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Resumo 

Os crescimentos econômico e industrial estão conectados às crescentes consumos de energia, e 

ao crescimento sustentável, isso quer dizer, ser capaz de produzir toda a energia que consome. 

Diante disso, surgiu, a ideia de aproveitar os recursos disponíveis para gerar energia sem causar 

maiores impactos ao meio ambiente, instalando uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) 

utilizando a devolução de água industrial tratada, nas dependências de uma fábrica de Celulose 

da Klabin S.A em Ortigueira - PR. O objetivo é realizar um estudo de viabilidade de instalação 

de uma CGH (Central Geradora Hidroelétrica), por ser uma alternativa limpa, e com baixo custo 

de instalação, visando o reaproveitamento da água industrial tratada no momento em que a 

mesma estaria retornando para o rio. Para este estudo foram consideradas as condições 

existentes de estrutura física como tubulações, válvulas de controle, declive, expertise do 

fornecedor do equipamento e principalmente o prazo de retorno do investimento para analisar 

se o investimento é ou não viável. 

  
 Palavras Chave: CHG. Geração de Energia. Sustentabilidade. Viabilidade.  
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Abstract 

Economic and industrial growth is connected to increasing energy consumption, and to 

sustainable growth, that is, being able to produce all the energy it consumes. In view of this, the 

idea arose of taking advantage of the available resources to generate energy without causing 

major impacts to the environment, installing a Hydropower Generating Station (CGH) using 

the return of treated industrial water, in the premises of a pulp mill of Klabin SA in Ortigueira 

- Pr. The objective is to carry out a feasibility study of the installation of a CGH (Hydroelectric 

Generating Station), as it is a clean alternative, with a low cost of installation, aiming at the 

reuse of treated industrial water when it would be returning to the river . For this study we 

considered the existing conditions of physical structure such as pipes, control valves, slope, 

equipment supplier expertise and mainly the term of return of the investment to analyze if the 

investment was feasible or not. 

  

 Key Words: CHG. Energy Generation. Sustainability. Feasibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Turbinas Pelton ................................................................................................... 22 

FIGURA 2 – Turbina Francis. .................................................................................................. 23 

FIGURA 3  – Turbinas Kaplan ................................................................................................ 23 

FIGURA 4 - Função do Emissário do Efluente. ....................................................................... 30 

FIGURA 5 - Emissário do Efluente. ........................................................................................ 31 

FIGURA 6 - Conceitos Básicos de Geração Hidrelétrica. ....................................................... 33 

FIGURA 7 - Sistema By Pass da Usina ................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

LISTA DE GRAFICOS 

Gráfico 1 -  Matriz Energética Brasileira – Potência Fiscalizada (%) ...................................... 19 

Gráfico 2 - Curva de Permanência de Vazões. ......................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Operação da Capacidade Brasil. .............................................................................. 17 

Tabela 2 - Orçamento Previsto do Investimento ...................................................................... 32 

Tabela 3 - Curva de Permanência de Vazões. .......................................................................... 33 

Tabela 4 - Capital de Giro Inicial ............................................................................................. 34 

Tabela 5 - Investimento Total do Projeto ................................................................................. 35 

Tabela 6 - Receita ..................................................................................................................... 35 

Tabela 7 - Previsão das Despesas (1º ano). .............................................................................. 36 

Tabela 8 - Tributos sob Regime do Lucro Presumido .............................................................. 37 

Tabela 9 - Recursos para a Construção da Usina ..................................................................... 37 

Tabela 10 - DRE Gerencial Projetada para os 03 anos............................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 13 

2. DESENVOLVIMENTO ....................................................................................................... 15 

2.1. Desenvolvimento Sustentável............................................................................................ 16 

2.2. Energia Elétrica no Brasil .................................................................................................. 17 

2.3. Central Geradora Hidrelétrica ........................................................................................... 20 

2.4. Implantação de Centrais Geradoras Hidrelétricas ............................................................. 24 

2.5. Conclusões Preliminares ................................................................................................... 25 

2.6. Viabilidade Econômico-financeira do investimento. ........................................................ 26 

2.6.1. Investimentos em Ativos Fixos ...................................................................................... 27 

2.6.2. Fluxo de Caixa ................................................................................................................ 27 

2.6.3. Técnica de Análise de Investimento. .............................................................................. 27 

2.6.4. Valor Presente Liquido VPL .......................................................................................... 28 

2.6.5. Taxa Interna de Retorno TIR .......................................................................................... 28 

2.6.6. Payback ........................................................................................................................... 28 

2.6.7. Análise do Risco econômico-financeiro em projetos ..................................................... 29 

2.7. Conclusões Preliminares ................................................................................................... 29 

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS ............................................... 30 

4. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 40 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS ................................................................................... 42 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 43 



13 

 

NTRODUÇÃO  

O objetivo geral do trabalho consiste em analisar um estudo de viabilidade econômico-

financeiro da instalação de um CGH (Central Geradora Hidrelétrica) visando o tempo 

necessário para o retorno do investimento. 

Este é um caso real de estudo, até o momento inédito sob as condições de processo, 

como das propriedades físico/químicas da água (efluente) a ser utilizado. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

✓ Identificar um modelo ideal do conjunto Gerador/Turbina a ser instalado; 

✓ Identificar o valor do investido e quanto tempo (meses) levaria para o 

investimento se pagar. 

Este trabalho responde ao seguinte problema: O potencial de energia elétrica da CGH a 

ser instalada é economicamente viável? 

A iniciativa deste trabalho teve como base a expectativa do 

reaproveitamento/reutilização do efluente industrial ser utilizado como forma de gerar energia, 

tendo em vista que hoje o Brasil ainda não é autossuficiente na produção de energia elétrica e 

o cenário atual indica crescimento para os próximos anos no Produto Interno Bruto (PIB).   

O FMI (Fundo Monetário Internacional) aponta que o Brasil sairá de uma recessão de 

0,2% de crescimento em 2017 para 2,3% em 2018 e 2,5% em 2019, isso aliado a queda da 

inflação e a taxa básica de juros, a SELIC, são fatores positivos para a economia brasileira 

voltar a crescer, além disso, o FMI aponta que essa melhora vai ser guiada por um forte aumento 

do consumo e dos investimentos no País (Brasil, 2018). 

Justificativa/Relevância. 

Com a economia voltando a reagir, aumentam os consumos, que requerem investimentos 

na indústria e na produção, puxando com isso o aumento no consumo de energia. 

Conforme Polito (2018) o Sistema Interligado Nacional (SIN), o consumo de energia 

elétrica em dezembro do ano passado totalizou 67.021 megawatts (MW) médios, com alta de 

2,9% anteigual mês de 2016. Porem no ano de 2017, o consumo registrou alta de 1,5% na 

comparação com o ano anterior.  

A Klabin é uma empresa brasileira, maior produtora e exportadora de papéis do país, 

com foco na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão 

ondulado e sacos industriais. 



14 

 

É campeã no setor de Papel e Celulose do guia exame de sustentabilidade, e quinto ano 

consecutivo na carteira do Índice de sustentabilidade Empresarial da B3. (Klabin, 2016) 

Com base neste intuito de sustentabilidade foi que surgiu a ideia de aproveitar os 

recursos disponíveis para gerar energia sem causar maiores impactos ao meio ambiente, pois o 

processo de devolução de água industrial tratada faz parte do processo de produção e já está 

instalado, apenas seriam feitas adequações para a instalação da CGH. 

