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O Modelo OPCHEND é um dos modelos que integram a cadeia do controle de
cheias do Sistema Interligado Nacional - SIN. É um modelo de otimização
determinística que se propõe a gerenciar a operação de sistemas multi-reservatórios
para controle de cheias em situação normal e de emergência. O modelo resolve um
problema de programação linear otimizando a ocupação dos volumes de espera
(espaços vazios destinados ao amortecimento de cheias) minimizando os conflitos
com a operação energética, sujeito à situação hidrológica atual e respeitando regras
de controle de cheias.
Como objetivo desta pesquisa de Tese, o modelo OPCHEND foi aprimorado
para melhor representar a complexidade do SIN incluindo-se todos os tipos de
aproveitamentos hidroelétricos da bacia, dando-se especial atenção às diferenças
entre os tipos de aproveitamentos na formulação da regras de operação durante a
ocorrência de situação normal de cheias e em emergência. A combinação entre a
complexidade do sistema, a sofisticação das regras de operação em situação de
cheias (normal e emergência) e as necessidades, em termos de tempo de resposta,
da programação da operação energética diária, incluindo o controle de cheias, levaram
a necessidade da implementação no modelo de estratégias para redução do tempo do
seu processamento, preservando-se a precisão de seus resultados. Os resultados
obtidos mostraram a eficiência das inovações introduzidas e hoje o modelo OPCHEND
é eficaz para a programação diária, tanto em termos de detalhamento do sistema e de
suas regras de operação quanto em termos de tempo de processamento. Como
estudo de caso, foram realizadas simulações da cheia de 1983 na bacia do rio Paraná
até Porto São José, uma cheia de grande porte que se estendeu por toda a bacia.
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OPTIMIZATION OF THE HYDROELECTRIC RESERVOIRS DAILY PROGRAMMING
FOR FLOOD CONTROL IN NORMAL AND EMERGENCY SITUATION
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OPCHEND Model is one of the models that integrate the chain of flood control
of the National Interconnected System - SIN. The model solves a linear programming
problem (LPP), optimizing the occupation of waiting volumes (empty spaces destined
to flood attenuation) of equivalent reservoirs in which the system is divided. This
minimizes the conflicts with the energy operation, subject to the current hydrological
situation and respecting rules of flood control.
As objective of this research of Thesis, model OPCHEND was improved to
represent better the complexity of the SIN including all the types of hydroelectric
exploitations in the river basin, giving special attention to the differences between them
in the formularization of the operation rules during the occurrence of flood in normal
situation and in emergency. The combination between the complexity of the system,
the sophistication of the operation rules in flood situation (normal and emergency) and
the necessities, in terms of reply time, of the daily energy operation programming,
including flood control, had taken the necessity of the implementation in the model of
strategies for processing time reduction, preserving the precision of its results. The
gotten results had shown the efficiency of the introduced innovations and today the
OPCHEND model is efficient for daily programming, both with regards to system
detailing and its rules of operation and with regards to processing time. Simulations of
the 1983 flood in the Paraná river basin have been made for the purpose of a case
study.
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1. INTRODUÇÃO
Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito
mundial, o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um
sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas
e com múltiplos proprietários (ANEEL, 2005). O Sistema Interligado Nacional - SIN é
formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da
região Norte. Ao final de 2004, a capacidade instalada no SIN alcançou a potência
total de 82.109 MW, dos quais 67.344 MW em usinas hidrelétricas (incluindo 6.300
correspondentes a 50% da capacidade instalada de Itaipu destinada ao mercado
brasileiro) e 14.765 MW em usinas térmicas (incluindo 2.007 MW de origem nuclear).
Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do
SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica
(ONS, 2006).
O planejamento da operação dos reservatórios das usinas hidroelétricas do
SIN tem como principal objetivo minimizar o valor esperado do custo de operação
(gastos com geração térmica mais penalidades pelo não atendimento da demanda) ao
longo do horizonte do planejamento, levando-se em consideração restrições físicas e
de confiabilidade do sistema. Porém, neste planejamento, deve-se considerar uma
grande quantidade de atividades relacionadas com o uso múltiplo da água nos
reservatórios em conjunção com o despacho de geração e otimização multiperíodo
dos reservatórios (Silva e Finardi 1999).
Devido à grande magnitude do sistema, com reservatórios de grande porte
distribuídos por extensas regiões geográficas, qualquer decisão implica em diferentes
conseqüências temporais e espaciais, tornando o problema bastante complexo. Existe,
então, uma relação entre a tomada de decisão em um estágio qualquer e sua
conseqüência futura. Se no presente optar-se por utilizar muita água na geração de
energia, os níveis dos reservatórios do sistema ficarão mais baixos, assim, se ocorrer
um período de afluências baixas aumentará o risco de déficit no atendimento de
energia elétrica demandada fazendo-se necessário o acionamento de usinas
termelétricas encarecendo o custo da operação. Da mesma forma se no presente
optar-se por gerar energia térmica com o objetivo de armazenar energia hidráulica e
no futuro ocorrer um período de vazões altas, será necessário o vertimento de energia
do sistema, o que leva a uma operação mais cara e desnecessária (Silva e Finardi
1999).
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A proteção contra cheias não era um dos objetivos principais na construção
dos reservatórios do setor, porém, a construção dos grandes reservatórios propiciou
uma considerável regularização das vazões, nas diversas bacias hidrográficas,
fazendo com que as cheias de menor porte, ou de menor período de recorrência,
fossem absorvidas. Em conseqüência deste fato, áreas historicamente inundáveis
agora estão ocupadas, embora ainda sujeitas a um determinado risco (ONS, 2005),
trazendo a necessidade da imposição de restrições de vazão máxima a jusante
desses reservatórios.
A partir de 1977, dentre os diversos estudos e atividades do planejamento da
operação do Setor Elétrico, incluíram-se os Estudos de Prevenção de Cheias1, no qual
define-se a utilização durante a estação chuvosa de parte da capacidade dos
reservatórios dos aproveitamentos hidroelétricos como volumes de espera2 com vistas
à redução de danos causados por cheias de grande porte em áreas a jusante dos
reservatórios. Esta alocação deve ser feita cuidadosamente de forma a evitarem-se
desperdícios, minimizando os riscos de geração térmica ou de déficits de suprimentos
nos sistemas interligados. Há que se ressaltar, ainda, que, dependendo das vazões
futuras, pode-se não conseguir o reenchimento total do reservatório ao final da
estação chuvosa, implicando numa redução das disponibilidades energéticas durante
a estação seca que se segue.
Um plano ideal de controle de cheias deve coordenar a operação do sistema
de reservatórios fazendo com que a maior parte das vazões afluentes seja
armazenada de forma ótima para uso futuro (Costa, 1982).
Tendo em vista a complexidade do SIN o planejamento energético da operação
é feito em três etapas. Em cada uma os modelos utilizados possuem diferentes
horizontes de planejamento, discretização de tempo, graus de detalhamento na
representação das unidades, e diferentes tratamentos para a incerteza hidrológica.
Estes modelos são encadeados por meio do acoplamento no final de seus horizontes
das políticas de alocação dos recursos hídricos e térmicos produzidas pelo modelo
hierarquicamente superior. No topo da cadeia está o planejamento de médio prazo
onde o modelo de otimização estocástica3 NEWAVE (Maceira et al, 1993), obtém a
política de alocação dos recursos hídricos e térmicos de mínimo custo para cada mês

1

Estudos realizados anualmente com o obejtivo de planejar o controle de cheias para a
próxima estação chuvosa.
2
Espaços vazios alocados nos reservatórios com o objetivo de amortizar possíveis cheias.
3
Usa vários cenários de vazões (séries sintéticas) para a otimização do despacho.

2

do horizonte (cinco a dez anos). O parque hidroelétrico é representado de forma
agregada em quatros reservatórios de energia representando os subsistemas do Sul,
Sudeste, Nordeste e Norte. A seguir, no chamado planejamento de curto prazo, o
modelo DECOMP (Xavier et al 2005) de otimização determinística1 e estocástica,
determina uma programação de geração em cada usina do sistema para as semanas
do mês seguinte e para o mês após o mês seguinte. Na base da cadeia energética,
está a programação diária, em fase de implantação, onde o modelo DESSEM (Maceira
et al, 2000) de otimização determinística, calcula o despacho de geração para cada
meia hora do dia seguinte. Na tabela 1, encontram-se as principais características das
etapas do planejamento da operação energética.
Tabela 1. Características das etapas do planejamento da operação energética
Etapa do Planejamento da
Operação
Modelo de Otimização
Energética
Nível de Detalhamento do
SIN
Horizonte de planejamento
Discretização temporal

Mensal

Consideração das incertezas
hidrológicas

Estocástico

Médio Prazo

Curto Prazo

Programação Diária

NEWAVE

DECOMP

DESSEM

Reservatórios
Equivalentes
Até 10 anos

Usinas
individualizadas
Até 1 ano
Semanal/
Mensal
Estocástico /
determinístico

Unidades geradoras
Até 14 dias
½ hora /
horária
Determinístico

O Controle de cheias é integrado nesta cadeia de planejamento da operação
energética descrita acima da seguinte forma: a cada ano, a alocação de volumes de
espera a ser utilizada no sistema de reservatórios dos aproveitamentos hidroelétricos,
assim como as diretrizes de operação durante a ocorrência de cheias, são
estabelecidas a partir de Estudos de Prevenção de Cheias, desenvolvidos pelo ONS –
Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nestes estudos são considerados os riscos
de geração térmica futura e de déficit de suprimento, calculados por simulações da
operação do SIN sob diferentes hipóteses de alocação de volumes de espera,
correspondentes a diferentes graus de proteção contra cheias (associados a tempos
de retorno) selecionados.
Em relação à definição dos volumes de espera, como não é possível uma
proteção total, a proteção de cheias se dá considerando determinado risco (associado
a um tempo de retorno), sem que sejam necessárias defluências de vazões maiores
do que as restrições de defluência máxima, definidas pela vazão a partir da qual danos
a jusante da barragem podem ocorrer. A definição de volumes de espera deve ainda

1

Usa um cenário de vazões afluentes (previsão) para a otimização do despacho.
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considerar a sazonalidade de forma a permitir que os reservatórios cheguem ao início
do período seco com o seu armazenamento máximo, diminuindo o custo de
atendimento da energia demandada no período seco.
Entre os modelos atualmente utilizados no SIN para definição de volumes de
espera pode-se citar o modelo CAEV (Costa et al, 1999) e o modelo VESPOT(Costa et
al, 1999).
Em relação à definição das regras de operação, durante a ocorrência de cheias
no SIN, três situações são possíveis: ENERGÉTICA, quando as defluências
verificadas são definidas pela programação energética, sem que seja necessário
ocupar os volumes de espera, NORMAL, ou seja, aquela em que não há previsão de
necessidade de rompimento da restrição de defluência máxima a jusante, sendo
necessário apenas ocupar parte dos volumes de espera e EMERGÊNCIA, aquela em
que ocorrem cheias maiores onde há a perspectiva de que o volume de espera
existente não seja suficiente para amortecê-la totalmente, tendo que haver o
rompimento da restrição de defluência máxima, possivelmente causando danos a
jusante. Nesta última situação as regras de operação visam à segurança estrutural da
obra.
Em qualquer condição, procura-se preservar alguns princípios básicos
(Damázio, 2001):



Não defluir vazões maiores que a maior vazão afluente verificada durante a
cheia;



Redução do tempo de permanência de vazões altas;



As taxas de variação da defluência não devem exceder às naturais;



Os volumes de amortecimento devem ser usados da forma mais eficiente
possível;



A segurança da barragem tem prioridade sobre qualquer outro objetivo.

