aleatório em que as vazões são independentes e dentro da faixa possível 

de ocorrência para cada dia. 

4.3.2 Aplicação da Metodologia de Cálculo Energético Tradicional e Diária 

A partir de um ano aleatório de vazões, foi possível aplicar à vazão de cada dia, as equações de 

estimativa energética. Para o valor de queda líquida, usou-se o refinamento das curvas de nível 

geradas a partir do banco de dados ASTER, obtendo-se o valor aproximado de 41,52 metros de 

queda. Adotou-se a perda total média de 3,0%. Considerou-se duas turbinas de 1,4 MW de 

potência, resultando na potência instalada de 2,8 MW. Foi adotado a eficiência média de 90,7% 

para as duas turbinas e 95,5% de eficiência média para o gerador. Esses valores foram adotados 

por serem usuais a nível de projeto básico.  

Em empreendimentos hidrelétrico, a empresa é responsável por garantir uma vazão mínima 

pelo potencial. No caso das CGH’s, há um trecho em que a água é canalizada para, 

posteriormente, voltar ao seu curso normal. No trecho de desvio, é necessário garantir a 

passagem da vazão mínima, que depende do órgão ambiental ao qual o empreendimento 

responde. O empreendimento em questão, por estar contido no Estado de Goiás, responde à 

SECIMA (2015), que recomenda 50% da Q95.  Para as vazões turbinadas, considerou-se o 

desconto de 1,41 m³/s das vazões da série aleatória. Esse desconto é resultado do somatório da 

vazão ecológica, que foi adotado 30% da Q95, resultando em 0,97 m³/s, com possíveis desvios 

para usos diversos, como irrigação (adotada a vazão de 0,44 m³/s). O uso dos 30% da Q95 em 

sobreposição aos 50% é em decorrência da adição do desvio por usos diversos. 

Implementando esses descontos às vazões aleatórias geradas, obteve-se uma possível geração 

anual. Os mesmos valores foram adotados para o cálculo da geração histórica diária (equação 

(2.1)) e para os valores históricos de vazões médias mensais (apresentados no Quadro 3). Uma 

média total da série de geração energética de cada um, resultou, respectivamente em: energia 

média de um ano aleatório, energia média histórica diária e energia média histórica mensal. 

Esses valores, em MW, são mostrados no Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 – Gerações energéticas médias em MW. 

Método 
Geração Média 

(MW) 

Aleatório 1,90 

Diário 1,83 

Mensal 1,91 

4.3.3 Aplicação do Método de Monte Carlo 

Os valores de energia elétrica média de um ano aleatório compõem o espaço amostral para a 

análise de risco. Para isso, reproduziu-se 2000 vezes o cálculo de geração energética aleatória, 

salvando cada valor de energia elétrica média gerado. Por fim, teve-se 2000 valores de possíveis 

gerações energéticas médias anuais. Os dados estatísticos desses 2000 valores, tais como média, 

máximo, mínimo e desvio padrão, são mostrados no Quadro 5 e o gráfico de permanência dessa 

série é mostrado na Figura 7. 

Quadro 5 – Dados Estatísticos das Gerações Aleatórias. 

Média 1,91 MW 

Máximo 2,01 MW 

Mínimo 1,77 MW 

Desvio Padrão 0,032 

Figura 7 – Permanência de Geração Energética Aleatória. 

 

4.3.4 Cálculo do Risco 
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energia elétrica inferior à calculada pela metodologia diária e pela metodologia mensal 
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Quadro 6 – Risco Final. 

Metodologia Risco 

Diária 1,0% 

Mensal 44,4% 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que ao fazer uma análise energética 

por meio da metodologia tradicional, o empreendedor estaria assumindo um elevado risco de 

se ter geração de energia elétrica inferior àquela estimada. Gerando menos energia elétrica do 

que o previsto, o payback de projeto aumenta, isto é, a empresa necessita mais tempo para 

recuperar o capital investido. Por outro lado, caso a metodologia de cálculo diário ou horo-

sazonal fosse utilizada, esse risco seria reduzido a valores mínimos, uma vez que o efeito do 

reservatório seria desconsiderando, aproximando os cálculos da situação real. 

Concluí-se que o risco está amplamente ligado à forma com que a as vazões se distribuem em 

uma curva de frequência, e quanto maior a amplitude no eixo da frequência da curva de 

ocorrência de vazões, mais propício à riscos elevados o potêncial se torna. Usando a Figura 1 

como exemplo, a série com o maior potencial de apresentar elevados riscos seria a que apresenta 

os seguintes valores: μ = 1,5 e σ = 0,4. 

A partir dos resultados apresentados nesse estudo, recomenda-se que seja utilizada uma 

metodologia diária (horo-sazonal) acompanhada pela análise de risco proposta neste trabalho, 

para casos em que a geração hidrelétrica se dá a fio d’água (CGH’s). A análise de risco seria 

uma validação da metodologia aplicada, uma vez que, dependendo da amplitude da frequência 

de vazões, o risco, mesmo analisando a metologia diária, pode apresentar valores 

significativamente maiores do que os aqui apresentados.
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