A metodologia utilizada para a produção deste trabalho foi inserida uma proposta 

qualitativa, definida como exploratória em um universo, com objetivo de atingir a maior 

veracidade possível em trazer um conhecimento do problema, baseado em aspectos 

bibliográficos, juntamente com um estudo de viabilidade econômico-financeiro. 

Para Gil, (2002 p.44-45) a pesquisa bibliográfica permite uma gama de fenômenos 

amplos, explicando de forma cientifica e que venha permitir e conhecer determinadas variáveis 

do que aquelas que poderia pesquisar diretamente. 

Na primeira parte foram abordados possíveis impactos que poderiam ocasionar na 

produção da empresa em decorrência de uma falha ocasional no equipamento bem como 

geração sustentável. 

Na segunda parte foram efetuadas pesquisas bibliográficas sobre os métodos de 

construção e um estudo de viabilidade econômico-financeiro.  Isto é, sendo utilizados como 

embasamento teórico, de forma cientifica os assuntos em questão, tendo em vista analise do 

contexto para um melhor entendimento, que auxiliem futuramente novos pesquisadores sobre 

o tema proposto. 

A referência bibliográfica principal usada para a elaboração do referencial teórico dos 

conceitos de Viabilidade econômica foi dos autores Ricardo Bordeaux-Rêgo, Goret Pereira 

Paulo, Ilda Maria de Paiva Spritzer e Luiz Pérez Zotes do Livro de Viabilidade econômico-

financeiro de projetos. 

Neste livro os autores apresentam um roteiro para correta avaliação econômico-

financeiro de um projeto, onde se trata de fluxo de caixa. No entanto o estudo se limita aos 

métodos voltados a investimentos em Ativos Fixos com técnicas do Método do Valor Presente 

Liquido – VPL, Fluxo de Caixa e Método da Taxa Interna de Retorno – TIR. 

Na terceira parte, foi efetuado estudo de caso sobre a viabilidade econômico-financeira 

da instalação de uma Central Geradora Hidrelétrica – CGH, apresentando os valores dos custos 

necessários, indicadores de viabilidade e comentários em geral. 
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O estudo de viabilidade foi desenvolvido pela empresa FLUZ Engenharia e apresentado 

para análise da empresa Klabin S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Nesta primeira parte foram abordadas alternativas de desenvolvimento sustentável, do 

ponto de vista da geração de energia, considerando uma analise sobre matriz energética do país 

com relação à geração e demanda de energia consumida. Alem disto, foi elaborado um estudo 
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bibliográfico da produção de energia renovável a partir de instalações de CGH (Centrais 

Geradoras Hidrelétricas) conforme regulamento da ANEEL e as caracterizações dos 

componentes e estruturas necessárias para a instalação de uma CGH, considerando os possíveis 

impactos que podem ocasionar na produção da empresa em decorrência de uma falha ocasional 

no equipamento. 

2.1. Desenvolvimento Sustentável 

Faz parte da gestão de negócios das indústrias, buscarem a sustentabilidade no setor, o 

uso sustentável dos recursos naturais, assim como, utilizarem as melhores pratica 

socioambientais para conservar a biodiversidade, diversificando e ampliando oportunidades de 

emprego e renda.  

Para a indústria brasileira a sustentabilidade tem um papel importante, a fim de gerar de 

modo equilibrado a distribuição de valores entre os negócios, sociedade e meio ambiente. Sendo 

considerado um diferencial na sua cadeia de valor, as florestas plantadas geram vários 

benefícios para todos, ao mesmo tempo em que fornecem a matéria prima, protegem a 

biodiversidade, alem de, contribuírem significativamente com as mudanças climáticas pelo seu 

potencial de captura de carbono da atmosfera. 

Neste contexto, a forma para tornar a indústria sustentável é, sem duvida, a manutenção 

das maquinas e equipamentos, assim como, na adoção de projetos sustentáveis de geração de 

energia limpa e renovável, além das medidas sociais e ambientais, permitindo a geração de 

empregos nas comunidades, na reeducação dos colaboradores e treinamentos para tornar a 

produção ecologicamente ética, no consumo de energia equilibrado e controlado. 

Desta forma, transmitindo para a sociedade o compromisso a respeito da preservação e 

conservação de florestas, rios, mananciais, estará evidenciando a biodiversidade, eco eficiência 

e a geração de energia por matrizes limpas, além de contribuir com o desempenho do conjunto 

de todo setor para a agricultura familiar e preservação ambiental.  

Uma das estratégias da indústria se dá, na promoção do desenvolvimento regional, 

através da inclusão dos produtores rurais na sua cadeia de valor, trata-se de uma estratégia que 

permite a ampliação da área plantada, possibilitando a redução da concentração fundiária, esta 

parceria se dá por meios de acordos, com pequenos e médios produtores, cujas terras estão 

localizadas próximas à área fabril, a integração de pequenos produtores à cadeia de valor do 

setor, esta alinhada na melhoria continua dos níveis de competitividade, ou seja, na redução de 
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investimentos com a aquisição de terras, no cultivo de alimentos, plantio consorciado entre 

outros.  

De acordo com Pereira (2014), dentro dos interesses do país de atingir cada vez mais o 

desenvolvimento sustentável em todos os setores, se enquadra a preocupação ambiental com 

novos empreendimentos. Dessa forma, todas as ações de planejamento, implantação e operação 

são avaliadas. Isso faz com que o empreendedor busque ao máximo apresentar uma alternativa 

de projeto ambientalmente viável, guiada por estudos ambientais, de modo a conseguir a 

autorização para realização do empreendimento. 

Apesar de o Brasil possuir uma matriz energética mais limpa do mundo, as indústrias 

investem constantemente em novas tecnologias, e em processos produtivos mais sustentáveis, 

neste sentido, as indústrias utilizam a água como recurso estratégico para o desenvolvimento 

econômico, pois é vital para o equilíbrio do ecossistema. Através da pratica do reuso da água 

as indústrias estão aumentando a disponibilidade de recursos hídricos para outras atividades, 

alem de, reduzir os custos de produção, pois assim, evita perdas de produto final, minimizando 

a carga de poluentes a serem tratados. 

2.2. Energia Elétrica no Brasil 

Embora, o país apresente um potencial para produção de energia renovável, por possuir 

em sua extensão territorial grandes bacias hidrográficas, sabe-se que, para gerar energia 

renovável através de fontes hídricas é um grande desafio. Por outro lado, o Brasil, não utiliza 

todo o seu potencial, com isso tem um déficit considerável de energia, tendo que importar dos 

países vizinhos como Paraguai, Argentina, Venezuela e Uruguai. Conforme descrito na tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

Tabela 1 - Operação da Capacidade Brasil. 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da ANELL, 2018 

 

Devido ao crescimento do país, as principais fontes de energias são as usinas 

hidrelétricas, responsáveis por toda a energia produzida no País. Segundo a ANEEL, 60,7% da 

energia são provenientes de origem hídrica.  Percebe-se que a geração de energia do país esta 

concentrada no setor da matriz hidrelétrica, atualmente, a energia hidráulica, representa a maior 

fonte de renováveis do mundo. A Europa e a América do Norte já desenvolveram praticamente 

todo o seu potencial hidrelétrico. Da mesma forma, a matriz hidroelétrica é pouco explorada na 

América do Sul, África e a Ásia.  

 De acordo com o Plano Nacional de Energia (PNE 2030), prevê um aumento do 

potencial de energia hidráulica a partir de instalações das PCHs (Pequenas Centrais 

Hidroelétricas) e de CGHs (Centrais Geradoras Hidrelétricas), a serem aproveitados nas 

empresas para a sua produção. A diferença entre as PCHs e as CGHs é que a CGHs são menores, 

tanto em termos de tamanho quanto de potencia. Conforme a classificação da Agencia Nacional 

de Energia Elétrica, as CGHS podem ter o potencial de gerar até 5MW de energia. 

