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RESUMO --- Os efeitos da construção de barramentos no ambiente natural dos cursos 
dos rios sugerem a necessidade de não se ater apenas à legislação, mas de se 
estabelecerem regimes de operação nas usinas hidrelétricas que respeitam limites de 
vazões ecológicas. Pesquisas recentes a jusante da usina hidrelétrica de Itutinga (Minas 
Gerais) buscam associar as vazões residuais com bioindicadores, que servem para medir 
a qualidade do habitat, conforme a variação de vazões. Nesse contexto, são discutidos 
os impactos na geração de receita adicional ou de custo de substituição de energia para 
três cenários de operação dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Camargos e 
Itutinga. Para isso, foram realizadas simulações de operação dos reservatórios, calculada 
a geração de energia, e indicados os impactos financeiros, considerando o preço médio 
de compra e venda de energia no mercado. Os resultados mostraram que a avaliação 
custo de substituição de energia para a adoção de vazões ecológicas é possível mesmo 
em usinas que funcionam à fio d'água e é uma importante ferramenta para 
implementação da vazão ecológica. 

 

ABSTRACT --- The dams effects on the natural flow of the rivers suggests not only the 
need of following the laws, but also the importance of flow regimes in power plants 
which consider the environmental flow limits. Recent researches in downstream areas of 
Itutinga hydropower plant (Minas Gerais) aim to establish residual flows using  
bioindicators, which measure the habitat quality. Therefore, this paper presents the  
impact in the generation of additional revenue or cost in power replacement for three 
scenarios of operation in two hydropower plant: Camargos and Itutinga. Simulations of 
reservoirs levels was done, the power generation was calculated, and the financial 
impacts were given. It was considered the average price for power buy-sell on the 
market. The evaluation of cost in power replacement for environmental flow could be 
applied on hydropower plant data, which has small reservoir. This study showed also it 
is a good tool for implementation of environmental flow. 
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INTRODUÇÃO 
 

A implantação de reservatórios ocasiona diversas alterações no ambiente, como a 

modificação da vazão liberada pelo barramento, ao longo do ano. A regularização de 

vazões, visando armazenar água durante o período chuvoso para geração de energia no 

período seco, altera o controle natural do habitat e dos organismos presentes naquele 

ecossistema, regido pela velocidade da água, a variabilidade na descarga em diferentes 

escalas temporais, e as freqüências de vazões extremas (Neiff, 1990; Poff et al, 1997). 

Como conseqüência dessas alterações, há modificação na qualidade de água e, 

portanto, na integridade dos ecossistemas dos rios, com a diminuição da descarga e 

redução das intensidades de cheias. As vazões mínimas se tornam elevadas e as vazões 

máximas são reduzidas, ocorrendo perdas significativas de habitat, influenciando o 

ambiente aquático, a retenção de sedimentos e nutrientes e causando o bloqueio de rotas 

migratórias de peixes – diminuição da biodiversidade aquática (Callisto, 2009). 

Quando o balanço entre a utilização e a manutenção da estrutura natural de 

disponibilidade da água não ocorre, deixam de existir as funções exercidas pela água, 

com enormes prejuízos sociais. Uma das formas de se possibilitar a continuidade dessas 

funções é a manutenção de vazões ecológicas, que também são chamadas de vazões 

mínimas, residuais, remanescentes, ou ambientais. Em termos numéricos, é a vazão – 

que deve permanecer no leito do rio depois de retirada água para atender a usos 

externos, tais como a geração de energia elétrica (Benetti et al., 2004) – necessária para 

assegurar a manutenção e a conservação de ecossistemas naturais, aspectos da paisagem 

e outros fatores de interesse econômico, social e cultural. 