Para a definição de regras de operação durante a ocorrência de cheias no SIN,
como será mostrado ao longo deste trabalho, destacam-se os modelos ARISCO
(GCOI, 1996), OPCHEN (Costa et al, 2001), OPCHEND (Costa et al 2003, 2004,
2005a e 2005b) e DIAG (Damázio, 2001).
Este trabalho de pesquisa propôs o aprimoramento do modelo OPCHEND,
modelo de programação da operação diária para controle de cheias de sistemas de
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grande porte de reservatórios de aproveitamentos hidroelétricos, com o objetivo de
aproximar mais o modelo matemático da situação real. O OPCHEND é um modelo de
otimização determinística que decide através da solução de um problema de
programação linear a ocupação e/ou enchimento dos volumes de espera dos
reservatórios, volumes estes determinados por meio das condições de controlabilidade
(Damázio et al 1994).
Os aprimoramentos propostos foram:



Consideração dos três possíveis tipos de aproveitamentos hidroelétricos na
formulação do problema resolvido pelo OPCHEND: os com controle de cheias
interdependentes1, os sem controle de cheias2 e os de controle de cheias
independente localizados nas cabeceiras3. Estes dois últimos tipos de
aproveitamentos são operados de acordo com regras específicas de controle
de cheias, diferentes daquelas relativas aos aproveitamentos que fazem
controle de cheias interdependente, até então os únicos que constavam do
problema. É importante que os três tipos de aproveitamento sejam
considerados na modelagem do problema, porque a regra de operação em
situação de cheia é diferente para cada tipo e a operação de controle de
cheias implementada na bacia em geral provoca alterações nas suas
programações.



Inclusão da operação em situação de emergência, procedimento que deve
ser posto em operação assim que as afluências apresentarem perigo à
segurança estrutural da barragem, fazendo com que a abertura das
comportas dos vertedores não seja lenta ou rápida demais, e que possíveis
danos sejam minimizados (Beard, 1977). Devido as especificidades da
situação

de

emergência

a

operação obtida

pela formulação linear

implementada segundo um PPL não é suficiente;



Ainda com o objetivo de aproximar a solução do modelo com a solução
real, fez-se necessário incluir a verificação da capacidade de vertimento em
situação normal de cheia, de forma que não sejam programadas defluências
impossíveis de serem realizadas.

1

Aproveitamentos cujos reservatórios têm grande capacidade de regularização e/ou possuem
ponto de controle de cheias (pontos com restrição de vazão máxima) imediatamente a jusante.
Estes aproveitamentos fazem controle de cheias de forma integrada e não apenas do ponto de
controle imediatamente a jusante.
2
Aproveitamentos em geral a fio d’água, sem grande capacidade de regularização e que não
possuem ponto de controle de cheias imediatamente a jusante.
3
Aproveitamentos localizados nas cabeceiras das bacias que só fazem controle de cheias do
ponto de controle imediatamente a jusante.
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A combinação entre a complexidade do sistema, a sofisticação das regras
de operação em situação de cheia (normal e emergência) e as necessidades,
em termos de tempo de resposta da programação da operação energética
diária1, incluindo o controle de cheias, levaram a necessidade da
implementação no modelo de estratégias (remodelagem matemática e
utilização de alternativas de aceleração da resposta dentro da programação
linear) para redução do tempo do seu processamento, preservando-se a
precisão de seus resultados. A meta para tempo máximo aceitável neste
trabalho foi de 10 minutos.

Este Tese é composta de oito capítulos. No segundo capítulo, é apresentado o
estado da arte do controle de cheias, mostrando o papel do modelo OPCHEND na
programação da operação diária para controle de cheias. No terceiro capítulo é
descrita a metodologia de cálculo dos volumes de espera utilizados durante o controle
de cheias. O quarto capítulo mostra a metodologia de otimização do uso dos volumes
de espera em situação normal de cheias na programação da operação diária,
desenvolvida para o OPCHEND e a implementação da verificação e tratamento da
situação de emergência e da verificação da capacidade de vertimento em situação
normal. O quinto capítulo apresenta as estratégias para adequação do tempo de
processamento às necessidades da operação diária. O sexto capítulo mostra como
estudo de caso, simulações da operação para controle de cheias utilizando o
OPCHEND, para a cheia de 1983, na bacia do Paraná, até Porto São José, entre os
dias 10 de janeiro e 13 de fevereiro. No sétimo capítulo encontram-se as conclusões e
as sugestões resultantes deste trabalho. No oitavo capítulo estão as referências
bibliográficas.

1

A programação diária é realizada todos os dias com o objetivo de definir a operação das
usinas hidrotérmicas do SIN para um horizonte de mais de um dia e a operação de controle de
cheias é uma das etapas da programação diária. O tempo de resposta do modelo deve ser o
menor possível para que seja viável a utilização do modelo.
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2. CONTROLE DE CHEIAS EM SISTEMAS DE RESERVATÓRIOS
HIDROELÉTRICOS
Conforme dito anteriormente, o sistema de produção e transmissão de energia
elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância
de usinas hidrelétricas (82%) e com múltiplos agentes com tamanho e características
que permitem considerá-lo único em âmbito mundial. O Brasil ocupa o décimo lugar do
mundo em geração de energia elétrica, e está em terceiro lugar na geração por
hidroelétricas, atrás apenas do Canadá e pela China (EIA,2006). Uma experiência
pioneira na utilização de pesquisa operacional na operação de reservatórios com
múltiplos usos é a do Tennessee Valley Authority - TVA.

2.1

EXPERIÊNCIA DO TENNESSEE VALLEY AUTHORITY
De

acordo

com

o

United

States

Geological

Survey,

em

seu

site

(http://www.usgs.gov/), apenas 10% de toda eletricidade gerada nos Estados Unidos é
proveniente de fontes hidroelétricas. O sistema TVA tem demanda máxima de
aproximadamente 32.000 MW dos quais apenas 10% é suprido pelas hidroelétricas
(TVA, 2006). O sistema foi construído principalmente com o objetivo de controle de
cheias da região (Miller e Reidinger, 1998) em 15 lugares de maior risco (TVA, 2006).
A hidroeletricidade entra com papel coadjuvante e é utilizado para atender picos de
demanda (Miller e Reidinger, 1998). Para a programação da operação diária, usa-se
um sistema computacional chamado RiverWare desenvolvido em conjunto com o U. S.
Bureau of Reclamation (USBR) e o Advanced Decision Support for Water and
Environmental Systems (CADSWES) da Universidade do Colorado. (Biddle, 2001). O
sistema monta a partir das condições de armazenamento e de previsões de afluências
e demandas para um horizonte tipicamente de 9 dias, um problema de programação
linear multi-objetivo, que é resolvido através do método lexicográfico (ou seqüencial),
considerando um conjunto de restrições que representam os usos múltiplos do
sistema (controle de cheias, geração de energia elétrica, navegação e recreação) com
prioridades variáveis ao longo do ano (Magee et al, 2002 e Gilmore, 1999).

2.2

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
Segundo ONS (2005), a partir de 1977 a área de planejamento da operação

dos sistemas elétricos interligados brasileiros começou a contemplar sistematicamente
o controle de cheias. Para tal, contribuíram as grandes enchentes verificadas na bacia
do rio Grande em fevereiro daquele ano, as quais provocaram diversos danos,
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incluindo o rompimento das barragens de Euclides da Cunha e Limoeiro, localizadas
em um dos seus afluentes, o rio Pardo.
Desta forma, em 1977, o GCOI (Grupo Coordenador para Operação
Interligada) constituiu a CECCA (Comissão de Estudos para Controle de Cheias e
Armazenamento), com o objetivo de estudar e propor uma metodologia aplicável à
operação de controle de cheias do sistema de reservatórios da bacia do rio Grande.
No ano seguinte, a metodologia adotada foi estendida para os rios Paranaíba e
Paraná.
A partir de 1979, foi constatado que o suporte técnico-hidrológico do GCOI
deveria ser mais amplo e de caráter permanente, sendo então dissolvida a CECCA e
criado o Grupo de Trabalho de Estudos Hidrológicos - GTEH, no âmbito do Subcomitê
de Estudos Energéticos - SCEN do GCOI.
No ano de 1979, após a criação do GTEH, tem início também a participação do
CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - Grupo ELETROBRÁS) nos
trabalhos e pesquisas na área de controle de cheias.
Ao longo dos anos, o GTEH, depois denominado GTHO (Grupo de Trabalho de
Hidrologia Operacional), ampliou os estudos de controle de cheias e implementou o
acompanhamento e a coordenação da operação de sistemas de reservatórios situados
nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paraná, São Francisco, Paraíba do Sul e
Iguaçu, os quais apresentavam a característica comum de possuírem aproveitamentos
hidroelétricos pertencentes a diferentes empresas.
Com o processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro, iniciado a partir
da segunda metade da década de 90, em 1999 extinguiu-se o GCOI e suas
atribuições foram absorvidas pelo ONS. Dessa forma, a partir daquele ano, os estudos
de prevenção de cheias e a coordenação da operação de controle de cheias passaram
a ser atribuições do ONS, com a participação dos Agentes de Geração com
aproveitamentos hidroelétricos nos sistemas de reservatórios considerados.
O planejamento do controle de cheias no SIN implementado hoje em dia é
dividido em duas etapas: i) definir o volume a ser reservado nos reservatórios como
espaços vazios (volumes de espera) durante a estação chuvosa, para que sirvam de
amortecimento das possíveis cheias, considerando um determinado risco e ii) planejar
o uso destes volumes (enchimento/esvaziamento) durante a ocorrência de cheias.
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Estes volumes de espera serão considerados durante o planejamento da operação
energética no médio prazo, curto prazo e programação diária.
Os volumes de espera estabelecidos nos Estudos de Prevenção de Cheias são
representados atualmente nos modelos DECOMP (planejamento de curto prazo) como
limites dinâmicos no armazenamento máximo de cada reservatório.
No planejamento de curto prazo, vez por outra, os estudos de simulação
identificam que com a alteração de alguns valores de volume de espera pode-se obter
algum ganho energético. A revisão de volumes de espera sugerida nos estudos
energéticos é então testada no modelo ARISCO contra os volumes de espera
definidos para a semana em análise, para verificar se o ganho energético sugerido
implica risco de cheias maior que o adotado nos estudos de prevenção de cheias do
ano corrente, podendo, portanto, ser considerada viável ou não. Quando a afluência
natural ao sistema, ou à parte do sistema, superar o limite de defluência máxima
correspondente e os reservatórios envolvidos estiverem no limite dos volumes de
espera, e/ou, quando os volumes de espera definidos nos estudos de prevenção de
cheias dos reservatórios envolvidos já estejam em parte ocupados, pode não ser
possível obter um ponto de operação que mantenha o risco de cheias adotado nos
estudos de prevenção de cheias. Nesta situação, caracterizada a ocorrência de uma
cheia, a revisão dos volumes de espera se dá pela necessidade de controlar a cheia.
Os estudos energéticos (modelo DECOMP) são então refeitos sem considerar os
limites de armazenamento máximo devido aos volumes de espera, e a programação
de defluências resultante para a primeira semana do planejamento de curto prazo é
utilizada como restrição de defluência mínima pelo modelo OPCHEN. Este modelo
planeja como se dará na semana em análise a ocupação (ou o esvaziamento) dos
volumes de espera definidos nos estudos de prevenção de cheias, por meio da
solução de um problema de programação linear (PPL), sujeito à situação hidrológica
atual (volumes armazenados e afluências previstas para a semana) e ao atendimento
ao final da semana em análise de um conjunto de envoltórias, obtidas pelo modelo
CAEV, ordenado de forma crescente pelo risco de cheias, sendo as primeiras
envoltórias correspondentes ao risco de cheias adotado nos estudos de prevenção de
cheias.

