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ESTUDO DOS EFEITOS DO ASSOREAMENTO NA CAPACIDADE DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PCH MOGI-GUAÇU (SP) 

Renato Billia de Miranda 1; Bruno Bernardo dos Santos 2 & Frederico Fábio Mauad 3 

ABSTRACT – The reservoirs of hydroelectric power stations play a very important role to attend the 
water and energy demands of a region. Changes in hydrosedimentological parameters, such as 
increased solid discharge or deposited sediment volume, influence the availability of water 
resources. This study presents a case study to illustrate how the volume variation of a reservoir of a 
small hydroelectric power plant influences the generation of energy and consequently in the 
attendance of the other demands of the region. It is important to highlight that studies like this can 
be replicated to other sites and are important for the planning and management of national water 
and energy resources. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 A hidrografia proporciona ao Brasil um papel de destaque na disponibilidade hídrica e geração 

de energia hidrelétrica no mundo. Porém, grande parte dos recursos hídricos e energéticos está 

concentrada em algumas regiões, não abrangendo de maneira satisfatória e homogênea todo o 

território nacional. Neste contexto, os reservatórios desempenham uma função muito importante 

para o armazenamento de água e o atendimento das demandas hídricas e energéticas. 

 Além do aumento constante dessas demandas e da ampliação dos usos a que são destinados, 

os reservatórios sofrem a consequência da falta de planejamento da expansão urbana e rural, 

ocupação irregular das suas margens, práticas agropecuárias inadequadas, redução das matas 

ciliares e intensificação dos processos erosivos nas bacias hidrográficas, entre outros, que 

consequentemente causam o aumento da produção, transporte e deposição de sedimentos nos 

reservatórios, assoreando-os, reduzindo a vida útil dos mesmos e interferindo nas suas operações.  

 A compreensão do processo do assoreamento é importante para o gerenciamento dos 

recursos hídricos, principalmente no que se refere à questão econômica relacionada com a redução 

da capacidade de armazenamento (GRAF, 1983). Outro fato importante destacado por Morris e Fan 

(2010) é que, com passar do tempo, os impactos causados pelo assoreamento se tornam mais 

graves e complexos. 

 Dentre os estudos relacionados ao assoreamento de reservatório, merece destaque o 

trabalho realizado pelo Banco Mundial que cita a redução da vida útil média dos reservatórios 

mundiais de 100 para 22 anos e uma perda média anual de 1% nos volumes destes reservatórios, 

destacando que tal variável é dependente da localização dos mesmos (MAHMOOD, 1987). A taxa 

de sedimentação em reservatórios é uma questão que deve ser abordada, pois tal valor irá 

determinar o sucesso ou a vida útil de um empreendimento destes. 

 A partir desta contextualização, objetiva-se com esse trabalho, estimar as perdas na 

capacidade de geração baseando-se na redução do volume do reservatório e da vazão regularizada 

para a Pequena Central Hidrelétrica de Mogi-Guaçu (SP). 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Área de Estudo 

 O local escolhido como estudo de caso foi o Reservatório da Pequena Central Hidrelétrica de 

Mogi-Guaçu que está situado na sub-bacia do Alto Mogi pertencente a UGRHI 9 do estado de São 

Paulo - Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu destacada em vermelho (fonte: 

adaptado de IPT (2008) apud CBH MOGI, 2008). 

  

Localizada entre os municípios de Mogi-Guaçu e Mogi - Mirim, o barramento que represa as 

águas do rio que dá nome às cidades e ao empreendimento (Rio Mogi-Guaçu) possui uma potência 

instalada de 7,2 MW (Tabela 1). Suas obras foram iniciadas em 1990 e entrou em operação em 1994. 

Além da geração, a barragem possui a finalidade de amortecimento de picos de cheia e 

abastecimento das cidades de Mogi - Mirim e Mogi-Guaçu. 

Tabela 1 – Principais características técnicas da PCH Mogi-Guaçu 

Comprimento do reservatório 21 km 

Volume Máximo Normal 12,46 x 106 m³ 

Volume Útil 8,08 x 106 m³ 

Potência instalada 7,2 MW 

Volume Útil 8,08 x 106 m³ 
Fonte: AES Tietê (2018). 

2.2 - Materiais e métodos 

Os principais dados utilizados neste estudo para as simulações computacionais foram obtidos 

a partir do levantamento de campo onde foram obtidos diversos parâmetros, como as velocidades 

dos fluxos de água, as descargas líquidas, as concentrações de sedimentos em suspensão, entre 

outros. 