Os diversos métodos para determinação de vazões ecológicas se classificam entre 

métodos hidrológicos, hidráulicos, de classificação de habitat, métodos holísticos e 

métodos informais (Benetti et al., 2004). Os métodos hidrológicos, que utilizam dados 

históricos de descargas para determinar as vazões mínimas a serem mantidas nos cursos 

d’água após aproveitamentos, são considerados os métodos mais simples, devido à 

pequena quantidade de informações necessárias para o estabelecimento das descargas 

residuais e, por isso, são os mais utilizados. Entre eles, se destacam a Q7,10 e as Curvas 

de Permanências, vazões residuais adotadas por diversos estados brasileiros como 

parâmetros da legislação de outorgas, considerando-se os usos múltiplos da água. Além 

desses, o Método Tennant/Montana apresenta destaque por ser utilizado em diversos 
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países, principalmente alguns do hemisfério norte, para a determinação de vazões 

ecológicas (Benetti et al., 2004). 

Por outro lado, as restrições ambientais impõem custos à produção 

hidroenergética, e estima-se que ocorra uma redução da ordem de 9% no valor 

econômico de curto prazo da hidroeletricidade sob condições de vazão específica 

(Harpman, 1999). A magnitude das perdas econômicas em termos de produção de 

energia hidroelétrica para descargas mínimas pode conduzir a alternativas que 

contribuam para se atingirem os objetivos de preservação ambiental, tais como 

mudanças na estrutura civis das usinas, entre outras (Svensson, 2000). 

Desta forma, o presente estudo consiste de uma análise de custo de substituição de 

energia para usinas hidrelétricas de Camargos e de Itutinga, ambas localizadas na bacia 

do Rio Grande (MG), sob a ótica do cumprimento dos contratos de fornecimento da 

energia garantida dos empreendimentos, e considerando a manutenção de cenários de 

vazões ecológicas.  

 

METODOLOGIA  
 
Local de estudo 

Os reservatórios das usinas hidrelétricas de Camargos e Itutinga se localizam na 

cabeceira do Rio Grande, que dispõe de um grande número de aproveitamentos 

hidrelétricos em cascata (Fig. 1). O Rio Grande nasce na Serra da Mantiqueira, em 

Minas Gerais, e percorre cerca de 1.300 km até a confluência com o Rio Paranaíba, 

integrando o complexo da bacia do Rio Paraná. Ao longo de sua extensão ele atravessa 

os estados de Minas Gerais e São Paulo (Larrabure, 2009). A bacia do Rio Paraná 

possui um potencial hidrelétrico estimado em 59.600 MW, dos quais já se utilizam 

61,7%. Desse total, a bacia do Rio Grande é responsável pela geração de 7.640 MW 

(Ferreira, 1995). 
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Figura 1 – Aproveitamentos hidrelétricos da Bacia do Rio Grande (ONS,2010) 

 

A UHE Itutinga, cujo início da operação data de 1955, tem uma capacidade 

instalada de 52,0 MW, com 4 unidades geradoras e um reservatório com volume útil 

que pode chegar a 7 hm3. A UHE Camargos, com capacidade instalada de 46,0 MW e 2 

unidades geradoras, iniciou sua operação em 1960 e possui um reservatório de 627 

hm3(volume útil máximo). Os reservatórios das usinas são considerados de pequeno 

porte, principalmente o da UHE Itutinga, de operação a fio d’água, mas é possível 

perceber alguma regularização de vazão realizada pelo reservatório de Camargos. 

Ambas as usinas são operadas pelo Grupo CEMIG (Companhia Energética de Minas 

Gerais). 