2.2.1

CÁLCULO DE VOLUMES DE ESPERA
O método adotado para a definição dos volumes de espera para todos os

reservatórios do SIN até 1997 foi o chamado Método da Curva Volume x Duração,
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conforme Beard (1963), adaptado ao Sistema Brasileiro. Este método relaciona, para
cada intervalo de tempo com duração de d dias consecutivos, o máximo volume
afluente. A solução obtida com este procedimento é ainda utilizada na bacia do
Paraíba do Sul, apesar de algumas dificuldades na sua aplicação, constatadas ao
longo dos anos (ONS, 2005).
Para cada local de interesse, a partir da serie histórica de vazões naturais
médias diárias e admitindo uma vazão defluente máxima que não cause danos a
jusante, pode-se definir, para cada ano hidrológico, o volume vazio necessário para
absorver cheias com qualquer duração. Este volume é denominado volume de espera
para o ano ia e a duração associada a este volume é chamada duração crítica.
A questão que este método pretende resolver é a determinação de alternativas
de volumes de espera a serem consideradas nos estudos de prevenção de cheias.
Uma vez que não se sabe qual será a seqüência de vazões futuras, o que permitiria
uma solução determinística para o cálculo dos volumes de espera, adota-se uma
solução probabilística.
A questão fundamental para a utilização do método é relativa a qual
distribuição teórica de probabilidade deve ser ajustada às séries de vazões. ONS
(2005) cita vários trabalhos onde este assunto foi discutido como NERC (1975),
USWRC (1977), Kite (1977) e ELETROBRAS (1987), contudo, uma conclusão
bastante difundida é que não se dispõe de uma distribuição "ótima" para o ajuste de
séries de vazões extremas. Portanto, desejando-se uma maior segurança para o
estudo, é necessário uma análise do ajustamento de diversas distribuições. Em geral,
a proteção considerada no controle de cheias, para situações normais, não vai além
de uma recorrência de 50 anos. Portanto, o bom ajuste da distribuição teórica à faixa
amostral tem grande relevância nesta situação.
Uma outra dificuldade da aplicação do Método da Curva Volume x Duração é
que o mesmo informa somente um único valor de volume de espera para toda a
estação chuvosa. Este método não considera a variação do potencial de cheia com o
decorrer da estação chuvosa. Tal solução, na medida em que existem interesses
conflitantes no uso do aproveitamento, não é eficiente. Realmente, em regiões com
sazonalidade bem definida, o risco para o qual o volume de espera é dimensionado só
se verifica no período inicial da estação chuvosa, decaindo conforme se aproxime o
final da estação. Logo, a alocação constante do volume de espera superdimensiona a
proteção desejada. E conforme dito na introdução, dependendo das vazões futuras,
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pode-se não conseguir o reenchimento total do reservatório ao final da estação
chuvosa, implicando numa redução das disponibilidades energéticas durante a
estação seca que se segue.
Em um sistema de reservatórios há ainda a necessidade de se determinar a
alocação espacial dos volumes de espera. A existência de vários locais sujeitos a
restrições de defluência máxima, assim como a dependência espacial de um sistema
em cascata, exige o cálculo dos volumes de espera para cada um destes locais.
Entretanto, como nem sempre estes locais estão imediatamente a jusante de
reservatórios capazes de alocar estes volumes, é necessário distribuir os volumes de
espera entre reservatórios mais a montante. Este procedimento pode tornar a
operação de controle de cheias vulnerável à distribuição de cheia na bacia.
Visando superar as dificuldades apontadas para a alocação temporal e
espacial de volumes de espera, o setor elétrico brasileiro, vem realizando e
patrocinando estudos de novas alternativas metodológicas de cálculo e alocação de
volume de espera. Já existe hoje desenvolvido o Método das Trajetórias Críticas que,
associado à Teoria das Condições de Controlabilidade, permite a determinação, para
um sistema de reservatórios, dos volumes de espera necessários e suficientes para o
controle de cheias em todo o sistema. O método das Trajetórias Críticas (Kelman,
1987) e a Teoria das Condições de Controlabilidade (Marien, 1984 e Damázio, 1988)
serão descritos com mais detalhes no capítulo 3 desta Tese. A Teoria das Condições
de Controlabilidade foi primeiramente utilizada para cálculo de volumes de espera em
1997 para a bacia do rio Paraná até o aproveitamento hidroelétrico de Jupiá.

2.2.2

REGRAS DE OPERAÇÃO PARA CONTROLE DE CHEIAS
Uma vez escolhida a alternativa de alocação de volume de espera, passa-se à

segunda etapa do planejamento da operação hidráulica onde devem ser estabelecidas
diretrizes para regras de operação considerando duas condições, a saber: operação
normal e operação em emergência.
ONS (2005) apresenta os conceitos gerais destas regras de operação, com o
objetivo de fornecer elementos para melhor compreensão da função dos volumes de
espera.

Operação normal: esta operação pode ser caracterizada pela ocorrência de uma
cheia que permanece, ao longo de sua duração, sob o controle do Centro de
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Operação, não havendo perspectivas de esgotamento dos volumes de espera dos
reservatórios nem da liberação de descargas defluentes que ultrapassem restrições de
defluência máxima existentes a jusante dos aproveitamentos.

Operação em emergência: esta operação pode ser caracterizada pela ocorrência de
uma cheia com perspectivas de esgotamento dos volumes de espera dos
reservatórios, sendo necessário providenciar descargas defluentes totais que superam
as limitações impostas pelas restrições de defluência máxima, provocando danos. As
enchentes que impliquem em decisões operativas em condições de emergência
podem ocasionar situações críticas que coloquem em risco a própria segurança da
barragem. Outra situação possível que caracteriza a condição de emergência é a
perda de comunicações da usina com o Centro de Operação. Neste caso, o elemento
encarregado da operação da usina deve estar autorizado a tomar as providências
cabíveis, para as quais deve estar disponível uma sistemática de procedimentos bem
definidos, que garantam a segurança da barragem. Esta última situação não é
abordada nesta tese.

Curva de sobrecarga induzida: a sobrecarga induzida é obtida quando as comportas
do vertedor são operadas todas ao mesmo tempo, através de aberturas parciais, de
modo a possibilitar o armazenamento do excesso de afluência em relação à descarga
defluente total entre os níveis máximo normal e máximo maximorum, dispondo-se,
desta forma, de um volume adicional para controle de cheias.

2.2.3

DIAGRAMAS DE OPERAÇÃO NORMAL E EM EMERGÊNCIA
Para atender as duas situações de operação para controle de cheias foram

desenvolvidos os chamados Diagrama de Operação Normal - DN e Diagrama de
Operação em Emergência - DE. Primeiramente foi desenvolvido o DE (Beard, 1963 e
SCEN-CECCA, 1977) que define a descarga que deve ser defluida em um
aproveitamento, quando são conhecidos os níveis do reservatório e a taxa de variação
dos níveis ou a afluência, tendo em vista uma previsão do mínimo volume afluente que
pode ser esperado em uma particular cheia.
A hipótese admitida é que o hidrograma tenha atingido o seu pico para o valor
atual e que os valores futuros ocorrerão segundo uma lei exponencial que governa a
recessão das vazões de um rio. O volume mínimo afluente a ser esperado pode ser
calculado pela área sob o trecho de descida do hidrograma. A partir deste volume
afluente mínimo esperado, com uma dada afluência presente e o nível atual do
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reservatório, pode ser calculada a descarga defluente, de modo que seja utilizado o
volume do reservatório até a sua capacidade disponível, limitada no seu nível máximo
normal ou, quando possível, pela sua curva de sobrecarga induzida. Uma família de
curvas características de afluências pode ser traçada a partir destes cálculos.
Estes mesmos conceitos foram, posteriormente, adaptados para a definição do
DN, considerando como limite máximo o nível estabelecido para o volume de espera.
Atualmente, o DN está sendo substituído pelo modelo OPCHEN no planejamento da
operação de curto prazo.
O DE é usado para indicar a necessidade de rompimento da restrição de
defluência máxima, em função do nível de armazenamento no aproveitamento (ou
sistema) e do porte da cheia. O DN é adotado para a elevação gradual das
defluências, buscando atingir o valor da restrição de defluência máxima e a
recuperação do nível do volume de espera no período inicial da subida das vazões
afluentes ao aproveitamento ou sistema considerado.
Os diagramas de operação foram também adaptados para reservatórios
equivalentes (conjunto de reservatórios a montante de um ponto de controle) cuja
capacidade é dada pela soma das capacidades dos reservatórios que formam os
reservatórios equivalentes.
Os diagramas de operação em emergência e operação normal foram reprogramados para uso em PC e consistem no modelo DIAG (Damázio, 2001) e suas
metodologias serão descritas com um pouco mais de detalhes nos itens seguintes.

2.2.3.1 DIAGRAMA DE OPERAÇÃO EM EMERGÊNCIA
Sejam:
t

Instante qualquer

qA

Vazão afluente observada no instante atual

VA

Volume afluente a ser armazenado supondo-se a vazão defluente igual a
restrição de defluência máxima

VD

Volume vazio disponível no reservatório

Se VA > VD configura-se a Operação em Emergência. Neste caso, é necessário
operar com uma vazão defluente maior que a restrição de defluência máxima, de tal
forma a garantir que o volume excedente da cheia (diferença entre o volume afluente e
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o volume defluente) seja igual ao volume vazio disponível no reservatório. O DE define
esta defluência para diversos valores de armazenamento no reservatório (e/ou nível
d’água, no caso de reservatórios isolados) e de vazão afluente.
O DE tem como dados de entrada básicos a vazão afluente ao reservatório e o
volume armazenado no reservatório. No caso de reservatórios isolados, pode-se
adotar o nível do reservatório. Neste caso é preciso dispor da curva cota-volume do
reservatório, por meio de alguns de seus pontos. O resultado é a vazão total a ser
defluida. A hipótese fundamental assumida na construção do diagrama é a da
recessão da vazão afluente a partir do último valor medido. Conhecida a vazão do
curso d'água em um instante qualquer e havendo estiagem, as afluências
subseqüentes podem ser previstas pela seguinte expressão matemática:
qt=q0e-a∆t

(1)

Onde:
qt

Vazão em um instante t qualquer da recessão;

q0

Vazão em um instante t0 anterior a t, também da recessão;

a

Constante característica da bacia hidrográfica;

∆t

t - t0.