 Atualmente o Brasil tem 672 unidades de CGHs em operação, instalada em todo o seu 

território, o que representa 637.027 kilowatts (KW) de potencia instaladas. Estes 637.027 KW 

correspondem a 0,4% de toda energia produzida conforme demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 - Matriz Energética Brasileira – Potência Fiscalizada (%) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da ANELL  

Para Muller (1995, p. 17): 

 A produção de energia hidroelétrica consiste no aproveitamento da força das águas 

de um rio ou reservatório. 

A geração de energia elétrica se da através da condução por meios de condutos forçados, 

tuneis e canais até a movimentação da turbina como um girador, convertendo o movimento das 

águas em energia, acionando o gerador e após o processo de conversão é transferida à linha de 

transmissão na forma de energia elétrica.  

Entretanto, vale ressaltar que a produção de energia hidroelétrica, causa diversos 

impactos ambientais negativos em sua operação e nas suas instalações, como a destruição do 

ecossistema, mudança no regime dos rios, entre outros.  

Salienta Morais (2015):  

Num país com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, as 

informações sobre recursos energéticos, tecnologias e sistemas de geração, 

transmissão, distribuição e uso final de eletricidade são fundamentais para 

a elaboração de projetos e investimentos no setor elétrico brasileiro.  

0,4%

8,0%

3,2% 0,7%

60,2%

26,2%

1,3%

CGH - Central Geradora Hidrelétrica

EOL - Central Geradora Eólica

PCH - Pequena Central Hidrelétrica

UFV - Central Gerad. Solar
Fotovoltaica
UHE - Usina Hidrelétrica
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Atualmente, há um grande interesse em promover um equilíbrio entre o 

desenvolvimento sustentável econômico e a atender as necessidades dos homens sem a 

destruição do meio ambiente, para tanto, é fundamental as existências de leis e normas, que 

permitem manter as atividades empresariais com as questões ambientais e a preservação 

ambiental.  

2.3. Central Geradora Hidrelétrica 

Segundo a ANEEL, existe atualmente uma crescente demanda por centrais hidrelétricas 

com potenciais inferiores a mil kW, que são, classificadas como Centrais Geradoras de Energia 

(CGH). Entre os vários fatores identificados por essa demanda, esta o atual incentivo 

governamental, o baixo investimento financeiro, baixo impacto ambiental, entre outros.  

Dessa forma, nos termos do Art. 8º da Lei 9.074 de 07 de julho de 1995: 

“O Aproveitamento de potenciais hidráulicos e a implantação de usinas 

termoelétricas de potencia igual ou inferior a 5.000 KW, estão dispensados 

da concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicado 

ao poder concedente” (Redação dada pela Lei nº13. 360, de 2016). 

Entretanto, manifestada a comunicação ao poder concedente, não isenta a empresa das 

obrigações ambientais exigidas pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, não 

gerando qualquer responsabilidade ao poder concedente e a ANEEL. 

A ANEEL regulamentou o registro de Central Geradora de Capacidade Reduzida 

(CGRC) em duas modalidades: 

- Uma permite que o interessado, venda a energia produzida; 

Mesmo regulamentada a venda da energia produzida, para as concessionárias já 

previstas no decreto-lei nº 1872 de 21 de junho de 1981, até hoje não há registro ou contrato de 

venda assinado com concessionária no país, se tratando com relação às CGHs. 

- Outra na qual a energia injetada na rede pode ser compensada em relação à energia 

consumida. 

Conforme a ANEEL a Resolução Normativa nº 482/2012 define como Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica é um arranjo no qual a energia ativa injetada por unidade 

consumidora é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e em seguida 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa.  

Uma CGH deve conter estruturas que permitam a captação das águas e sua condução 

através do declive do terreno até alcançar a casa das maquinas, a caracterização dos 
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componentes de uma CGH é constituída por um sistema de captação, um sistema de aduação, 

uma casa de maquinas, gerador e um sistema de proteção e monitoramento. O conjunto de 

estruturas e componentes utilizados para este fim recebe o nome de arranjo, ou seja, os arranjos 

variam suas características de acordo com a topografia e geologia, porem é uma combinação 

de todas as estruturas. 

✓ Sistema de Captação 

A função das barragens para a instalação de uma CGH’s é a de normalizar o nível de 

água para adução e promover a estabilização e/ou elevação da altura de queda. No sistema de 

captação deve ser previsto um vertedouro que tem como função possibilitar a restituição do 

excedente de água sem comprometer a integridade das estruturas e do meio ambiente. 

✓ Sistema de Aduação 

O sistema de adução é ponto de conexão entre a tomada d´água e a câmara de carga, 

composto de baixa pressão utiliza uma tubulação de PVC, concreto ou de aço, é considerada 

somente quando a topografia for desfavorável à adução em canal ou conduto de baixa pressão. 

A câmara de carga é a estrutura que faz a transição do escoamento. Também é utilizada uma 

chaminé para o equilíbrio da velocidade suportada pelo material do canal, a tubulação forçada, 

tem como função principal Possui a função de transportar a vazão coletada até as turbinas. É 

instalado depois da câmara de carga ou da chaminé, na qual a sua estrutura consiste em suportar 

a pressão da conversão da energia potencial em cinética. Os equipamentos hidromecânicos têm 

a função de conduzir e controlar o fluxo de água. São eles: as válvulas, as comportas e as grades. 

As grades devem ser instaladas inclinadas formando um ângulo de 75º a 80º com a horizontal. 

O extravasador é uma estrutura onde o excedente de água seja escoado com segurança para o 

leito do rio. 

✓ Casa das Maquinas 

A casa das maquinas tem a finalidade de abrigar os geradores, turbinas, quadro de 

controle, o sistema de proteção, o transformador, e outros componentes da CGH’s. Portanto 

devem ser construídas aonde não ocorra risco de alagamento. 

✓ Gerador 

É responsável na conversão da energia mecânica fornecida pela turbina em energia 

elétrica. Podem ser síncronos ou assíncronos. A potencia elétrica ativa será determinada pela 

potencia mecânica e pelo rendimento do gerador.  

✓ Turbinas Hidráulicas 
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As turbinas são classificadas em dois grupos, de ação quando o escoamento se dá através 

do rotor sem variação de pressão e a de reação quando o escoamento do rotor ocorre com 

variação de pressão. 

De acordo com Macintyre (1983, p.114) uma turbina é escolhida para atender a 

determinados valores de queda e da descarga, os quais dependem das condições próprias à usina 

onde a mesma será instalada. 

Turbina Pelton, consideradas como turbinas de jato livre, ou de ação, são recomendadas 

para quedas livre elevada, utilizadas para captação d’água em pequenos deflúvios, apresentam 

uma descarga normalmente reduzida, aproveitando quedas e vazões bem pequenas. 

FIGURA 1 - Turbinas Pelton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, Denílson, (2009). 