 
Análise hidrológica 

Os dados fluviométricos dos reservatórios de Camargos e Itutinga foram obtidos 

junto à CEMIG, e compreendem, para a UHE Camargos, o histórico de operação de 30 

anos hidrológicos (entre outubro de 1979 e setembro de 2009), e, para o reservatório da 

UHE Itutinga, se referem a 19 anos hidrológicos (período de outubro de 1990 a 

setembro de 2009), por indisponibilidade de dados, para consulta eletrônica, de períodos 

anteriores. As séries de dados do histórico de operação, com frequência diária, 

continham as vazões naturais afluentes, as vazões turbinadas e vertidas (defluência 

total) e a cota do reservatório, com as respectivas curvas cota-área-volume, para cálculo 

do volume armazenado. 
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Definição dos cenários de vazão ecológica  

A determinação de vazões ecológicas deve visar a, além do atendimento à 

legislação vigente, a manutenção da integridade dos processos naturais e a qualidade 

dos ecossistemas existentes no ambiente aquático. O presente estudo faz parte do 

projeto de Pesquisa e Desenvolvimento “Desenvolvimento de Metodologia de 

Determinação de Vazão Ecológica por Bioindicadores” que, ao final de dois anos de 

coletas de dados em campo, pretende caracterizar os organismos bioindicadores que 

poderão contribuir para a determinação de vazões ecológicas ideais para o Reservatório 

de Itutinga. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento das pesquisas no local 

estudado, avaliando os impactos de diferentes regimes das vazões propostas no 

cronograma do projeto (Tab. 1), sobre as populações de organismos dos trechos onde 

são feitas as coletas. A previsão é que as coletas sejam realizadas até o final do período 

seco de 2011, logo, ainda não é possível ainda estabelecer uma única vazão ecológica 

ideal, mas uma análise de diferentes alternativas de cenários para comparação. 

 

Tabela 1 – Cronograma de vazões (m³/s) mantidas a jusante da UHE Itutinga para o 

projeto de pesquisa com bioindicadores 

 

Os valores de vazões previstos no cronograma, comparados às médias de vazões 

afluentes ao reservatório de Camargos, representam bem a variabilidade de vazões 

naturais prováveis de ocorrer nesse curso d’água. Porém, a vazão extrema estudada para 

o período chuvoso equivalente a uma média mensal de 400 m³/s está associada a uma 

permanência inferior a 2%, ou seja, em menos de 2% do tempo são registradas vazões 

médias superiores a 400 m³/s, uma permanência muito baixa (Fig. 3), levando em 

consideração que o período chuvoso corresponde à média de um conjunto de meses. 

Assim, visando à construção de três cenários de vazões de defluência (cenários seco, 

mediano e úmido), e considerando-se a baixa probabilidade de ocorrência de vazões 

médias da ordem de 400 m³/s, foram considerados os outros três valores médios 

propostos no cronograma (100, 200 e 300 m³/s) na elaboração dos cenários. 

2010 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

400   300       100     65     

2011 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

200   100       85     50     
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Figura 2 – Permanência de Vazões no Reservatório da UHE Camargos 

 

Para que restassem também três valores de referência para vazões de período seco, 

foi levado em conta o fato de os valores apresentados no cronograma do projeto de 

P&D serem muito próximos, e, como a afluência natural media de períodos secos é, 

normalmente, superior a 50 m³/s, foram selecionados os valores de 65, 85 e 100 m³/s 

para a simulação da operação dos reservatórios, em três cenários. 

Definidos esses extremos, foram estabelecidos os três padrões de defluência com 

um cenário úmido, um mediano e outro seco. As respectivas vazões estudadas pelo 

projeto de P&D, como vazões ecológicas, serão utilizadas para preencher a defluência 

média dos três meses mais úmidos (janeiro, fevereiro e março) e dos três meses mais 

secos do ano (julho, agosto e setembro). As vazões de defluência dos outros seis meses 

foram estabelecidas conforme o histórico e a metodologia a seguir: as vazões afluentes 

de todo o histórico foram classificadas, e foram identificados os conjuntos de anos com 

comportamento mais seco (entre 2000 e 2003), mediano (entre 1996 e 1999) e úmido 

(entre 1981 e 1984). Então, para cada conjunto de anos, foi consultada a defluência 