A constante característica da bacia hidrográfica pode ser determinada da curva
de recessão de hidrogramas de cheias históricas no local como sendo o inverso do
intervalo de tempo necessário para a afluência decrescer 37%. Este é o método
sugerido em SCEN-CECCA (1977). Já CEMIG (1992) sob o argumento que a
recessão das vazões de um curso d'água apresenta duas fases distintas; uma primeira
fase mais acentuada, que corresponde ao escoamento da água armazenada na zona
aerada do solo, e uma segunda fase, de decaimento mais suave, relacionada com o
deplecionamento da água acumulada na zona saturada do solo (lençol freático),
recomenda adotar como critério para determinação da constante de recessão a ser
utilizada na construção do DE, a busca do valor que produz o melhor ajuste médio
entre o previsto e o verificado na faixa de vazões acima da restrição de defluência
máxima a jusante.
O volume afluente num intervalo qualquer é obtido integrando (1) para obterse:
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V∆t =

1
q 0 1 − e − a ∆t
a

(

)

(2)

A equação (2) permite enunciar o seguinte problema: dada uma vazão afluente
e um volume vazio disponível no reservatório, qual a vazão defluente que assegura
um volume excedente, a ser armazenado, igual ao volume disponível. O DE é
montado resolvendo o problema acima para diversos valores de vazão afluente e
volume vazio no reservatório.
Sejam:
t0

Instante atual;

qA

Vazão afluente ao reservatório no instante atual;

qD

Valor de vazão defluente do reservatório que faz com que o volume
excedente a ser armazenado (V) seja igual ao volume vazio disponível
(VD);

V

Volume a ser armazenado no reservatório;

VD

Volume vazio disponível no reservatório;

tD

Instante em que a vazão afluente se iguala à vazão defluente.

Baseado na equação (2) tem-se:

V=

qA
1 − e −a∆t −q D ∆t
a

(

)

fazendo-se t0 = 0 :

V=

qA
q
− A e −at D − qD t D
a
a

(3)

A equação (3) possui duas incógnitas, qD e tD. Entretanto, o valor de tD é
definido como o instante em que a vazão afluente se iguala à vazão defluente,
portanto:
q A e − at D = qD
logo:
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tD =

1  qA
ln
a  qD





(4)

Substituindo (4) em (3):

V=

q 
qA
q
q
− D − D ln A 
a
a
a  qD 

(5)

Fazendo-se o volume V igual ao volume vazio disponível no reservatório VD
tem-se na equação (5) uma expressão matemática onde a única incógnita é qD
Entretanto, não é possível explicitar a variável qD na equação (5) de forma a
resolvê-la analiticamente. A resolução desta equação deve ser feita por um processo
iterativo, como o método do bissecionamento.

2.2.3.1.1 SOBRECARGA INDUZIDA
Denomina-se indução de sobrecarga a operação de um reservatório acima do
seu nível máximo operativo durante um processo de amortecimento de cheias. Como,
em geral, o topo das comportas fechadas situa-se pouco acima do nível máximo
operativo, a indução de sobrecarga é possível com a abertura parcial de todas as
comportas simultaneamente. A utilização de sobrecarga pode ser feita quando o
volume existente no reservatório (isolado ou equivalente) entre o nível máximo
operativo e o nível máximo maximorum é maior que o volume necessário para
amortecimento da cheia de projeto do vertedor. Neste caso, esta diferença pode ser
utilizada para controle de cheias. Outra vantagem do uso da sobrecarga induzida é a
possibilidade de se ter uma transição mais suave da vazão defluente até que se atinja
a operação do vertedor em lâmina livre.
A construção do DE com Sobrecarga Induzida utiliza a chamada Curva de
Sobrecarga Induzida, estabelecida como a reta que une o ponto definido pela restrição
de defluência máxima e o volume máximo operativo do reservatório e o ponto definido
pela vazão do vertedor em lâmina livre no reservatório (no caso de reservatório
equivalente considera-se o vertedor do reservatório mais a jusante do sistema) e o
volume

máximo

de

sobrecarga

induzida

permitido.

Esta

curva

define

o

armazenamento máximo permitido para cada defluência, tendo em vista a possível
ocorrência da cheia de projeto do vertedor considerado. Considerando que o
armazenamento máximo do reservatório durante o amortecimento da cheia ocorre
quando da igualdade entre afluência e defluência, quando se opera com sobrecarga
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induzida o volume disponível, VD, a ser considerado no problema que é resolvido na
construção do DE também é uma função da defluência qD, sendo esta função a Curva
de Sobrecarga Induzida, escrita como:

VD = VMAO + (qD − M)

(VMSC − VMAO ) − V
o
(q max − M)

(8)

Onde:
VMSC

Volume correspondente ao nível máximo de sobrecarga induzida

VMAO

Volume correspondente ao nível máximo operativo;

qmax

Vazão de lâmina livre no nível máximo de sobrecarga induzida

M

Restrição de defluência máxima

Vo

Volume armazenado no reservatório

Uma alternativa a (8), possível de utilizar em reservatórios isolados quando se
possui a curva cota x volume, é estabelecer a Curva de Sobrecarga Induzida como a
reta que une o ponto definido pela restrição de defluência máxima e o nível máximo
operativo do reservatório e o ponto definido pela vazão do vertedor em lâmina livre no
reservatório e o nível máximo de sobrecarga induzida permitido. Neste caso o volume
disponível no reservatório é obtido por:
VD = Vh sc − Vo

(9)

onde
Vhsc

é o volume correspondente a hsc na curva cota x volume

hsc

é o nível de sobrecarga induzida obtido por (10):

h sc = NMAO + (q D − M)

(NMSC − NMAO )
(q max − M)

(10)

onde:
NMAO

nível máximo operativo

NMSC

nível máximo de sobrecarga induzida
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2.2.3.1.2 OBTENÇÃO DAS DEFLUÊNCIAS DO DIAGRAMA DE EMERGÊNCIA
Os seguintes passos são adotados para a obtenção das defluências do DE:
1) Se o volume informado é superior ao volume correspondente ao volume máximo
de operação quando não se utiliza sobrecarga induzida, ou ao volume máximo de
sobrecarga induzida quando a operação é com sobrecarga induzida, a variável
indicadora de tipo de resultado é definida como correspondente à situação de
ocupação de volume não permitido.
2) Quando a vazão afluente considerada é menor ou igual que a restrição de
defluência máxima, define-se preliminarmente a vazão defluente como igual à
restrição de defluência máxima e passa-se para o passo 8. No caso contrário, passase para o passo 3.
3) No caso de adoção de Operação em Emergência com Sobrecarga Induzida,
sempre que o volume no reservatório suplantar o volume correspondente ao nível
máximo operativo, a vazão afluente considerada é comparada com a vazão da Curva
de Sobrecarga Induzida, obtida por:

qsci = M + ( Vo − VMAO )

(q max − M)
(VMSC − VMAO )

(11)

ou

qsci = M + (h Vo − NMAO )

(q max − M)
(NMSC − NMAO )

(12)

onde hVo é o nível da água correspondente a Vo na curva cota x volume.
O uso de (11) ou (12) depende do tipo de curva de sobrecarga induzida
utilizado.
Caso a afluência seja menor que o obtido com (11) ou (12), a defluência é
definida preliminarmente como igual à afluência, e passa-se para o passo 9. No caso
contrário passa-se para o passo 4.
4) Se o volume informado for próximo do nível máximo operativo (tolerância de 1%),
ou do nível máximo de sobrecarga induzida no caso de operação com sobrecarga
induzida, a defluência é definida preliminarmente como igual à afluência, e passa-se
para o passo 9. No caso contrário, passa-se para o passo 5.
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5) É feita uma verificação se o volume a ser armazenado, calculado por (5) usando a
restrição de defluência máxima como defluência, é igual ou inferior ao volume
disponível. Caso isto seja verdade, a defluência é definida preliminarmente como igual
à restrição de defluência máxima e vai-se para o passo 8. No caso contrário, passa-se
para o passo 6.
6) No intervalo entre a restrição de defluência máxima e a afluência procura-se dois
valores de defluências, cujos volumes a ser armazenado, calculados por (5), sejam
respectivamente superior e inferior ao volume disponível.
Neste passo, no caso de operação com sobrecarga induzida, durante a procura
do valor cujo volume a ser armazenado é inferior ao volume disponível, verifica-se se a
vazão máxima de sobrecarga induzida é superada sem obtenção de volume a ser
armazenado inferior ao volume disponível. Se isto acontecer, a defluência é definida
preliminarmente como igual à vazão superior à vazão máxima de sobrecarga induzida
testada e passa-se para o passo 10.
Se ao final da procura, não houver sido encontrado valor cujo volume a ser
armazenado

seja

inferior

ao

volume

disponível,

a

defluência

é

definida

preliminarmente como igual à vazão afluente, e passa-se para o passo 8.
7) A partir dos dois valores obtidos no passo 6, o processo iterativo é aplicado até
que acha convergência e passa-se para o passo 8 considerando o valor de
convergência como a definição de defluência.
8)

É feita uma comparação entre a definição de defluência com a afluência. Se a

diferença for menor que 0,01 m3/s, a defluência é redefinida como igual à afluência.
No caso contrário, a definição é mantida.
9) Quando a definição de defluência obtida no passo 8 é menor que a restrição de
defluência máxima redefine-se a defluência como igual à restrição de defluência
máxima. No caso contrário, a definição é mantida.
10) Em reservatórios isolados a definição de defluência, resultante do passo 9, é
comparada com a curva de vazão do vertedor em lâmina livre, descrita por:
nL

qL = m L (h Vo − h 0 )

(13)

Onde:
hVo

Nível do reservatório

h0

Nível da soleira do vertedor
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m L e nL

Parâmetros

Caso a solução for maior que o obtido com (13), o valor de (13) passa a ser
adotado. Esta comparação não é feita na construção dos diagramas de reservatórios
equivalentes, já que o nível do reservatório de jusante pode variar para um mesmo
volume armazenado no reservatório equivalente. Neste caso, na operação real, a
defluência indicada pelo diagrama pode, eventualmente, não ser viável.
11) Neste passo se a definição de defluência for menor ou igual à restrição de
defluência máxima, não se considera Situação de Emergência, e, portanto a variável
indicadora de tipo de resultado é definida como correspondente à situação de não
ocorrência de emergência, podendo-se iniciar os passos para obtenção da vazão no
diagrama de operação em condição normal. No caso contrário, a variável
correspondente à defluência do diagrama assume o mínimo entre a definição de
defluência e a máxima vazão de sobrecarga induzida, define-se o tipo de resultado e
termina o processo.