Foram realizadas medições ao longo de seções transversais. Quando as seções eram definidas 

como estreitas, eram realizadas travessias com o ADCP e realizadas amostragens de perfil vertical 

da coluna d'água no ponto central da seção transversal. Para seções largas (acima de 150 m) foi feita 

a travessia com o ADCP coletando dados ao longo de toda a seção, além de coletas de dois ou três 

perfis, sendo esses próximos as margens e no trecho de maior profundidade. Nestes perfis, no 

procedimento de medição, utilizou-se o ADCP e sonda multiparâmetro, além de amostragem de 
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sedimentos em suspensão, lembrando que O ADCP foi instalado ao lado da embarcação tendo sua 

visada direcionada para baixo à, aproximadamente, 40 cm de profundidade. 

Em alguns pontos, simultaneamente, empregando método convencional (Garrafa Van Dorn), 

foram coletadas amostras de água-sedimento na superfície à aproximadamente 1 m de 

profundidade e próximo ao fundo, estas encaminhadas para laboratório onde se determinou a 

concentração de sedimentos em suspensão por meio do Método de Filtração. 

 Apresenta-se na Figura 2 as seções transversais e das verticais de amostragens realizadas no 

reservatório de Mogi-Guaçu. 

 
Figura 2 – Seções transversais e locais de amostragem de perfis verticais na primeira campanha 

(fonte: FIPAI, 2015). 

 

 Também foram fornecidos dados pela empresa AES Tietê que forneceu diversas informações, 

como os registros operacionais da PCH e do reservatório para três épocas distintas (2001, 2009 e 

2011). Cabe destacar que a escolha destes períodos foi baseada em comportamentos hidrológicos 

distintos. Desta forma, as simulações a partir destes dados objetivaram englobar diferentes 

cenários, resultando assim em maior confiabilidade nas simulações realizadas. 

 Para a simulação, foi utilizado o software AcquaNet com a finalidade de simular a geração de 

energia firme das usinas hidrelétricas levando em consideração as características sazonais das 

vazões afluentes, as variações das demandas hídricas e energéticas, a questão do uso múltiplo da 

água, entre outros (AZEVEDO et al., 1997). 

A simulação com o Aquanet é feita com a representação do sistema através de uma rede 

formada por nós e arcos. Os nós são utilizados para representar os pontos de entrada e saída dos 

fluxos (como os reservatórios e as demandas do sistema) e os arcos representam os elos entre os 

nós (como os rios, canais e dutos) onde ocorre o transporte de fluxos. Os fluxos, por sua vez, são as 

quantidades de um determinado produto que são transportadas entre os nós (por unidade de 

tempo) e são as variáveis de decisão da rede de fluxo (PORTO et al., 2003). 

Após a representação do sistema através de uma rede de fluxo, configurou-se as definições 

gerais do programa que servirão como base para a entrada de dados, cálculos e resultados a serem 

gerados.  
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Para exemplificar a interferência do assoreamento na geração de energia hidrelétrica no local 

de estudo, foram propostos dois cenários para simulação. A principal diferença entre os cenários 

foram os valores da tabela CAV, estabelecendo uma simulação com uma CAV fornecida pela 

concessionária de energia denominada como “cenário atual” e outra com o reservatório 

parcialmente assoreado designada como “cenário futuro” (Figura 3). Este último cenário foi 

simulado a partir de resultados obtidos em modelagens na ferramenta computacional NH-

SEDIMENT (MIRANDA, 2015) e no Modelo TUFLOW-FV. 

 
Figura 3 – Parâmetros de entrada da simulação com as características físicas do reservatório – 

cenário atual (a direita) e cenário futuro (a esquerda). 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 4 ilustra a rede que foi proposta para a simulação. As demandas apresentadas foram 

obtidas a partir de informações da concessionária de energia que administra a PCH de Mogi-Guaçu, 

porém podem ser alterados, conforme as necessidades e interesses do usuário. 

 
Figura 4 – Rede de fluxo escolhida para a simulação da operação do reservatório e da PCH de Mogi-Guaçu. 
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Cabe destacar algumas considerações com relação às demandas proposta nesta simulação: 

• Abastecimento: vazão captada para o atendimento de algumas demandas do município de 

Mogi-Guaçu. Neste caso, foi adotado o valor de 0,5 m3/s, com base em informações da 

empresa e do DAEE; 

• Escada de peixe: vazão utilizada para a manutenção da escada de peixe. Foi informado pela 

empresa que este valor corresponde a 1 m3.s-1 e ele compõe a vazão ecológica; 

• Vertimento e Jusante: demandas utilizadas para representar, respectivamente, a vazão 

vertida e turbinada durante a operação da PCH. Os valores destas demandas foram obtidos 

a partir da empresa. Estas demandas são destinadas a complementar a vazão ecológica; 

• Vazão ecológica: vazão mínima efluente ao reservatório destinada a manutenção do 

ecossistema local. A empresa forneceu o valor de 16 m3.s-1; 

• Dreno: demanda artificial com valor alto (neste caso 1.000 m3.s-1) que é utilizada no final da 

rede para receber todo o excesso de água e impedir o extravasamento do reservatório. 