média para os seis meses restantes do ano, de modo foi obtido o regime de vazões 

defluentes médias (Tab. 2) para aplicação na simulação da operação dos dois 

aproveitamentos hidrelétricos. Destaca-se, ainda, que os valores propostos para vazões 

ecológicas apresentam boa margem de superação das vazões residuais (mínimos legais), 

chegando a ser mais de três vezes superior aos 70% da Q7,10, durante o período mais 

seco. Isso garante o cumprimento dos requisitos legais de uso múltiplo dos recursos 
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hídricos, além de uma operação mais sustentável do reservatório de Camargos, 

atenuando os efeitos da regularicação de vazões durante o ano. 

 

Tabela 2 – Regime de defluência proposto para a simulação 

 

Analise da Geração de Energia 

Para efeitos de cumprimento dos contratos de energia garantida dos 

empreendimentos, a UHE Camargos deve gerar uma potência média de 21 MW, e a 

UHE Itutinga, por sua vez, deverá gerar uma potência média de 28 MW. Caso a geração 

seja inferior a esses valores, o custo de substituição é calculado pelo Preço de 

Liquidação da Diferença (PLD), vigente em cada semana. Caso a geração ocorra à 

maior, o total excedente deverá ser comercializado, também ao valor do PLD. Para 

composição desta análise, foram consultados os preços médios disponibilizados pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (Fig. 3), desde 2003, dos quais foram 

extraídas as médias para cada mês do ano. Os preços são extremamente sensíveis à 

variação no regime de chuvas, pois a disponibilidade de água para geração de energia é 

que determina se há a necessidade de despachos de usinas térmicas, que têm operação 

mais cara, comparadas às usinas hidrelétricas, e fazem o valor do PLD subir 

consideravelmente. 

 

Padrão 
Seco

Padrão 
Mediano

Padrão 
Úmido

OUT 86 87 155
NOV 103 121 171
DEZ 142 137 270
JAN 100 200 300
FEV 100 200 300
MAR 100 200 300
ABR 62 119 226
MAI 68 102 167
JUN 70 88 223
JUL 65 85 100
AGO 65 85 100
SET 65 85 100

Média 86 126 201
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Figura 3 – Média mensal do valor do PLD na CCEE 

 

A potência de geração média alcançada com o regime de defluências proposto é 

calculada através da Equação 1, de transformação de energia hidráulica em energia 

elétrica: 

ehQP ⋅⋅⋅= γ                      (1) 

Para a Equação 1, tem-se: 

• P = Potência (kN.m/s); 

• γ = Peso específico da água (9,81 kN/m³); 

• Q = Vazão turbinada (m³/s); 

• h = altura de queda; 

• e = eficiência na conversão de energia hidráulica em elétrica. 

Para este estudo, foram consideradas constantes as alturas de queda, de 22 metros, 

para a UHE Camargos, e 25 metros, para a UHE Itutinga. Com isso, também se 

considerou constante a eficiência na conversão de energia hidráulica em elétrica, 

adimensional, obtida a partir do histórico recente de geração, em que foram encontrados 

valores médios de 0,9124 para a UHE Camargos e 0,8768 para a UHE Itutinga. Desta 

forma, procedeu-se com a análise dos três cenários de defluência propostos, a energia 

gerada e a receita adicional com a energia gerada acima da garantia física de cada uma 

das duas usinas (ou o custo de substituição, quando esse valor for negativo). A adoção 

dos três cenários propostos de vazões ecológicas será analisada, de modo a verificar a 
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possibilidade de aplicação desses valores, para os devidos ajustes, visto que fatores 

como o volume de armazenamento do reservatório ou o engolimento máximo pelas 

máquinas limitam as vazões turbinadas e defluentes. Assim, serão determinadas as 

devidas correções e, por fim, será realizada a análise energética do cenário ajustado. 