2.2.3.2 DIAGRAMA DE OPERAÇÃO NORMAL
A metodologia para determinação do DN é bastante similar à metodologia de
determinação do DE.
De acordo com SCEN-CECCA (1977), na operação em condições normais os
volumes de espera existentes nos reservatórios são utilizados de acordo com os
seguintes procedimentos:
a) Enquanto a vazão afluente for inferior ao limite da restrição de defluência
máxima, a descarga defluente total (vertida + turbinada) deve ser igual à vazão
afluente. Em conseqüência, o nível do reservatório deve se manter no valor
recomendado.
b) Quando a vazão afluente se tornar superior ao limite da restrição de
defluência máxima, a descarga defluente total deve ser igual ao valor limite da
restrição de defluência máxima. Em conseqüência, o nível do reservatório começa a
subir, iniciando-se a utilização do volume de espera
c) Passado o pico de afluência, inicia-se a recessão do hidrograma, e num
certo instante a vazão afluente se torna inferior ao limite da restrição de defluência
máxima. A partir daí, o nível do reservatório começa a descer. A defluência total é
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mantida igual ao valor limite da restrição de defluência máxima, de forma a
restabelecer o mais prontamente possível o volume de espera recomendado.
d) Proximamente ao restabelecimento do volume de espera recomendado, a
descarga defluente total deve ser reduzida para o valor igual ao do hidrograma
afluente.
O DN tem como objetivo proporcionar uma antecedência nas tomadas de
decisão quanto a aumentos e reduções da defluência, fazendo com que o volume de
espera recomendado seja atingido com vazões defluentes próximos ao da afluência.
Assim como o DE, o DN define a vazão defluente total a ser adotada na operação do
reservatório a cada instante, em função do seu nível d'água e da vazão afluente
naquele instante. Atualmente o modelo OPCHEN encontra-se em teste para
substituição do DN, como descrito no item 2.2.3.

2.2.4

O MODELO OPCHEND NA OPERAÇÃO DIÁRIA PARA CONTROLE DE
CHEIAS
Damázio (1988) apresenta, pela primeira vez, um modelo de operação de

reservatórios para controle de cheias com intervalo de tempo semanal, que utiliza as
condições de controlabilidade. Este modelo resolve um problema de programação
linear, visando a minimização da ocupação dos volumes de espera das envoltórias
associada ao Tempo de Retorno de planejamento do controle de cheias, sujeito
apenas a restrições de balanço, limites máximos de capacidade de armazenamento
dos reservatórios e a restrições de defluências mínima e máxima. O sistema é
representado de forma simplificada, uma vez que o modelo proposto tinha como
objetivo apenas testar as condições de controlabilidade simulando um conjunto de
séries sintéticas de afluências semanais e não definir a programação da operação de
controle de cheias para os próximos dias.
Rocha (1993) propôs um modelo de operação de reservatórios para controle
de cheias que também leva em consideração as condições de controlabilidade e que
difere do modelo proposto por Damázio (1988) em alguns aspectos. O modelo busca a
minimização do risco de cheias do sistema de reservatórios, mapeando o mesmo com
a utilização de várias envoltórias associadas a diferentes tempos de retorno, ou seja,
associadas a vários riscos de cheias. Além disso, no modelo proposto por Rocha
(1993), o intervalo de tempo é diário e também foi introduzida a restrição de variação
máxima de defluência e tempo de viagem da água entre reservatórios, aproximando
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mais o modelo das características do sistema. O modelo usa um método de solução
heurístico, onde se tenta minimizar o risco do sistema como um todo através da
minimização do risco do sistema parcial sob o maior risco: a partir de um despacho
inicial de defluências mínimas (correspondentes a geração de energia elétrica,
navegação, abastecimento d’água, entre outros) são verificados os riscos em cada
sistema parcial; constatado o sistema de maior risco, induz-se um acréscimo de
defluência em algum reservatório do sistema em questão, fazendo com que este
esvazie minimizando o risco. Nota-se que a alteração da defluência inicial em qualquer
reservatório, pode provocar a mudança do risco em um ou mais sistemas parciais,
fazendo com que outro sistema parcial diferente do sistema em questão passe a ser o
sistema parcial de maior risco. O processo então é iterativo. Na escolha de qual
reservatório esvaziar primeiro, Rocha (1993) propôs 3 alternativas: 1)Em Paralelo:
esvaziamento do reservatório proporcionalmente mais cheio; 2)Pela Jusante:
esvaziamento do reservatório mais de jusante, ou seja, o mais próximo ao ponto de
controle de cheias; 3)Pelo Risco: esvazia-se o reservatório que diminui o risco geral do
sistema parcial em questão considerando todos os sistemas parciais incluídos neste,
ou seja, escolhe-se o sistema parcial de maior risco que está contido no sistema
parcial em questão. Essa escolha é feita em vários estágios até que se chegue a um
sistema parcial de apenas um reservatório. Os resultados obtidos nos estudos de caso
onde este modelo foi testado mostraram que apesar dos resultados para operação
terem sido melhores que as regras utilizadas naquela época, o modelo proposto ainda
precisava de mais desenvolvimentos, pois o risco meta não era atendido. Entretanto, a
idéia de considerar um conjunto de envoltórias com tempos de retorno diferentes
mostrou-se promissora, dando, inclusive, origem ao modelo ARISCO, que é utilizado
no planejamento da operação para a flexibilização dos volumes de espera e para a
avaliação do risco de rompimento das restrições de defluência máxima. O papel no
controle de cheias do ARISCO no setor elétrico foi descrito brevemente no item 2.2.
O modelo OPCHEND foi desenvolvido para auxiliar o planejamento da
ocupação dos volumes de espera, em situação normal de cheias, tendo em vista as
condições de controlabilidade. Tem como objetivo, de forma similar ao OPCHEN no
planejamento da operação de curto prazo, a revisão durante a ocorrência de cheias
dos limites dinâmicos de armazenamento dos reservatórios no modelo DESSEM. O
modelo programa para o próximo dia a ocupação ou esvaziamento dos volumes de
espera de sistemas com múltiplos reservatórios e múltiplos pontos de controle de
cheia por meio da solução de um PPL. Este modelo é uma proposta de substituição do
uso do DN e DE.
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Tendo em vista o intervalo de tempo diário, e que, em alguns trechos do
sistema, o tempo de translação dos transientes hidráulicos nos canais fluviais que
interligam aproveitamentos pode suplantar 24 horas, o modelo considera na sua
formulação mais que um intervalo de tempo. Além disto, na programação diária, tornase necessário, não só definir a ocupação/esvaziamento dos volumes de espera nas
situações normais de cheias, mas também verificar a possibilidade de entrar-se em
situação de emergência e nestes casos programar as defluências necessárias para a
proteção do aproveitamento. Para isto foi implementado no modelo a verificação e o
tratamento da situação de emergência. O modelo deverá sinalizar ao operador o
estado de controle de cheias: normal ou emergência e deverá otimizar a operação
para cada uma dessas situações.
Como será mostrado no capítulo 6, o modelo OPCHEND possui vantagens
tanto em relação ao DN, como em relação ao DE, como, por exemplo, conseguir
“enxergar” todo o sistema de só uma vez, obtendo uma maior flexibilidade na
ocupação de volumes de espera e na

programação de defluências dos

aproveitamentos do sistema, além de possibilitar o acompanhamento do risco ao longo
da ocorrência de cheias. O diagrama representado na figura 1 mostra como se propõe
utilizar o modelo do OPCHEND na programação diária para controle de cheias no SIN.
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DADOS TEMPORAIS DE CADA APROVEITAMENTO :

DADOS ATEMPORAIS DE CADA
APROVEITAMENTO:

1

AGENTE DE GERAÇÃO
•VAZÃO DE RESTRIÇÃO MÁXIMA
•VAZÃO DE RESTRIÇÃO MÍNIMA
•VOLUME ÚTIL
•POLINÔMIO COTA-VOLUME
•TEMPO DE VIAGEM

PDF C/ CONTROLE
DE CHEIAS
D+1

Q OPC e N OPC

Q DEM ≤ Q OPC

DDIAG
Q Q DEM

PROGRAMAÇÃO
ENERGÉTICA
D+1
Q PE

OPCHEN-D
D+1

CHEIA NORMAL
Estados
1a5

Q OPC e N OPC

CHEIA EM

Q DEM > Q OPC

EMERGÊNCIA
Estado 6

2

DDIAG

QOPC - vazão defluente do OPCHEN-D
NOPC - nível de armaz . do OPCHEN-D
QDEM - vazão defluente do diagrama de
emergência

Q DEM

2

ONS
•NÍVEIS VERIFICADOS
•VAZÃO DEFLUENTE VERIFICADA
•VAZÃO DA PROGRAMAÇÃO ENERGÉTICA
AGENTE DE GERAÇÃO
•NÍVEL PREVISTO
•VAZÃO INCREMENTAL PREVISTA
•PRODUTIVIDADE
•VAZÃO DEFLUENTE MÁXIMA (se diferente da restrição)
•VARIAÇÃO MÁXIMA DA VAZÃO DEFLUENTE

NÃO CHEIA
Estado 0

DDIAG
Q DON

Q DON ≤ Q PE

PDF NÃO ALTERA
PROG.ENERGÉTICA
D+1

Q PE e N PE

Q DON > Q PE
1
QPE - vazão
defluente da Programação Energética
NPE - nível de armaz . da Programação Energética
QDON - vazão defluente do diagrama de operação
normal

PDF C/ CONTR. CHEIAS
D+1

Q AGE e N AGE
Situação de
Operação em Emergência
para Controle de Cheias

QAGE - vazão defluente do AGENTE
NAGE - nível de armaz . do AGENTE
Situação de
Operação
Energética

Figura 1. Esquematização dos procedimentos de controle de cheias do SIN na programação diária (Fonte: ONS).
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3. PLANEJAMENTO DOS VOLUMES DE ESPERA
Conforme dito no item 2.2.1, foi desenvolvida uma metodologia para
planejamento dos volumes de espera na tentativa de solucionar os problemas
encontrados com a utilização do método das Curvas Volume x Duração. Esta
metodologia vem sendo utilizada desde 1997 e é descrita com maiores detalhes neste
capítulo.

3.1

MÉTODO DAS TRAJETÓRIAS CRÍTICAS
O método das Trajetórias Críticas (Kelman, 1987) permite determinar para

cada dia da estação chuvosa, o volume de espera associado a uma probabilidade de
ocorrência P, previamente estabelecida. Emprega um algoritmo recursivo sobre as
vazões incrementais médias diárias do local a ser estudado. Partindo-se de um
volume de espera nulo no final do último dia T, do período chuvoso de um ano ia, da
vazão média diária afluente neste dia e da restrição de defluência máxima, determinase o volume no início deste dia da seguinte forma:
e (T,ia) = max [0, (q (T,ia) - M) x ∆t ]

(14)

onde:
e - volume de espera;
T - último dia do período chuvoso;
ia - índice do ano
q (T,ia) - vazão média diária afluente no dia T do ano ia;
M – restrição de defluência máxima
∆t - intervalo de discretização (1 dia = 86400 s).
Ao início do penúltimo dia, o volume de espera deverá ser igual a:
e (T-1) = max [0, (q (T -1,ia) - M) x ∆t + e (T,ia)]

(15)
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De uma forma geral, então, dispondo-se sempre do volume necessário no
início do dia posterior, pode-se, recursivamente, determinar os volumes necessários
nos dias anteriores:
e (t-1,ia) = max [0, (q (t -1,ia) - M) x ∆t + e (t,ia)]

(16)

t = T, T-1,...,1
A evolução do volume de espera ao longo do tempo para o ia-ésimo ano
denomina-se trajetória crítica.
Como a seqüência de afluências que ocorrerão é desconhecida, a definição
dos volumes de espera necessários para proteger um ponto de controle a jusante de
um reservatório é um problema estocástico, onde a estocasticidade das afluências
pode ser tratada por meio da consideração de um conjunto de possíveis seqüências
de afluências obtidas a partir de um modelo estocástico de geração de séries
sintéticas de afluências diárias (Kelman, 1983). Os volumes de espera necessários a
cada intervalo de tempo t, para que não ocorram danos no ponto de controle de cheias
são dados pela envoltória das trajetórias críticas de cada série sintética.
A figura 2 a seguir, apresenta a trajetória crítica para o ano ia, mostrando as
regiões segura e insegura para a operação de controle de cheias do reservatório.