A turbina Francis, considerada como uma turbina de reação, ou seja, funcionam com 

diferente pressão entre os dois lados do rotor, sua principal característica esta em cobrir um 

grande campo de rotação especifica construída com pás do rotor perfiladas em uma caixa 

espiral, com turbinas pequenas as quais distribui a água ao redor do rotor. A água entra no rotor 

pela periferia, após passar pelas pás diretrizes as quais guiam a água em um ângulo correto para 

a entrada das pás do rotor, a água transfere parte da sua energia para o rotor e deixa a turbina 

pelo tubo de sucção O distribuidor é comandado pelo conjunto regulador que ajustam a vazão 

à carga da turbina, através de pás moveis possibilitando o controle de vazão. Em geral, o fluxo 

de água entra no rotor na direção axial e sai na direção radial para um tubo de sucção. A turbina 

pode ser executada tanto em eixo horizontal ou vertical. É muito usada para quedas medias e 

altas, seu eixo horizontal tem forma de espiral e tubo de sucção com curva em cone, pode 

alcançar potencia da ordem de 850 MW. O rotor de turbinas de tamanhos pequenos e médios 

pode ser construído em peça única totalmente fundida. A curvatura das pás é construída 
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conforme a admissão da água no rotor, já as pás diretrizes são construídas em uma peça fundida 

ao eixo de acionamento. 

FIGURA 2 – Turbina Francis.  

 

 

 

 

 

 

      

                                                                        Fonte: Mello A. (2000) 

As turbinas Kaplan, operam em quedas muito reduzidas, porem apresentam uma ampla 

variação de descarga, permite a captação de água onde não há possibilidade de construção de 

barragens elevadas. 

FIGURA 3 – Turbinas Kaplan 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Garcia, Filipe Ribeiro Parente (2015). 

✓ Sistema de Proteção e Monitoramento 

É um sistema capaz de retirar de operação e isolar falhas de um grupo de gerador quando 

apresentar falhas na operação. Devem-se atender as características como sensibilidade, 
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confiabilidade, velocidade e seletividade. Equilibrando as funções de falhas ao informar a 

ocorrência, quando estão ainda em inicio de formação. 

Segundo (BRACIANI, 2011), os custos decompostos da implantação de usinas 

hidrelétricas podem ser agrupados segundo influência das estruturas de custos, ou seja, varia de 

acordo com as condições físicas do terreno, do manancial, a disponibilidade de material, a 

utilização da energia que será gerada pela CGH.  

✓ Impactos Ambientais de Centrais Geradoras Hidrelétricas 

Conforme Setani (2014), apesar da geração de hidroeletricidade ser considerada uma 

fonte de energia renovável e limpa, a instalação de uma CGH, sem adoção de um plano de 

controle ambiental adequado, pode acarretar um grave distúrbio ao meio ambiente. 

Neste sentido, a fase de instalação de uma CHG é a qual ocorrem as principais 

intervenções ao meio ambiente, com a descaracterização da paisagem natural, criando um 

ambiente instável passivo de erosão, consequentemente a obstrução natural do rio e a destruição 

parcial da flora e fauna. 

2.4. Implantação de Centrais Geradoras Hidrelétricas 

De acordo com a ANEEL, as etapas para implantação de um aproveitamento hidrelétrico 

são as seguintes: 

- Estimativa do Potencial Hidrelétrico, é uma analise preliminar das características da 

bacia hidrográfica, quanto aos aspectos topográficos, hidrológicos, ambientais e de uso múltiplo 

da água, a fim de verificar a geração de energia. 

- Estudo de Inventario Hidrelétrico, estabelece o aproveitamento ao uso múltiplo da água 

da bacia hidrográfica e a definição do conteúdo de motorização propicia ao máximo 

aproveitamento do potencial hidráulico com o menor custo de implantação, respeitando as 

condições socioambientais e outros usos da água. Subdivididos em: 

Simplificado: estudo voltado para unidades hidrográficas de menor porte são 

considerados neste estudo os custos ambientais e as restrições do uso do recurso hídrico. Este 

estudo aplica-se a implantação de aproveitamento com potencia superior a 1MW igual ou 

inferior a 50MW. 

Pleno: este estudo é voltado para unidade hidrográfica de maior porte, aplica-se em 

bacias hidrográficas, segmentadas ou integradas com potencia superior a 50 MW. 
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- Os Estudos de Inventario Hidrelétrico, devem ser registrados na ANEEL, observando 

o Art. 9º da Resolução 393. É um documento indispensável para as etapas seguintes sejam 

executadas: 

- Estudo de Viabilidade compreende ao dimensionamento do aproveitamento da melhor 

alternativa de divisão de queda, além da infraestrutura local e regional necessárias para a 

implantação, o reservatório e respectivas áreas de influencias, entre outros usos dá água e as 

ações ambientais correspondentes. 

- Projeto Básico, consiste no detalhamento dos estudos do eixo do aproveitamento 

integrante da alternativa de divisão de quedas, em um orçamento com maior precisão, da 

dimensão da central geradora, as obras de infraestrutura local e a implantação do reservatório, 

na forma de permitir a empresa, a implantação do empreendimento. 

 - Projeto Executivo, é a etapa de apresentação dos desenhos, contendo o detalhamento 

das obras civis e dos equipamentos mecânicos, elétricos, hidromecânicos e eletromecânicos, 

necessários para a execução da obra. 

2.5. Conclusões Preliminares 

De uma forma geral, as informações sobre recursos energéticos, são fundamentais para 

os estudos e projetos, os quais variam com o grau de complexidade exigido para execução do 

projeto, ou seja, as questões de custos para investimentos no setor elétrico não são considerados 

com barreiras para o crescimento na geração de energia renováveis, sendo que podem ser 

divididos em três grandes grupos: Estudos gerais, que são os levantamentos e estudos 

topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, socioambientais e de mercado. Projetos 

são os componentes hidráulicos, obras civis, equipamentos, sistemas elétricos, mecânicos e 

hidromecânicos. Analise econômico-financeira, com base nos custos e benéficos, além de 

cronogramas físicos e financeiros para a tomada de decisão. 
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Nesta segunda parte foram efetuadas pesquisas bibliográficas sobre os métodos de 

construção e um estudo de viabilidade econômico-financeiro.  Isto é, sendo utilizados como 

embasamento teórico, de forma cientifica os assuntos em questão, tendo em vista analise do 

contexto para um melhor entendimento, que auxiliem futuramente novos pesquisadores sobre 

o tema proposto. 

2.6. Viabilidade Econômico-financeira do investimento.  

Um projeto de investimento é avaliado de acordo com os recursos que gera para a 

empresa. Ao se analisar uma proposta de investimento, deve-se considerar o fato de estar 

perdendo a oportunidade de retornos pela aplicação do mesmo capital em outros projetos. O 

investidor aos realizar a avaliação de investimentos pode exigir um retorno maior do que as 

oportunidades que o projeto oferece, considerando a comparação entre o fluxo de caixa e o 

investimento inicial do projeto. 

Segundo Bordeaux-Rêgo (2013):  

“Uma empresa deve estar preparada para enfrentar a competição global e os impactos 

no mercado em que atua”. 

Desta forma, a análise de viabilidade econômica financeira, busca identificar quais são 

os benefícios esperados pelo projeto, para colocá-los em comparação com os investimentos e 

custos associados, que permitem avaliar o interesse na implantação do mesmo. 

Um ponto importante para analisar a viabilidade de um projeto tendo em vista seu custo e 

os rendimentos, é apurar o tipo de recurso financeiro que será utilizado para o investimento, durante 

o planejamento financeiro busca-se definir os recursos necessários a serem empregados no 

projeto, se próprio ou de terceiros. Analisando os possíveis impactos das variáveis financeiras 

ocorridas num período, realizando simulações de cenários, inflação, de crescimento econômico 

e de taxas de juros, dando maior segurança à tomada de decisão, pois dependendo da modalidade 

do recurso disponível, haverá uma lucratividade maior ou menor.  