 

RESULTADOS 

 

Histórico de Operação 

A análise do histórico de operação da UHE Camargos permitiu verificar uma 

regularização que, em média, não é muito acentuada (Fig. 4), principalmente no período 

mais úmido (janeiro a março). A defluência média neste período é mantida em torno de 

200 m³/s, apenas 12% abaixo da média de afluência natural para esses meses.  

 

 

Figura 4 – Histórico de Operação da UHE Camargos 

 

Por sua vez, a análise do histórico de operação da UHE Itutinga mostrou que a 

regularização é, na prática, nula, caracterizando, portanto, uma operação a fio d’água. O 

período histórico analisado para a Usina de Itutinga é menor que para Camargos, porém 

é suficiente para fornecer curvas médias mensais de vazões (Fig. 5), que, para afluência 

natural e defluência média, são quase coincidentes. Assim, decidiu-se que o estudo 

sobre a operação das usinas hidrelétricas de Camargos e Itutinga, em conjunto, deveria 
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partir da capacidade de regularização apenas do reservatório de Camargos, supondo que 

o reservatório de Itutinga apenas repassará à jusante a mesma vazão que recebe. 

 

 

Figura 5 – Histórico de Operação da UHE Itutinga 

 

Cenário 1: Padrão Hidrológico Seco 

Através do balanço hídrico diário, foram estudadas as médias mensais de 

afluência e defluência para a aplicação do cenário seco na operação do reservatório de 

Camargos. A vazão defluente utilizada para os meses mais úmidos do período, janeiro, 

fevereiro e março, foi alterada para 125 m³/s, de modo a resolver os problemas causados 

caso o armazenamento ultrapassasse 100% do volume útil. Não houve necessidade de 

vertimento em nenhum período do ano, pois as vazões turbinadas alcançaram médias 

bem baixas, sem que fosse atingido o engolimento máximo das máquinas, em torno de 

200 m³/s, para Camargos e Itutinga. A mesma vazão foi utilizada em Itutinga, e a 

análise energética foi realizada em conjunto.  

Para o cenário seco, a UHE Itutinga geraria um valor médio abaixo do contrato de 

energia garantida, e UHE Camargos teria geração superior à assegurada apenas entre os 

meses de novembro e março (Fig. 6). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6 – Simulações para a geração de energia no cenário 1 (seco)  

na UHE Camargos (a) e na UHE Itutinga (b) 

 

Na Tabela 3, obtém-se a diferença de geração e respectiva receita adicional, no caso, 

negativa (entre parênteses), resultando em custo de substituição para o empreendimento. 
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Tabela 3 – Diferença da simulação de geração – cenário seco 

 

Cenário 2: Padrão Hidrológico Mediano 

Através do balanço hídrico diário, foram estudadas as médias mensais de 

afluência e defluência para a aplicação do cenário mediano na operação do reservatório 

de Camargos. A vazão defluente utilizada para os meses mais úmidos do período, 

janeiro, fevereiro e março, foi mantida em 200 m³/s, de modo que não houve problemas 

como a possibilidade de o armazenamento ultrapassar 100% do volume útil. Não houve 

necessidade de vertimento em nenhum período do ano (exceto no caso de cheias 

pontuais), pois as vazões turbinadas, em média, alcançaram valores suficientes para que 

não fosse excedido o engolimento máximo das máquinas, em torno de 200 m³/s para 

Camargos e Itutinga. Para Itutinga, foi considerado o mesmo valor de vazão liberado 

pela usina de Camargos. 

Neste cenário, a UHE Itutinga apresentaria uma geração média superior ao 

contrato de energia garantida, entre os meses de dezembro e março. O mesmo acontece 

com a UHE Camargos entre os meses de dezembro e abril (Fig.7). 