Figura 2. Evolução do volume de espera para o ia-ésimo ano

Suponha-se agora, três anos distintos, cujas trajetórias estão na figura 3. A
envoltória das mesmas, representada em linha tracejada, garantirá que em nenhum
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instante, não importando qual dos três anos ocorrerá, a vazão defluente será superior
a restrição de defluência máxima.

Figura 3. Definição da envoltória das trajetórias críticas

Em uma série de n anos, consequentemente n trajetórias, a envoltória garantirá
a não ocorrência de violação da restrição de defluência máxima em nenhum dos n
anos. Esta envoltória é definida por:
ENV (t) = max [e (t,ia); ia=1, 2...,n]; t =1,2...,T

(17)

Como não se pretende obter uma proteção contra 100% das cheias nos vales
a jusante dos reservatórios do Setor Elétrico com a alocação de volumes de espera,
admite-se um risco de cheias “P” associado a um Tempo de Retorno. Nos Estudos de
Prevenção de Cheias o grau de proteção contra cheias, proporcional ao número de
séries a serem protegidas, é dado por:
n’ = n – (n / TR)

(18)

P = 1/TR

(19)

onde:
n é o número de trajetórias críticas (ou anos, ou séries sintéticas) de afluências
ao reservatório,
TR é o tempo de retorno em anos associado ao risco de cheias P,
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n’ é o número de trajetórias críticas (ou anos, ou séries sintéticas) a serem
protegidas.

3.2

CONDIÇÕES DE CONTROLABILIDADE
O método das Trajetórias Críticas resolve a questão da alocação temporal dos

volumes de espera e, portanto, é adequado para sistemas com apenas um
reservatório e um ponto de controle.
Os problemas de sistemas multi-reservatórios para controle de cheias foram
analisados teoricamente pela primeira vez por Marien (1984) levando a formulação da
Teoria das Condições de Controlabilidade para a análise determinística de sistemas
de reservatórios com apenas um ponto de controle de cheias. Damázio, 1988,
estendeu estes resultados de forma a considerar também sistemas com múltiplos
pontos de controle de cheias, agregando ainda à esta teoria uma abordagem
estocástica por meio da utilização de séries sintéticas e da noção de envoltórias
(Damázio et al 1994).
Por exemplo, no sistema de reservatórios da Figura 4, formado por dois
reservatórios R1 e R2 e dois pontos de controle de cheias P1 e P2, existe um mínimo
espaço vazio a ser alocado no reservatório R1, que é função exclusivamente da
restrição de defluência máxima em P1 e das afluências do rio A.
Por outro lado, o mínimo espaço vazio a ser alocado no reservatório R2, além
de ser função da restrição em P2, depende também das afluências dos rios A e B e do
espaço vazio que tiver sido alocado no reservatório R1.

Figura 4. Sistema de Reservatórios.

As afluências aos reservatórios R1 e R2 são em geral desconhecidas, o que
torna o problema essencialmente estocástico.
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Para o desenvolvimento das condições de controlabilidade é necessária a
definição de sistema parcial (Marien, 1984). Define-se como sistema parcial todo
conjunto de reservatórios que tenha apenas um exutório e este seja um ponto de
controle de cheias. Assim, o sistema da figura 4 possui três sistemas parciais :
S1={R1}, S2={R2} e S1,2={R1, R2}.
Para um intervalo de tempo qualquer t, o domínio das soluções possíveis para
aquele sistema de reservatórios, é caracterizado pelas seguintes equações:
e1(t) ≥ ENV1(t)

(20)

e2(t) ≥ ENV2(t)

(21)

e1(t) + e2(t) ≥ ENV1,2(t)

(22)

Onde:
e1(t) é o espaço vazio no reservatório 1 no intervalo de tempo t,
e2(t) é o espaço vazio no reservatório 2 no intervalo de tempo t,
ENV1(t) é o limite inferior para espaço vazio em R1 no intervalo t, que garante a
proteção de P1 tendo em vista as cheias do rio A,
ENV2(t) é o limite inferior para espaço vazio em R2 no intervalo t, que garante a
proteção de P2 tendo em vista as cheias no rio B,
ENV1,2(t) é o limite inferior para a soma dos espaços vazios em R1 e R2 no
intervalo t que garante a proteção de P2 tendo em vista as cheias totais dos rios A e B.
Os valores destes limites inferiores (também denominados envoltórias dos
sistemas parciais) são determinados por meio da Teoria das Condições de
Controlabilidade que consiste numa extensão do método das trajetórias críticas
(Damázio, 1988).
Para o sistema parcial S1, considera-se a afluência do rio A e a restrição de
defluência máxima de R1 correspondente à proteção de P1. Para o sistema S2
considera-se a afluência do rio B e a restrição de defluência máxima de R2
correspondente à P2. Finalmente para o sistema S1,2 considera-se a soma das
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afluências do rio A (defasada, se for o caso) com as afluências do rio B e a restrição
de defluência máxima em R2 correspondente à proteção de P2.
Deve-se observar que o mesmo conjunto de séries deve ser escolhido para
não ser protegido nos sistemas parciais S1, S2 e S1,2 de forma a garantir a proteção
global de P1 e P2 dentro do risco (Tempo de Retorno) determinado. Maiores detalhes
do método, ver Damázio (1988).
O conjunto de equações (20) a (22) define o domínio das soluções e são
denominados Condições de Controlabilidade. Assim, utilizando-se a Teoria das
Condições de Controlabilidade, é possível definir o espaço das soluções viáveis dos
volumes de espera. Em outras palavras, obtêm-se os volumes de espera para os
sistemas parciais de um sistema de reservatórios (modelo CAEV). A definição da
distribuição destes volumes pelos reservatórios é feita resolvendo-se um problema
linear estocástico com uma função objetivo que reflita os interesses da geração de
energia elétrica. Como técnicas de solução faz-se uso da decomposição de Benders e
algoritmos de fluxo em redes (modelo VESPOT).
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4. PLANEJAMENTO DO USO DOS VOLUMES DE ESPERA NA PROGRAMAÇÃO
DIÁRIA
O OPCHEND, objeto deste trabalho, é um modelo determinístico de otimização
da operação diária de reservatórios hidroelétricos em sistemas de múltiplos
reservatórios e múltiplos pontos de controle de cheias em situação normal e de
emergência, durante a estação chuvosa. O modelo foi desenvolvido com o objetivo de
se tornar uma ferramenta a ser utilizada durante o controle de cheias diário tendo
como base as envoltórias dos sistemas parciais de sistemas de reservatórios obtidas
através do uso das condições de controlabilidade descritas no capítulo 3, método
utilizado atualmente na definição dos volumes de espera. O modelo propõe-se a
gerenciar durante a ocorrência de cheias as defluências de um sistema de
reservatórios, que integram uma mesma bacia, sujeitos às restrições de defluência
mínimas para geração de energia, vazão máxima a jusante e de volumes de espera
planejados (envoltórias), além de outras restrições físicas.
O objetivo desta pesquisa foi desenvolver aprimoramentos no modelo
OPCHEND, de modo a torná-lo mais adequado às necessidades da programação da
operação diária para controle de cheias. Os principais aprimoramentos foram
discriminados no capítulo de introdução. Como resultado, o setor elétrico terá um
instrumento de decisão mais completo, contemplando as diversas regras para controle
de cheias em situação normal e de emergência, otimizando a operação do controle de
cheias de forma a minimizar os conflitos com a geração de energia elétrica e minimizar
os impactos na operação de aproveitamentos que não fazem controle de cheias
interdependente. Durante este trabalho, o modelo também passou por um processo de
remodelagem matemática deixando-o mais eficiente, tornando viável a sua utilização
para controle de cheias em conjunto com o modelos do planejamento energético diário
como detalhado na figura 1.
Inicialmente o modelo gerenciava a operação de controle de cheias de um
sistema com múltiplos reservatórios e múltiplos controle de cheias, considerando
apenas os aproveitamentos hidroelétricos que fazem o controle de cheias da bacia de
forma integrada, definidos como aproveitamentos que fazem controle de cheias
interdependente. Estes aproveitamentos são aqueles que possuem um ponto de
controle de cheias imediatamente a jusante e/ou usam parte da capacidade dos
volumes úteis de seus reservatórios como volume de espera. São estes
aproveitamentos que fazem parte da discretização do sistema em sistemas parciais,
para os quais são calculadas as condições de controlabilidade.

31

Entretanto, em uma bacia (sistema de reservatórios), é possível que existam
aproveitamentos sem capacidade de armazenamento em seus reservatórios
(aproveitamentos a fio d’água) e sem ponto de controle a jusante. Conseqüentemente
estes aproveitamentos não fazem parte do conjunto de aproveitamentos que integram
o controle de cheias interdependente da bacia. Estes são definidos como
aproveitamentos sem controle de cheias.
Além destes dois tipos de aproveitamentos também podem existir numa bacia,
aproveitamentos localizados nas cabeceiras que usam parte de seu volume útil como
volume de espera para proteção apenas de pontos de controle de cheias
imediatamente a jusante, não sendo seus VE’s contabilizados para formar os VE’s das
envoltórias dos sistemas parciais da bacia do controle de cheias interdependente.
Estes são definidos como aproveitamentos de controle de cheias independente.
A definição da operação de controle de cheias interdependente pode afetar a
operação dos outros dois tipos de aproveitamentos descritos e vice-versa. Desta
forma, é desejável que o modelo contemple todos os aproveitamentos da bacia e não
somente aqueles envolvidos com o controle de cheias interdependente.
Assim, uma das primeiras etapas deste trabalho foi a introdução da
consideração de mais dois tipos de aproveitamentos hidroelétricos: aproveitamentos
que não fazem controle de cheias e aproveitamentos com controle de cheias
independente. A introdução destes outros dois tipos de aproveitamentos impôs a
necessidade de alteração das regras de operação tornando mais complexa a
formulação do problema como será detalhado no item 4.2.
A ocupação/esvaziamento dos VE’s e conseqüentemente as defluências
obtidas com a solução do PPL descrito no item 4.1 só permitem identificar a ocorrência
de situação de emergência quando a defluência supera o valor da restrição de
defluência máxima a jusante. De acordo com as diretrizes atuais para operação de
controle de cheias do SIN, é necessária a verificação de situação de emergência, por
isto foi introduzida a verificação de ocorrência de situação de emergência por meio da
utilização da metodologia do DE, que é a metodologia utilizada atualmente. O modelo
consulta o diagrama para verificar se há situação de emergência e se isto se verificar,
a decisão de vazão defluente se dá em função da consulta ao mesmo.
Como o objetivo da utilização do modelo OPCHEND é a programação da
operação diária, logo será executado todos os dias em conjunto com outras
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ferramentas, seu tempo de processamento deve ser o menor possível para permitir a
interação de seus resultados com o modelo de operação energética (DESSEM). Nas
primeiras versões do modelo, em geral, os tempos de processamento eram bastante
satisfatórios, porém, em grandes bacias, em simulações de grandes cheias,
distribuídas em toda a bacia, os tempos de processamento obtidos estavam acima do
aceitável para o processo da programação diária. Nesta Tese são implementadas
estratégias de redução de tempo de processamento baseadas na redução de número
de restrições impostas ao PPL.