As decisões de investimentos são estratégias definidas, assim, é possível analisar a 

viabilidade de um projeto, ou seja, visa à escolha do momento correto para a tomada de decisão 

do investimento.  
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2.6.1. Investimentos em Ativos Fixos 

Os investimentos em ativos fixos, conforme Martins (2009) é um gasto ativado em 

função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro período.  

Devem-se levar em consideração as receitas e os custos operacionais ocorridos ao longo 

do projeto, o qual pode representar a perda de aplicações alternativas de recursos dos acionistas, 

considerando o custo de oportunidade ou fontes de financiamento, portanto durante a 

elaboração do planejamento devem-se prever em suas decisões de investimentos quais os riscos 

que o projeto apresenta ainda Moraes (2010) enfatiza que o investimento sustenta as estratégias 

competitivas, permite o ingresso de novas tecnologias à sociedade que servira como base a 

fontes de receitas no futuro.  

Desta maneira, busca-se o melhor investimento, que engloba todos os custos desse a 

instalação até a operação do projeto. Com isso para evitar uma analise distorcida do 

investimento total do projeto. 

2.6.2. Fluxo de Caixa 

Portanto para determinar a viabilidade do projeto é necessário a determinar o fluxo de 

caixa por ele gerado. 

O Fluxo de Caixa do projeto é uma etapa fundamental do orçamento de capital, sendo 

uma ferramenta principal para a análise financeira de um empreendimento, ou seja, depende da 

projeção dos fluxos, estimativas de valor residual e da determinação da taxa de desconto. No 

regime de caixa e de competência os demonstrativos contábeis devem ser ajustados para refletir 

o fluxo de caixa do projeto, são alocados em períodos de tempo. São necessárias ações de 

consistência do fluxo de caixa projetado e as taxas de desconto em relação à inflação. Assim 

sendo, o fluxo de caixa descontado proporciona a possibilidade de avaliação de um 

investimento, utilizando-se de ferramentas de cálculo que podem fornecer informações para a 

elaboração da Estrutura Gerencial de Resultados, a Análise de Sensibilidade, o calculo da 

Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de retorno do investimento. 

2.6.3. Técnica de Análise de Investimento. 

Conforme Bordeaux-Rêgo (2013): 
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 A tomada de decisão sobre a realização de um projeto requer critérios técnicos. 

Desta forma confrontam-se os fluxos de caixas gerados com os investimentos 

realizados.  

Para isso, é necessário avaliar o projeto por meio de técnicas para averiguar se é aceitável 

ou não a analise do projeto. Acredita-se que ao realizar a analise deve-se determinar a utilização 

da melhor aplicabilidade ao investimento. 

2.6.4. Valor Presente Liquido VPL 

O Valor Presente Líquido VPL é o método que faz comparação dos investimentos 

realizados com o valor presente dos fluxos de caixas gerados pelo projeto, ou seja, é o indicativo 

da lucratividade de um empreendimento, Assim sendo, deve-se levar em conta que o valor de 

qualquer projeto de investimento se deve em função de quatro variáveis:  

- o quanto foi investido;  

- quanto gera de fluxo de caixa; 

- quando o fluxo de caixa deve ocorrer; 

- qual o risco associado a esse fluxo de caixa. 

O método do VPL é a técnica mais conhecida e também a mais utilizada na avaliação de 

investimentos. Se o VPL for positivo, indica que o projeto deve ser aceito, porem se o VPL for 

igual à zero, é indiferente aceitar ou não, se o mesmo for negativo o projeto deve ser rejeitado, 

pois indica prejuízo. 

2.6.5. Taxa Interna de Retorno TIR 

A taxa Interna de Retorno TIR, é a taxa que sintetiza todos os méritos do projeto em um 

único numero, ou seja, a taxa interna de retorno torna o VPL nulo. A vantagem na utilização da 

TIR é uma taxa que pode ser facilmente comparada, com o custo de capital. A desvantagem na 

utilização da TIR pode gerar problemas com fluxo de caixa com mais de uma mudança de 

sinais, inviabilizando seu calculo; problemas com reinvestimentos dos fluxos intermediários; 

problemas com projetos mutuamente excludentes com diferenças de escala. 

2.6.6. Payback 

Payback Simples leva em conta o tempo de retorno do capital investido, para a 

viabilidade do projeto é aplicado um prazo máximo para a recuperação do investimento que 
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servira de padrão para analise da viabilidade do projeto, ou seja, o valor aplicado é adicionado, 

período a período, aos fluxos de caixas líquidos gerados, para que se obtenha o tempo de 

recuperação do investimento inicial.  

O payback simples pode ser útil quando usado como forma de desempate em situações 

de VPLs parecidos, em que uma recuperação mais rápida de caixa se torne relevante, também 

utilizado como medida de risco de liquidez associadas a um grau de risco do projeto. 

2.6.7. Análise do Risco econômico-financeiro em projetos 

Consiste em utilizar métodos de avaliação, com base subjetiva de risco a tomar decisão 

de investimento de capital, nos quais os equivalentes à certeza refletem a porcentagem de 

entrada de caixa em montantes certos, descontando o fluxo resultante mediante a utilização de 

uma taxa livre de risco.  A análise de sensibilidade visa verificar o nível de impacto que a 

variação de um dado de entrada pode ocasionar nos resultados. Quando uma pequena variação 

num parâmetro altera drasticamente a rentabilidade de um projeto, significa que o projeto é 

muito sensível a este parâmetro. 

2.7. Conclusões Preliminares 

É essencial para conhecer a decomposição dos custos, a qual permite ao investidor 

avaliar o empreendimento e tomar decisões, em relação os recursos investidos e o tempo 

necessário de retorno do empreendimento.  

Os três métodos, VPL, TIR e Payback apresentam informações distintas. Conforme descrito 

anteriormente o VPL mostra o valor líquido que restará ao investidor após a amortização do valor 

investido, porem não permite uma comparação com outros investimentos, a TIR indica a taxa de 

retorno que o projeto tem capacidade de gerar, a grande vantagem da TIR, é que oferece 

informações comparáveis com outros projetos semelhantes e o payback permite identificar o prazo 

de retorno do investimento. 

Ao se analisar um projeto de investimento, deve-se considerar as limitações de cada um dos 

indicadores financeiros, ponderando os resultados na busca pela alternativa que garantirá a 

remuneração do capital investido, considerando as características de cada projeto e sua exposição 

ao risco. Outro fator importante na elaboração de viabilidade econômico-financeira é monitorar a 

analise durante seu desenvolvimento. A fim de, fornecer uma visão de quanto o projeto esta de 

acordo com as previsões iniciais. Porem deve-se ponderar os riscos e as incertezas do mercado 

futuro, quando se realiza a analise de viabilidade do projeto. 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

Nesta terceira parte, foi efetuado estudo de caso sobre a viabilidade econômico-

financeira da instalação de uma Central Geradora Hidrelétrica – CGH, apresentando os valores 

dos custos necessários, indicadores de viabilidade e comentários em geral. 

O estudo de caso deste trabalho foi feito com base em um exemplo real de análise de 

implantação de uma CGH Central Geradora Hidrelétrica, o estudo de caso foi realizado com 

base nas informações disponibilizadas pela Empresa FLUZ Engenharia Ltda., visando o 

reaproveitamento da água industrial tratada, na Estação de Tratamento de Efluentes, no 

momento em que a mesma estaria em processo de retorno para o rio. A qual foi apresentada a 

empresa Klabin S.A com todos os gastos inerentes ao projeto. Esses dados foram utilizados 

para abordar os pontos fundamentais do investimento. 