Dif. Camargos 
MWh

Dif. Itutinga 
MWh

Dif. Camargos 
R$

Dif. Itutinga 
R$

OUT -3.024,64 -7.073,19 (210.420,15)      (492.071,57)    
NOV -516,85 -4.212,99 (34.756,37)       (283.311,51)    
DEZ 5.179,59 1.886,04 321.822,60       117.184,98     
JAN 2.689,02 -833,73 265.932,32       (82.451,97)      
FEV 2.450,48 -759,77 132.633,75       (41.122,92)      
MAR 2.689,02 -833,73 125.377,37       (38.873,09)      
ABR -6.329,75 -10.560,83 (226.559,89)      (378.002,23)    
MAI -5.661,72 -9.952,94 (203.361,85)      (357.497,13)    
JUN -5.195,53 -9.322,23 (263.887,26)      (473.487,51)    
JUL -6.101,23 -10.432,90 (385.430,00)      (659.072,23)    
AGO -6.101,23 -10.432,90 (344.261,95)      (588.676,25)    
SET -5.904,42 -10.096,35 (443.458,61)      (758.299,19)    
Total -25.827,26 -72.625,50 (1.266.370,05)   (4.035.680,62) 
Soma -98.452,76 MWh (5.302.050,67)   Reais
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(a) 

 

(b) 

Figura 7 – Simulações para a geração de energia no cenário 2 (mediano) 

 na UHE Camargos (a) e na UHE Itutinga (b) 

 

Assim, considerando a compra de energia no período de menor geração, e a venda 

da energia excedente, no período chuvoso, de maior geração, foi possível verificar que o 

impacto seria positivo para o estudo conjunto, resultando em um faturamento de R$ 

1,891 milhão (Tab. 4), principalmente devido à geração em Camargos. 
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Tabela 4 – Diferença da simulação de geração – cenário mediano

 

Cenário 3: Padrão Hidrológico Úmido 

Neste cenário, a vazão defluente utilizada para os mês de novembro foi 

modificada para 200 m³/s, de modo a resolver os problemas causados caso o 

armazenamento ultrapassasse 100% do volume útil. Assim, a geração da UHE 

Camargos seria superior à energia assegurada entre os meses de outubro e julho, 

enquanto a UHE Itutinga apresentaria valores superiores entre outubro e junho (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Dif. Camargos 
MWh

Dif. Itutinga 
MWh

Dif. Camargos 
R$

Dif. Itutinga 
R$

OUT -2.878,14 -6.913,20 (200.228,07)      (480.941,56)    
NOV 2.035,16 -1.426,13 136.858,85       (95.903,39)      
DEZ 4.447,07 1.086,11 276.309,00       67.482,98       
JAN 13.676,83 11.165,24 1.352.579,69    1.104.194,16  
FEV 12.463,56 10.174,77 674.599,15       550.716,86     
MAR 13.676,83 11.165,24 637.691,88       520.587,19     
ABR 1.751,61 -1.735,78 62.694,98        (62.128,67)      
MAI -680,58 -4.513,41 (24.445,50)       (162.116,00)    
JUN -2.643,52 -6.535,37 (134.267,60)      (331.939,60)    
JUL -3.171,15 -7.233,17 (200.329,35)      (456.937,68)    
AGO -3.171,15 -7.233,17 (178.932,03)      (408.131,84)    
SET -3.068,85 -6.999,85 (230.490,03)      (525.732,17)    
Total 32.437,67 -8.998,73 2.172.040,98    (280.849,71)    
Soma 23.438,93 MWh 1.891.191,27    Reais
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 8 – Simulações para a geração de energia no cenário 3 (úmido) 

 na UHE Camargos (a) e na UHE Itutinga (b) 

 

Assim, foi finalizada a análise energética da alternativa de vazões ecológicas do 

cenário úmido, em que, considerando-se as quantidades de energia a ser vendida e 

comprada, ao valor do PLD, obteve-se um resultado médio positivo em ambos os 

empreendimentos (Tab. 5), chegando à soma de R$ 10,263 milhões. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

P
ot

ên
ci

a 
(M

W
)