4.1

METODOLOGIA PARA A OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DIÁRIA EM
SITUAÇÃO NORMAL DE CHEIA
Seja R o conjunto de aproveitamentos hidroelétricos do sistema analisado, tal

que R=RCCI ∪ RCab ∪ RSCC, onde: RCCI, conjunto de aproveitamentos do sistema que
pertencem ao controle de cheias interdependente (participam do controle de cheias
de forma integrada); RCab, conjunto de aproveitamentos de cabeceiras com controle de
cheias de sua própria restrição de defluência máxima a jusante, também chamados de
aproveitamentos de controle de cheias independente, e RSCC, conjunto de
aproveitamentos do sistema que não fazem do controle de cheias.
Seja U o conjunto de sistemas parciais do sistema formado por RCCI. Sejam
Vui, i∈R as capacidades dos volumes úteis dos reservatórios de cada aproveitamento,
e Mi, i∈RCCI ∪ RCab, os limites de defluências em cada aproveitamento que não
causam danos a jusante. Seja γ o maior tempo de viagem da água entre
aproveitamentos do sistema e, sejam R τ , os conjuntos de aproveitamentos do sistema
cujo tempo de viagem até o aproveitamento mais a jusante do sistema é menor ou
igual a τ , para τ =1,…,γ. Logo R τ = R CCI
∪ R Cab
∪ R SCC
.
τ
τ
τ
Seja d o dia corrente e d+1 o dia a ser programado.
Conhecidos:
1) os valores dos volumes de espera

de cada sistema parcial u∈U

correspondentes aos volumes vazios verificados nos γ dias anteriores ao dia corrente,
e i (t ) ; t= d -1, d -2,...d -γ , i∈R;
2) os volumes vazios programados para o final do dia corrente, e i (d) , i∈R;
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3) as afluências incrementais previstas para o dia a ser programado (d+1) e
para γ dias à frente, qi(t), t=d+1,…, d-γ, i∈R;
4) defluências totais verificadas para os (γ -1) dias anteriores ao dia corrente,
ri (t ) , t=d-1, …, d-γ +1…, i∈R;
5) defluência total programada para o dia corrente (d), mi(d), i∈R;
6) defluências mínimas, mi(t), representando a operação energética para o dia
a ser programado (d+1) e γ dias à frente, i∈R;
7) as variações máximas de defluência, ∆ i , i∈R;
8) ao final do dia a ser programado e alguns dias a frente para cada conjunto k
de envoltória (discretização dos volumes de espera em volumes de espera com
tempos de retorno diferentes), k=1,…,K, ENVuk (t ), ∀u ∈ U , t=d+1,...d+ γ . Para k=1,
considera-se o tempo de retorno selecionado nos Estudos de Prevenção de Cheias
(tempo de retorno de referência). Os outros tempos de retorno são tempos de retorno
menores, correspondendo a situações de maior risco para ocorrência de rompimento
das restrições;
obtêm-se as defluências diárias de cada aproveitamento para o dia a ser programado,
ri(d+1), através da solução de um problema de programação linear (PPL), cujas
restrições são:
n

e i (t) +

∑c

i, j r j (t

− τ j,i ) − ri (t) = e i (t − 1) − qi (t − 1)

i ∈ R t −d t = d + 1,..., d + γ

(23)

j=1

0 ≤ e i (t) ≤ Vu i ,

i ∈ R t − d t = d + 1,..., d + γ

ri ( t ) ≥ m i ( t ),

i ∈ R t − d t = d + 1,..., d + γ

(24)
(25)

∑ e (t − τ ) + δ (t ) ≥ +ENV (t ),
j

j,I

k
u

k
u

j∈u

δ ku (t ) ≥ 0, t = d + 1,..., d + γ, ∀u ∈ U, k = 1,..., K

(26)

I reservatório mais a jusante do sistema
ei (t ) + δ {i} (t ) ≥ e cabi (t ) , δ {i} (t ) ≥ 0 i ∈ R Cabt −d t = d + 1,...,d + γ

(27)

34

ri (t) − p i (t) ≤ Mi

p i (t) ≥ 0

Cab
i ∈ R CCI
t − d ∪ R t −d

t = d + 1,..., d + γ

(28)

e i (t ) − λ if (t ) ≤ faixa f

λ if (t ) ≥ 0

i ∈ R t −d t = d + 1,..., d + γ

f = 1,..., nf

(29)

e i (t ) + θ if (t ) ≥ faixa f

θ if (t ) ≥ 0

i ∈ R t −d t = d + 1,..., d + γ

f = 1,..., nf

(30)

ri (t) − ri (t − 1) + νi (t) ≤ ∆i

νi (t) ≥ 0 i ∈Rt −d t = d + 1,...,d + γ

ri (t − 1) − ri (t ) + υ i (t ) ≤ ∆ i

υ i (t ) ≥ 0

(31)
(32)

i ∈ R t − d t = d + 1,..., d + γ

Γ 

1 − i  ri (t − 1) − ri (t ) + κ i (t ) ≤ 0
 100 

κ i (t ) ≥ 0

i ∈ R t −d t = d + 1,..., d + γ

(33)

Γ 

ri (t ) − 1 − i  ri (t − 1) + ϕ i (t ) ≤ 0
 100 

φ i (t ) ≥ 0

i ∈ R t −d t = d + 1,..., d + γ

(34)

Onde:
c i,l = 1 se reservatório l está imediatamente a montante do reservatório i,
c i,l = 0 se reservatório l não está imediatamente a montante do reservatório i,
τ l,i é o tempo de viagem entre os reservatórios l e i,
δ(t ) ’s são folgas associadas às envoltórias que descrevem a ocupação dos

volumes de espera,
p i (t ) ’s são folgas associadas a rompimentos das restrições de defluência,
λfi (t ) ’s

são as folgas associadas às faixas abaixo do nível programado

durante o planejamento energético,
θ if (t ) ’s são as folgas associadas às faixas acima do nível programado durante
o planejamento energético,
ν i (t ) ’s são as folgas associadas a variações positivas de defluências acima do
limite tolerado,
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υ i (t ) ’s são as folgas associadas a variações negativas de defluências acima
do limite tolerado.
e cabi (t ) ’s são os volumes de espera alocados nos reservatórios de cabeceiras,
Γi ’s são os limites percentuais de variação de defluência,
κ i (t ) ’s são as folgas para variações positivas percentuais de defluência acima
do limite,
ϕi (t ) ’s são as folgas para variações negativas percentuais de defluência
acima do limite.
faixaf é o espaço vazio correspondente ao nível de armazenamento da f-ésima
faixa de armazenamento,
nf

é o número de faixas de armazenamento em que volume útil dos

aproveitamento é discretizado de forma a orientar o afastamento do nível de
armazenamento definido pela programação energética (nf=10).
A equação (26) tem como objetivo orientar a ocupação/esvaziamento dos
volumes de espera dos sistemas parciais de forma ordenada e permitindo que se
tenha noção do risco à medida que se ocupam/esvaziam os volumes de espera. De
modo a atingir este objetivo, existirá para cada dia t e cada sistema parcial u, K
restrições, cada uma associada a um tempo de retorno, sendo o maior o tempo de
retorno de referência. Usualmente adota-se K igual a cinco. Assim, no início da cheia,
quando houver necessidade de iniciar a ocupação da envoltória associada ao tempo
de retorno de referência, se possível, procurar-se-á iniciar a ocupação desta envoltória
em todos os sistemas parciais antes de iniciar qualquer ocupação da envoltória
associada ao tempo de retorno imediatamente inferior. Este procedimento permite que
a ocupação/esvaziamento dos volumes de espera dos sistemas parciais se faça de
forma a equilibrar o risco em todo o sistema. Quanto maior K, mais preciso o equilíbrio
do risco. Os estudos realizados até o momento mostraram que K=5 é satisfatório.
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4.2

ESTABELECIMENTO DAS REGRAS DE OPERAÇÃO
A função objetivo do problema é o somatório do produto entre as variáveis de

folga das restrições e as penalidades correspondentes. Como o problema é de
minimização, procura-se, sempre que possível, atribuir valor nulo às variáveis de folga.
Quando isto não for possível, o algoritmo de solução do PPL buscará os menores
valores possíveis para estas variáveis, além disto, se possível, o aumento do valor
destas variáveis será inversamente proporcional à sua penalidade na função objetivo
do problema. Assim, os valores atribuídos às penalidades refletirão as regras de
operação em situação normal de cheia.
Estas penalidades devem ser cuidadosamente definidas de forma que não
acarretem problemas numéricos e ao mesmo tempo garantam a preservação das
regras de operação.

4.2.1

PRIORIDADES E PENALIDADES
Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa de Tese várias regras de

operação foram testadas. Analisando-se as diversas simulações foram verificadas
operações indesejadas. Nestes casos a regra de operação (prioridades) foi
confrontada com os valores atribuídos às penalidades para verificar se os valores das
penalidades não estavam compatíveis, ou se as próprias regras não estavam
adequadas.
Durante estes testes, por exemplo, alteraram-se as prioridades entre as faixas
de armazenamento e as defluências energéticas para que a diferença entre a menor e
a maior penalidades não fosse grande o suficiente para causar erros numéricos ou
insensibilidade. Numa primeira versão, as defluências energéticas de todos os
aproveitamentos tinham a menor penalidade no PPL e eram consideradas iguais para
todos os tipos de aproveitamentos, enquanto que as penalidades referentes à
ocupação das faixas de armazenamento eram diferenciadas entre os tipos de
aproveitamento (controle de cheias interdependente, independente e sem controle de
cheias) e, com exceção das faixas de armazenamento correspondentes aos
aproveitamentos do controle de cheias interdependente, estavam associadas a
penalidades superiores às das variáveis de folga das restrições de volume de espera
dos aproveitamentos do controle de cheias interdependente, ou seja, teriam prioridade
maior para o não atendimento.
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Durante estes testes verificou-se que a ocupação do volume de espera de um
reservatório poderia tornar maior que zero o valor das variáveis de folga associadas a
várias restrições de VE’s nas quais o referido reservatório estivesse presente. Desta
forma, os valores das penalidades associadas a estas variáveis de folga tinham que
ser cuidadosamente determinadas de forma que a regra de operação fosse
preservada.
Por exemplo, considerando a bacia do rio Paraná até Porto São José, a qual
possui 764 sistemas parciais e 40 aproveitamentos hidroelétricos, considerando o
aproveitamento de Jupiá que é o exutório de 145 sistemas parciais e faz parte de
outros 580 sistemas parciais cujo exutório é Porto São José, a ocupação de seu VE
pode levar à necessidade de alteração do valor de 725 variáveis de folga relativas às
restrições de envoltória destes 725 sistemas parciais.
A Função Objetivo do PPL resolvido pelo OPCHEND é mostrada na equação
abaixo:
K




C1ri (t ) +
C5ri (t ) +
C5ri (t ) +
C4 (k )δku (t ) + 


 i∈RCCIt =d+1

k =1 u∈U
i∈RCabt =d+1
i∈RSCCt =d+1



nf


f
f
f
f

C2 (t )λ i (t ) +
C3 (t )θi (t )

 CCI C7 (t )pi (t) +

f =1 i∈Rt −d
i∈Rt −d

 i∈R t −d

t =d+γ +1 +
C6 υi (t) +
C6 ν i (t ) +
C6 ϕi (t) +
C6 κi (t) + 



CCI
i∈RCCIt −d
i∈RCCIt −d
i∈RCCIt − d
F = Min
 (35)
 i∈R t −d
C6 υi (t) +
C6 ν i ( t ) +
C6 ϕi (t) +
C6 κi (t) + 
 t =d+1 
 i∈RSCCt −d


i∈RSCCt −d
i∈RSCCt − d
i∈RSCCt −d



C
(
t
)
C
(
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)
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(
t
)
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(
t
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+
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+
ϕ
+
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+


9
i
9
i
9
i
9
i


 i∈RCabt −d
i∈RCabt −d
i∈RCabt −d
i∈RCabt −d

K





C8 δ{}i (t ) +
C10 (t )pi (t)



i∈RCabt −d

 k =1 i∈RCabt −d

∑

∑

∑

∑

∑∑

∑

∑

∑

∑∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

∑

A ordem de prioridade estabelecida para não atendimento das restrições é:
1.