 Além dos valores das demandas também foram definidas as prioridades para atendimento 

das mesmas (Tabela 2). Estes valores determinam a ordem de atendimento das demandas, 

principalmente em períodos de estiagem. Eles variam entre 1 (prioridade máxima) e 99 (prioridade 

mínima). Estes valores foram estabelecidos com base em outros estudos, como: Labadie (1995), 

Porto et al. (2003), entre outros. 

Tabela 2 – Principais demandas do reservatório e as suas prioridades de atendimento 

Demanda Prioridade  Demanda Prioridade 

Abastecimento 1 Jusante 30 

Escada de peixe 1 Vertimento 80 

Vazão ecológica 1 Dreno 99 

Geração de energia 10   

  

As demandas (abastecimento, escada de peixe e vazão ecológica) receberam valores maiores 

de prioridade do que a geração de energia, porque em caso de déficit hídrico, o modelo deve 

atender primeiro estas demandas. Se fosse atribuído o valor máximo para geração, em casos 

especiais (estiagem), haveria o atendimento (parcial ou integral) da geração de energia e o não 

atendimento (ou atendimento parcial) das outras demandas, como a escada de peixe. 

 Os dados de CAV para o cenário futuro foram definidos considerando um período de cinco 

anos, adotando os três primeiros anos com índices hidrológicos considerados normais (dados de 

2011) e os dois últimos adotando parâmetros de um período seco (dados de 2001). Estes dados 

foram estipulados para simular os diversos comportamentos hidrológicos que são encontrados 

atualmente. 

 Além das informações relacionadas a cota-área-volume do reservatório, também foram 

inseridos outros dados, dentre os quais destacam-se: vazões afluentes; taxa de evaporação; 
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potência total instalada; rendimento do conjunto turbina gerador; número de turbinas; índices de 

disponibilidade das máquinas; curva de engolimento máximo da turbina e curva-chave de jusante. 

A partir das simulações dos dois cenários foram obtidos os valores de energia (Tabela 3). 

Tabela 3 – Energia total gerada na simulação de cada cenário proposto 

Cenário Energia total 
(MWh) 

Atual 333.409,68 

Futuro 328.493,52 

 

 Como é possível observar pela Tabela 3, a diferença na geração de energia hidrelétrica da PCH 

de Mogi-Guaçu para os cenários foi de 4.916,16 MWh. 

 Para verificar se os valores obtidos nas simulações eram condizentes, foram comparados a 

geração de energia obtida em cada período da simulação com os valores registrados pela empresa 

que gerencia a PCH de Mogi-Guaçu. Estes valores estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Comparação entre os valores obtidos nas simulações e registrados pela empresa 

Energia média gerada (MWh/ano) 

Período AES Simulação Diferença [%] 

Normal 28.624,4 32.022,72 -11,87% 

Seco 33.855,9 30.774,24 9,10% 

Úmido 37.680,3 37.665,36 0,04% 

 

 Conforme apresentado na Tabela 4, os valores para o período considerado “Úmido” (registros 

de 2009) se mostraram condizentes, ou seja, a simulação representou muito bem a geração 

energética registrada pela empresa. Para verificar a diferença observada no período considerado 

como “Normal” (registros de 2011), foi realizada uma consulta aos valores de energia registrados 

pela empresa. Nesta análise foi possível observar um período de dezesseis dias (10/07/2011 a 

25/07/2011) em que não houve geração de energia na PCH. Esta interrupção na geração de energia 

pode justificar a diferença observada entre os valores obtidos na simulação e registrados pela 

empresa durante este período. Inclusive, pode-se observar que a geração energética registrada pela 

empresa para o período seco foi maior do que o apresentado no período hidrológico normal, 

contrariando o que seria esperado e que pode ser também justificado pela interrupção na geração 

de energia no período mencionado anteriormente. 

 Por fim, é importante destacar que a rede de fluxo escolhida para estas simulações pode 

receber outras configurações para simulações de outros cenários, como por exemplo, com o 

aumento e/ou redução de alguma(s) demanda(s) do reservatório (escada de peixe, vazão ecológica, 

abastecimento, outros usos consuntivos), entre outros. 
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4 - CONCLUSÃO 

A deposição de sedimentos em reservatórios ocasiona em diversos problemas ambientais, 

sociais e econômicas. A simulação e análise de cenários relacionando a geração de energia elétrica 

com a alteração das características físicas de reservatórios é muito importante para o melhor 

planejamento e gestão dos recursos hídricos e energéticos. 

Estudos como o apresentado neste trabalho também auxiliam no entendimento de como 

alterações (aumento ou diminuição) da descarga sólida total ou do volume de sedimentos 

depositados influenciam no atendimento das demandas do corpo hídrico. 
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