A viabilidade de Implantação de uma Central Geradora Hidrelétrica no Emissário 

Efluente da Indústria Klabin S.A Unidade Ortigueira – PR. Considerando as condições de 

estruturas físicas existentes como tubulações, válvulas de controle, declive, expertise do 

fornecedor, do equipamento. 

Apresentando a opção de arranjo básico e as principais características da CHG, visando 

o melhor aproveitamento energético econômico para atuar no segmento de geração e 

comercialização de energia. A função do emissário de efluente é escoar, de forma controlada, 

a vazão de efluente tratado da fábrica no lago da UHE Mauá, no rio Tibagi.  

FIGURA 4 - Função do Emissário do Efluente. 

Fonte: Fluz Engenharia (2018). 

As principais diretrizes do projeto analisado serão:  

✓ A utilização água efluente disponível no processo; 
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✓ Despachar a usina de acordo com a vazão efluente, sem promover regularizações 

(armazenamento para posterior utilização) do fluxo ou qualquer ou interferência no 

processo da fábrica; 

✓ Utilizar o Stand Pipe como “Chaminé de Equilíbrio” para absorver flutuações de 

pressão, inclusive nos regimes transitórios de partida, parada e mudanças de carga na 

máquina; 

✓ Não interferir no regime de pressão à montante do tanque Stand Pipe;  

✓ Aproveitar a linha de tubulação existente, com interferências localizadas. 

FIGURA 5 - Emissário do Efluente. 

 

Fonte: Fluz Engenharia (2018). 

✓ Tanque de transferência de efluentes (ETE); 

✓ Stand pipe 

✓ Emissário terrestre 

✓ Estações redutoras de pressão 

✓ Estação Controladora de Vazão 

✓ Emissários Subaquáticos  

A empresa não detém um prazo para exploração do potencial hídrico do rio, no entanto 

para a empresa e seus investidores, o período de 03 anos e 08 meses é ideal para a amortização 

dos valores investidos, com base nesse período é que serão realizados os cálculos de viabilidade 

do projeto. 

Na tabela a seguir abaixo foram apresentados o orçamento previsto do investimento: 

 

Área de atuação 
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Tabela 2 - Orçamento Previsto do Investimento 

Orçamento 

ITEM 
QUA

NT. 

UNI

D 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

ESTIMADO 

ESTRUTURAS CIVIS R$ 1.605.000,00 

Casa de Força / Área Construída 150,00 m² R$ 5.000,00 R$ 750.000,00 

Sala de Comando / Área Construída 50,00 m² R$ 4.000,00 R$ 200.000,00 

Terraplanagem    R$ 350.000,00 

Eventuais 20%   R$ 260.000,00 

Conduto Forçado (trecho final) 30 gl R$ 1.500,00 R$ 45.000,00 

TURBINAS E GERADORES R$ 1.558.473,47 

Turbina 01 unid R$ 600.925,93 R$ 600.925,93 

Válvula Borboleta 03 unid  R$ 500.000,00 

Gerador (720 rpm) 01 unid R$ 457.547,54 R$ 457.547,54 

HIDROMECÂNICOS R$ 940.018,09 

Conduto (φ. 90m; aprox. 50 m)    R$ 295.978,54 

Ponte Rolante    R$ 144.039,35 

Adaptações Emissário 1,00 vb R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

SISTEMAS AUXILIARES R$ 261.000,00 

Fornecimento de Água (Poço Artesiano) 1,00 vb R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 

Água bruta / Filtros + tubulações 1,00 vb R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Resfriamento dos Mancais / UHLM + 

tubulações 
1,00 vb R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

Drenagem / Canaletas e Tubulações 1,00 vb R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

SPDA 1,00 vb R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Comunicação 1,00 vb R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Monitoramento (câmeras) 1,00 vb R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

PAINÉIS (Sistema de supervisão, comando, proteção e medição) R$ 760.000,00 

Painéis e Cubículos, PMF, aterramento    R$ 760.000,00 

SUBESTAÇÃO ELEVATÓRIA, LT E BAY DE ACESSO R$ 284.000,00 

Subestação elevatória    R$ 234.000,00 

Linha de transmissão    R$ 50.000,00 

ACESSOS    R$ 100.000,00 

Estradas e Acessos    R$ 100.000,00 

CANTEIRO DE OBRAS    R$ 230.000,00 

Construção    R$ 50.000,00 

Manutenção 6 meses    R$ 180.000,00 

ENGENHARIA E LICENCIMENTO 

AMBIENTAL 
   R$ 1.030.000,00 

Topografia    R$ 30.000,00 

Projeto Básico e estudo do sistema 

elétrica 
   R$ 350.000,00 

Projeto Executivo e engenharia Poyry    R$ 500.000,00 

Licenciamento Ambiental    R$ 150.000,00 

TOTAL ESTIMADO DO PROJETO R$ 6.768.491,36 

CUSTO EM KW INSTALADO (R$/KW) R$ 5.206,53 
Fonte: Fluz Engenharia (2018). 
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Potência = f (aceleração gravitacional, rendimentos, 
queda líquida, vazão)

Energia = integral da potência ao longo do tempo

Queda Líquida = Queda bruta – perdas hidráulicas

Nos investimentos em ativos fixo, conforme visto no referencial, foram utilizados todos 

os custos de instalação para o funcionamento da Central Geradora de Energia, além dos 

equipamentos. O Orçamento conforme demonstrando foi detalhado os investimentos para uma 

melhor compreensão sem as simplificações de informações do projeto. 

A figura abaixo ilustra o projeto, para uma melhor compreensão dos componentes 

citados: 

FIGURA 6 - Conceitos Básicos de Geração Hidrelétrica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fluz Engenharia (2018). 

Segundo relatório de operação (139208.10-36120-L-0001) a vazão transportada pelo 

emissário efluente varia entre 3600 m³/h e 5900 m³/h, mas pode atingir picos de até 7000 m³/h. 

Com estes dados simulou-se uma curva de permanência de vazões, estimando que os períodos 

de pico (vazões maiores que 5900m³/h) seriam de 5% do tempo e os períodos de parada (vazões 

menores que 3600m³/h) seriam de 5% do tempo, correspondendo estes extremos a 5% e 95% 

dos patamares da curva de permanência. A vazão máxima turbinada foi fixada em 5900m³/h. 

Tabela 3 - Curva de Permanência de Vazões. 

  Vazões afluentes Vazões turbinadas 

Permanência m³/h m³/s Sm³/s m³/s Sm³/s 

0% 7000 1,94   1,64   

5% 5900 1,64 0,09 1,64 0,08 

50% 4500 1,25 0,65 1,25 0,65 

95% 3000 0,83 0,47 0,83 0,47 

100% 0 0,00 0,02 0,00 0,02 
Fonte: Fluz Engenharia (2018). 

Gráfico 2 - Curva de Permanência de Vazões. 



34 

 

 

Fonte: Fluz Engenharia (2018). 

 

 

 

A reserva de contingência foi definida como sendo 5% dos investimentos contidos no 

orçamento, que serve para diminuir os riscos da obra. Esta reserva, também chamada de capital 

de giro é fundamental para a empresa, principalmente para os seus primeiros meses, onde não 

há receita para sustentar o processo de operação. Conforme descrito no referencial teórico, o 

ramo de geração de energia é diferente de indústrias e comércios, pois não dispõem de estoques, 

e faz com que seus gastos estão alocados nas operações e manutenção do projeto, entre as outras 

despesas. Como as receitas somente ocorrem após um mês de energia consumida, a empresa 

necessita de um capital de giro para prover a operação, com isso, apresentamos na tabela abaixo 

o planejamento de despesas do fluxo de caixas para os três primeiros meses. 