Mês

Simulação de Geração da UHE Camargos - Cenário 3

Potência Gerada (MW)

Média

Pot. Energia Assegurada (MW)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

P
ot

ên
ci

a 
(M

W
)

Mês

Simulação de Geração da UHE Itutinga - Cenário 3

Potência Gerada (MW)

Média

Pot. Energia Assegurada (MW)



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16 
 

 

Tabela 5 – Diferença da simulação de geração – cenário mediano 

 

 
 
CONCLUSÃO 

 

A introdução e manutenção de políticas de operação com vazões ecológicas 

envolvem ações de diversos tomadores de decisão (stakeholders) e a valorização do seu 

custo é uma medida crucial para que esta ferramenta de gestão seja aplicada. Entretanto, 

como mostrado neste trabalho, a avaliação do custo de substituição de energia com a 

adoção de vazões ecológicas envolve várias variáveis como o valor do PLD (Preço de 

Liquidação da Diferença) e a energia garantida dos empreendimentos. Soma-se a isto a 

interligação do sistema, não considerada neste estudo, que compensa diferenças de 

geração de uma usina com energia fornecida por outras. A CEMIG, por exemplo, 

controla mais de 50 usinas, o que torna ainda mais complexo o estudo de otimização da 

operação, levando-se em conta também os aspectos ambientais. 

Baseando-se, portanto, em simplificações, conclui-se que apenas em anos muito 

secos, as usinas de Camargos e Itutinga teriam de gerar uma potência média inferior à 

energia garantida praticamente em todos os meses. Isto exigiria a compensação no 

sistema por outras usinas para que não houvesse prejuízo por parte da CEMIG, 

principalmente porque em períodos mais secos a tendência é de altos valores de PLD. 

De maneira análoga, verifica-se que para períodos medianos, que são a maioria 

dos anos, as usinas de Camargos e Itutinga são capazes de apresentar geração de energia 

ligeiramente superior à energia garantida dos empreendimentos, de modo que a CEMIG 

Dif. Camargos 
MWh

Dif. Itutinga 
MWh

Dif. Camargos 
R$

Dif. Itutinga 
R$

OUT 7.084,14 3.965,86 492.833,63       275.899,16     
NOV 13.235,64 10.805,07 890.058,99       726.610,01     
DEZ 13.676,83 11.165,24 849.780,41       693.728,12     
JAN 13.676,83 11.165,24 1.352.579,69    1.104.194,16  
FEV 12.463,56 10.174,77 674.599,15       550.716,86     
MAR 13.676,83 11.165,24 637.691,88       520.587,19     
ABR 13.235,64 10.805,07 473.741,38       386.744,28     
MAI 8.842,19 5.885,69 317.600,47       211.406,75     
JUN 13.235,64 10.805,07 672.254,71       548.802,95     
JUL -973,59 -4.833,38 (61.503,86)       (305.336,77)    
AGO -973,59 -4.833,38 (54.934,58)       (272.723,53)    
SET -942,18 -4.677,47 (70.763,60)       (351.306,90)    
Total 106.237,95 71.593,02 6.173.938,27    4.089.322,29  
Soma 177.830,97 MWh 10.263.260,57  Reais
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pode utilizar o excedente para compensar eventuais baixas na geração em outras usinas 

do portfólio de geração da empresa. 

Por fim, são encontrados altos valores de receita adicional para a simulação em 

anos de comportamento mais úmido, tornando a empresa capaz de atender mais à 

crescente demanda por energia do Sistema Interligado. A análise porém, não considerou 

as comuns quedas no valor do PLD em períodos úmidos, o que também tem impacto 

direto na receita do empreendimento. 

De uma forma em geral, avaliação custo de substituição de energia com a adoção 

de vazões ecológicas é possível mesmo em usinas que funcionam praticamente à fio 

d'água e é uma importante ferramenta para implementação da vazão ecológica. 
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