Tabela 4 - Capital de Giro Inicial 

Despesas Fixas e Variáveis para 03 meses R$ 338.424,57 

  

Capital de Giro Inicial R$ 338.424,57 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 

Após a definição inicial do capital de giro, soma-se o investimento conforme a tabela 

abaixo: 
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Tabela 5 - Investimento Total do Projeto 

Investimento  R$ 6.768.491,36 

Capital de Giro Inicial R$    338.424,57 

Investimento Total R$ 7.106.915,93 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 

Receitas: toda a produção de energia elétrica é assegurada pelo mecanismo fee-in-tariffs 

que por lei, que todas as concessionárias a comprar de um produtor independente a energia 

renovável é garantida por contrato de longo prazo chamados de PPAs (Power Purchase 

Agrement), a fim de dar a garantia ao investidos, estas transações são intermediarias pela CCEE 

– Camara de Comercialização de Energia Elétrica e o preço é negociado entre as geradoras e 

distribuidoras. De acordo com Bittencourt a ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica 

estipulou o preço médio de R$ 329,00/ MWh, comparado com os valores cobrados ao 

consumidor final no mesmo período que foi de R$ 234.00/MWh. Portanto a energia gerada pela 

CGH será vendida por meio de contrato com preço fixo, sendo corrigido anualmente pelo IGP-

M – Índice Geral de Preço do Mercado, pois é o mais praticado atualmente no mercado 

energético. Como a empresa esta em analise de previsão de construção de aproximadamente 06 

meses, não se pode saber o preço que será ofertado, por isso foi definido um valor intermediário 

de R$ 250,00/MWh. 

Conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 6 - Receita 

Energia Instalada (Mw) 1,64 

Energia Assegurada (Mw médio) 1,05 

Produção Anual de Energia 8892 MWh/ano 

Dias / mês 354 

Preço Atual (Mw) R$ 250,00/ MWh 

Perdas na Linha de Transmissão 3,8% 

Receita Mensal R$ 185.259,83 

Receita Anual R$ 2.223.118,00 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 
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A energia instalada é diferente da energia assegurada, pois as maquinas não trabalham 

com a máxima capacidade, devido à vazão não permanecer constante durante um ano, então é 

calculada por um percentual de aproximadamente 80% da sua capacidade. A diminuição de 

3,8% é a perda de energia durante o transporte pela linha de transmissão, a qual ligara a CGH 

até a subestação que tem uma distancia de aproximadamente de 15 km. Foi utilizada como base 

de faturamento a produção em horas anuais, segundo a equipe técnica , também considerados 

354 dias, pois, os demais dias/horas serão para a manutenção no decorrer do ano, que a usina 

necessita de total paralisação. 

As despesas consideradas foram estimadas com base nos gastos necessários para a 

manutenção e administração, de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 7 - Previsão das Despesas (1º ano). 

Despesas Operacionais % Receita Anual (R$) 

Manutenção e Operação 7,50% 166.733,85 

Sobressalentes e Ferramentas 2,10% 46.685,48 

Seguro 1,50% 33.346,77 

Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 3,00% 66.693,54 

Taxa de Fiscalização da ANEEL 0,50% 11.115,59 

Administração 3,50% 77.809,13 

Despesas 402.384,36 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 

As despesas foram corrigidas pelo IGP-M, com o objetivo de refletir a inflação, e serão 

utilizadas para a previsão de fluxo de caixa. 

A CGH se enquadra no regime de tributação do lucro presumido, conforme o art. 13 da 

Lei nº 9.718/78. 

A seguir, a memória de calculo dos tributos com base no regime de Lucro Presumido: 

PIS: 0,65% X receita Bruta 

COFINS: 3,00%X Receita Bruta 

CSLL: 9% sobre a base de calculo de 12% da receita bruta; 

IRPJ: para as empresas com receita bruta superior a R$ 240.000,00 anuais 25% X 8% X 

Receita bruta – 240.000,00 X 10% 
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Tabela 8 - Tributos sob Regime do Lucro Presumido 

 Mensal (R$) Anual (R$) 

PIS 1.204,19 14.450,28 

COFINS 5.557,79 66.693,48 

CSLL 2.000,81 24.009,67 

IRPJ 3.705,20 44.462,36 

Total de Tributos (Lucro Presumido) 149.615,79 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 

Financiamento: a empresa poderá utilizar o programa de incentivo à produção energética 

do BNDES, chamado BNDES PSI – Bens de Capital, com uma taxa de juros 5.5% a.a, com 

prazo Maximo de amortização de 10 anos. A qual seria a melhor escolha para a empresa, pois 

é uma desvantagem desembolsar mais de 6 milhões do capital próprio em um único projeto. 

Baseando no cenário em que o projeto será de 80% financiado pelo BNDES PSI e 20% de 

recursos próprios segue tabela abaixo: 

Tabela 9 - Recursos para a Construção da Usina 

 % (R$) 

Capital Próprio 20% 1.421.383,19 

Financiamento BNDES 80% 5.685.532,74 

Total do Recurso do Projeto 100% 7.106.915,93 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 

Projeção dos Resultados: é possível elaborar a projeção dos resultados gerenciais para 

os próximos 20 anos do projeto, no caso da depreciação será calculada por meio da vida útil 

dos ativos com base nos anos do projeto, sendo que, será desconsiderado o fluxo de caixa, pois 

não representa um desembolso para a empresa, os juros do financiamento são calculados a partir 

de recursos obtidos no BNDES para a construção da CGH que será de 5,5% a.a, em forma de 

amortização. O que é importante salientar que este documento é apurado de acordo com o 

regime de competência, portanto, não serve com uma demonstração de fluxo de caixa. 
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Tabela 10 - DRE Gerencial Projetada para os 03 anos 

DRE GERENCIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Receita Operacional Bruta R$ 2.223.118,00 R$ 2.334.273,90 R$ 2.450.987,60 

(-) Imposto sobre a Receita (R$ 81.243,81)  (R$ 85.201,00) (R$ 89.461,05) 

PIS (R$ 14.450,27) (R$ 15.172,78) (R$ 15.931,42) 

COFINS (R$ 66.693,54) (R$ 70.028,22) (R$ 73.529,63) 

Receita Operacional Liquida R$ 2.141.874,19  R$ 2.249.072,90 R$ 2.361.526,55 

(-) Despesas Operacionais (R$ 663.384,36) ( R$ 703.503,58) (R$ 704.628,76) 

Manutenção e Operação (R$ 166.733,85) (R$ 175.070,54)  (R$ 183.824,07) 

Sobressalentes e Ferramentas (R$ 46.685,48) (R$ 49.019,75) (R$ 51.470,74) 

Seguro (R$ 33.346,77) (R$ 35.014,11) (R$ 36.764,81) 

Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) (R$ 66.693,54) (R$ 70.028,22) (R$ 73.529,63) 

Taxa de Fiscalização da ANEEL (R$ 11.115,59) (R$ 11.671,37) (R$ 12.254,94) 

Administração (R$ 77.809,13) (R$ 81.699,59) (R$ 85.784,57) 

Depreciação (R$ 261.000,00) (R$ 261.000,00) (R$ 261.000,00) 

Resultado Operacional R$ 1.478.489,83 R$ 1.545.569,32 R$ 1.656.897,79 

Resultado Financeiro (R$ 312.704,30) (R$ 295.505,56) (R$ 279.252,76) 

(-) Juros Financiamento (R$ 312.704,30) (R$ 295.505,56) (R$ 279.252,76) 

Lucro antes do IRPJ e CSLL R$ 1.165.785,53 R$ 1.250.063,76 R$ 1.377.645,03 

(-) Tributos (R$ 68.472,03) (R$ 71.795,63) ( R$ 75.490,41) 

CSLL (R$ 24.009,67) (R$ 25.210,15) (R$ 26.470,66) 

IRPJ (R$ 44.462,36) (R$ 46.685,48) (R$ 49.019,75) 

Lucro (Prejuízo) do Exercício R$ 1.097.313,50 R$ 1.178.268,13 R$ 1.302.154,62 

Fonte: Elaborador Luiz Antonio Dall Agnol (2018). 
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O Fluxo de caixa utiliza como base os valores apresentados na Demonstração do 

Resultado do Exercício Gerencial, as entradas representam os recursos próprios e recursos 

financiados, os quais serão utilizados para a implantação da CGH, as saídas são compostas das 

despesas de operação e administração ao longo do ano, seguidas dos tributos, diferente da DRE, 

o fluxo de caixa contempla a amortização do financiamento, sendo que, caracteriza como 

desembolso financeiro para a empresa.  

Foi utilizado como base para definir a taxa de custo do capital de 15%, para cálculos em 

20 anos de contrato de distribuição. 

Valor Presente Liquido  (VPL) como já visto anteriormente no referencial teórico para 

achar o VPL de um fluxo de caixa são necessários trazer todos os valores ate a data inicial do 

investimento, descontando a taxa de custo do capital, neste caso utilizaremos a taxa de 15%, 

em seguida se desconta o capital investido. 

O resultado é positivo e gera R$ 2.669.614,76 para o valor investido no período do 

contrato com a distribuidora, segundo o referencial o investimento é atrativo, visto que, 

apresenta um valor maior que R$ 0, depois de descontado a taxa e o capital investido. 

A taxa Interna de Retorno (TIR) a taxa encontrada no cenário base, é de 20%, o projeto 

deve ser aceito, pois apresenta uma taxa superior ao esperado, baseado nos últimos 20 anos do 

contrato de distribuição. 

Payback é o retorno do tempo que o investimento retornara ao investidor, que será de 5 

anos e 4 meses. 

Prevendo os riscos envolvidos no projeto são inerentes à variação de preço do MWh, 

negociados nos contratos, alem da variação do investimento inicial. Por meio de analise de 

cenários é possível projetar as variáveis que venham influenciar diretamente no 

empreendimento alem de prever seu retorno aos investidores, como foi apresentado neste 

trabalho. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar um conjunto de informações relativas à estrutura 

econômica e financeira para a implantação de uma CGH, a qual pretende ser instalada na 

Estação de Tratamento de Efluentes, no momento em que a mesma estaria em processo de 

retorno para o rio Tibagi.  

Devido ao surgimento de grandes incentivos para o setor hidrelétrico, a empresa optou 

por uma usina CGH pautada na importância do desenvolvimento socioeconômico do mercado 

de energia elétrica. 

Os estudos elaborados mostraram uma perspectiva econômica financeiro, devidos aos 

seus pontos positivos de implantação as quais nos aspectos operacionais são: Previsibilidade de 

vazão (regime, variação, desligamentos); Turbina passaria a exercer a função de regulação de 

vazão; As estações rebaixadoras de pressão não operam quando a usina estiver em operação; 

Não há interferência com o processo da fábrica; e nos aspectos econômicos são: 

Aproveitamento de instalações existentes; Turbina de alta queda (menor custo); Instalações da 

casa de força sem necessidade de ensecamento e bombeamentos; Facilidade de acesso e 

logística para implantação; Proximidade com o ponto de conexão; alem da facilidade de 

licenciar ambientalmente, gerando uma economia no fluxo de caixa do projeto. 

É importante porem ressaltar que o projeto necessita de ajustes, devido ao seu alto valor 

de investimento inicial, fator esse que deve ser considerado levando em conta o tempo de 

retorno do investimento para a empresa. Apesar de a empresa apresentar uma alta lucratividade 

após o encerramento do período de amortização do financiamento o qual ocorre após o décimo 

ano, ultrapassa as expectativas de retorno de um cenário otimista e normal.  

Portanto, vale ressaltar porem, que o projeto apresentou uma taxa de retorno de 20% o 

que é atrativo, considerando a taxa utilizada de 15%. O valor do Presente Liquido, gerou um 

resultado positivo em R$ 2.669.614,76 para a empresa investidora pode-se dizer que a 

implantação de uma CGH é considerada economicamente viável na aceitação do 

empreendimento. 

Conclui-se que o projeto é viável, desde que seja elaborado com informações solidas, 

um fluxo de caixa preciso sobre os diversos aspectos ligados ao projeto, previsões de índices 

inflacionários entre outros que possam ser considerados as premissas da implantação do projeto.  

Porem vale salientar algumas questões técnicas a serem estudadas conforme abaixo: 
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O trecho submerso do emissário possui algumas placas de orifício. Se as mesmas forem 

fixas deve-se verificar a capacidade de descarga de vazão com pressão reduzida, pois a partir 

da turbina o fluxo inicia com pressão atmosférica; 

A oscilação de nível do lago da UHE Mauá exige que a usina seja construída em patamar 

mais elevado, fora da área de flutuação de nível do reservatório. Há uma perda de queda em 

boa parte do tempo, mas em compensação a casa de força não necessita ser abrigada (blindada); 

Questões de conexão elétrica deve ser objeto de estudo específico envolvendo área 

técnica da Klabin e empresa especializada. 

Ponto crítico detalhado a seguir: 

Sistema By Pass da Usina: O sistema by pass deve atuar nas seguintes situações: 

Desligamentos da usina, bruscas ou programadas, para não interromper o lançamento de 

efluentes; como não existe vertedor, o excesso de água nos picos de vazão deverão ser 

desviados pelo by pass; 

Ponto crítico do sistema: Para atender as condições de altura máxima de sucção da 

turbina, deve-se prever um canal de fuga em pressão atmosférica na saída da máquina; O ponto 

crítico do sistema é que o by pass vai receber uma pressão maior que a saída da turbina. Nesta 

situação pode haver retorno de fluxo canal de fuga gerando tanto a perda de queda, quanto o 

transbordamento; 

FIGURA 7 - Sistema By Pass da Usina 

 

Fonte: Fluz Engenharia (2018). 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A empresa deve estar atenta às oportunidades, aos desafios e as formas de garantir 

relevância e reputação em seu ambiente de negocio, em busca da eficiência, com o uso eficiente 

de energia e a busca por fontes renováveis considerando a viabilidade econômica, social e 

ambiental. Alinhada em ações que evitam danos ao meio ambiente e suas operações.  

Recomenda-se a continuidade deste trabalho, possibilitando aos acadêmicos contemplar 

a inclusão de mecanismos de planejamento e controle na concepção, desenvolvimento e 

obtenção de melhores resultados de viabilidade e atratividade, buscando na metodologia uma 

forma de desenvolver um estudo similar. 

Outro fator relevante que o estudo apresenta, é a possibilidade de oferecer informações, 

ferramentas úteis para a prática que permitam aos gestores de empresas, a compreender os 

recursos necessários, a sua viabilidade e ao mesmo tempo, estar totalmente favoráveis aos 

objetivos estratégicos e corporativos.  
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