Defluência energética de todos os aproveitamentos que pertencem a

2.

Faixas de armazenamentos de todos os aproveitamentos da bacia

RCCI ;
(esvaziamento: faixas de 6 a 10);
3.

Faixas de armazenamentos de todos os aproveitamentos da bacia

(enchimento: faixas de 1 a 5);
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4.

Envoltórias dos sistemas parciais associadas aos aproveitamentos
CCI

pertencem a R
5.

;

Defluência energética de todos os aproveitamentos que pertencem a

RSCC e RCab;
6.

Taxa de variação de vazão de todos os aproveitamentos da bacia,

exceto os que pertencem a RCab;
7.

Defluência máximas dos aproveitamentos que pertencem a RCCI;

8.

Envoltórias dos aproveitamentos pertencem a RCab;

9.

Taxa de variação de vazão dos aproveitamentos que pertencem a RCab;

10.

Defluência máximas dos aproveitamentos que pertencem a RCab.

As prioridades de atendimento às restrições de defluências máximas e às
faixas de armazenamento decaem ao longo do tempo.
Para que esta regra de operação seja obedecida, as penalidades associadas
às variáveis de folga destas restrições (C1 a C10) foram definidas da seguinte forma:
C1 = 3-5

(36)

C 2f (t ) = 3-4(1+(faixaf-(nf/2))/10)+ 3-5(γ+1-t),
C 3f (t ) = 3-2(1+ faixaf /10)+ 3-5(γ+1-t),
k 

C4(k)= 3 2 x1 +
,
 10 
K



(f=nf/2 a nf, t=1 a γ+1)

(f=1 a nf/2, t=1 a γ+1)

(37)
(38)

(k=1 a K)

(39)

k 

∑ 1 + 10  x U x (γ+1) x 1,001

(40)

C6 = C5 x (RCab + RSCC) x (γ+1) x 1,001

(41)

C5 = 3 2 x

k =1

C7(t) = C6 x (RCCI + RSCC) x (1+ (γ)/10) x (γ+1) x 1,001 x npc x (γ+1), (t =1) (42)
C7(t) = C6 x (RCCI + RSCC) x (1+ (γ+1-t)/10) x (γ+1) x 1,001,

C8= C7 x RCCI x

γ +1



t 

∑ 1 + 10  x (γ+1) x 1,001 x npc

(t =2 a γ+1)

(43)

(44)

t =1

C9 = C8 x RCab x (γ+1) x 1,001

(45)
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C10(t) = C9 x RCab x (1+ (γ+1-t)/10) x (γ+1) x 1,001 x RCab x (γ+1),
C10(t) = C9 x RCab x (1+ (γ+1-t)/10) x (γ+1) x 1,001,

(t =1)

(t =2 a γ+1)

(46)
(47)

Onde Cip é a penalidade associada à variável de folga da restrição do tipo ip e
npc é o número de pontos de controle de cheias do sistema.

4.3

OPERAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Foi integrado ao OPCHEND, o DE cuja metodologia foi descrita no capítulo 2.

Esta integração foi implementada da seguinte maneira: a cada dia a programação
definida por meio da resolução do problema de programação linear (armazenamentos
e defluências dos aproveitamentos) é testada nos DE’s dos reservatórios e
reservatórios equivalentes do sistema, para verificar a ocorrência de Situação de
Emergência. Se for indicada Situação de Emergência em algum aproveitamento ou
conjunto de aproveitamentos, e se a defluência calculada pelo DE for diferente que a
defluência obtida no PPL, então a defluência calculada pelo DE é imposta como
restrição de defluência obrigatória e retorna-se para a resolução do novo problema de
programação linear. O processo pára quando não for indicada Situação de
Emergência em nenhum aproveitamento ou conjunto de aproveitamentos do sistema,
ou quando as defluências calculadas pelo DE forem iguais as defluências obtidas na
resolução do problema de programação linear com uma tolerância de 15m3/s, número
considerado pequeno em relação à magnitude das defluências de emergência.

4.4

VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE VERTIMENTO
O DE verifica, conforme explicado no item 2.2.3.1.3, no caso de diagramas de

emergência de um único reservatório, se a defluência definida por ele respeita a
capacidade de vertimento do mesmo, dado o estado de armazenamento, pela curva
de vazão do vertedor em lâmina livre (equação 13). Entretanto, as defluências
definidas pelo PPL na formulação original do OPCHEND não eram testadas em
relação à capacidade de vertimento. Um dos aprimoramentos no modelo
implementados durante este trabalho, foi a inclusão da verificação da capacidade de
vertimento em situação normal.
Para isto, o modelo considera os “volumes meta” previsto para os γ +1 como
aproximação da solução final. Calcula a capacidade máxima de vertimento para

40

aquele estado de armazenamento por (13), e este valor passa a ser considerado como
limite superior da variável de defluência no PPL.
Ao finalizar a resolução do PPL, as defluências resultantes (descontadas da
capacidade total de turbinamento), para cada reservatório, para cada dia, são testadas
em relação à capacidade de vertimento, dado o estado final de armazenamento dos
reservatórios. Se o vertedor for incapaz de verter a defluência excedente, a
capacidade máxima de vertimento para este estado de armazenamento é calculada e
retorna-se ao PPL com o novo valor para limite superior da variável de defluência. O
processamento é refeito tantas vezes quantas forem necessárias até que todas as
defluências resultantes sejam possíveis de serem vertidas em todos os reservatórios
considerados. Neste processo, considera-se uma tolerância de 0,01% da vazão
testada.
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5. O PROBLEMA DO TEMPO DE PROCESSAMENTO
Dependendo do número de aproveitamentos hidroelétricos considerado e da
configuração topológica do sistema, o número de sistemas parciais a serem
considerados pode se tornar bastante grande. Hoje, no OPCHEND, este número
máximo é 764.
Ao considerarmos este número máximo, multiplicado pelo número máximo de
tempos de retorno (K=5) e pelo número máximo de dias simulados ( γ + 1 = 5 dias),
teremos 19100 restrições apenas relativas a volumes de espera. Estando grande parte
destas restrições ativas, ou seja, suas folgas assumiram valores diferentes de zero, o
tempo de processamento do modelo pode ultrapassar uma hora e se tornar inviável
para o objetivo da programação diária.
Uma estratégia seria a retirada das restrições relativas a volumes de espera
(envoltórias) não mais necessários para orientar a ocupação dos espaços vazios. O
problema dessa estratégia é que as sub-bacias que compõem a bacia do sistema
completo, em geral, não se comportam de maneira semelhante sendo necessário uma
retirada criteriosa de envoltórias do problema, ou seja, retirar números diferentes de
restrições de envoltórias por cada sistema parcial e por cada dia de acordo com o
estado de armazenamento de cada sistema parcial especificamente.

5.1

RETIRADA AUTOMÁTICA DE ENVOLTÓRIAS
A

estratégia

adotada

para

retiradas

de

envoltórias

considera

como

aproximação da solução dos volumes armazenados finais, os “volume meta” para
cada reservatório, ou seja, o volume que seria atingido ao final de cada dia em cada
reservatório se as defluências dos γ + 1 dias à frente fossem exatamente o balanço
entre os volumes iniciais, as vazões energéticas programadas para cada
aproveitamento hidrelétrico e as vazões incrementais previstas. Calcula-se então o
volume vazio disponível previsto para cada sistema parcial, para cada dia, e verificamse quais as envoltórias correspondem aos volumes inferiores aos volumes finais K –
N+1, onde N é o número de envoltórias que já estão ou começaram a ser ocupadas no
estado final de armazenamento de cada sistema parcial calculado segundo o
procedimento acima, para cada dia, considerando a operação puramente energética.
Desta forma, são escolhidas para serem retiradas todas as envoltórias já
invadidas, mantendo-se apenas a última, a que está começando a ser invadida, para
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que esta oriente o PPL no sentido do esvaziamento do volume de espera naquele
sistema parcial, (figura 5).

Figura 5. Esquema 1 de retirada de envoltórias.

O esquema da figura 5 mostra um sistema parcial representado por um
reservatório equivalente, com volume ocupado superior à terceira envoltória (TR = 30
anos). Neste caso, assume-se que as envoltórias de 40 e 50 anos são desnecessárias
para o PPL estando ativas e dificultando a solução do mesmo, aumentando o tempo
de processamento do modelo. A envoltória de 30 anos é mantida para que tente
forçar o esvaziamento do sistema parcial, respeitando as regras da operação para
controle de cheias.
Além destas envoltórias, também é feita uma busca pelas envoltórias de valor
zero (correspondentes a volumes de espera nulos), ou iguais entre si, em cada
sistema parcial. As envoltórias correspondentes a volumes de espera nulos e iguais,
estão apenas aumentando a dimensão do problema, contribuindo também para
aumentar

o

tempo

de

processamento

do

modelo,

sendo

absolutamente

desnecessárias, e, portanto são retiradas.

5.2

REDISTRIBUIÇÃO DAS PENALIDADES
Para garantir uma operação igual àquela considerando todas as cinco

envoltórias, é necessário fazer a redistribuição das penalidades correspondentes às
variáveis das folgas das restrições de volumes de espera retiradas.
Conforme descrito no item 4.2.1, a penalidade associada à variável de folga de
cada restrição de envoltória C4(k) é calculada segundo definido em (39).
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Ao retirar do problema as restrições de envoltória cujos volumes de espera
estão sendo utilizados, as variáveis de folga correspondentes a estas restrições
também serão retiradas do problema e conseqüentemente a sua parcela
correspondente na função objetivo. De modo que o valor da função objetivo continue o
mesmo, as penalidades associadas às variáveis de folga das restrições de envoltórias
retiradas relativas a um sistema parcial devem ser adicionadas às penalidades
associadas às variáveis de folga das restrições de envoltórias remanescentes deste
sistema parcial.
Por exemplo: considerando que apenas o sistema parcial da figura 5 tenha as
envoltórias de TR = 40 e 50 anos invadidas, as penalidades associadas às variáveis
de folga das restrições das envoltórias de TR= 40 e 50 anos não seriam contabilizadas
na função objetivo. Sendo assim, a função objetivo do problema assumiria um valor
menor se a variável de folga associada à restrição da envoltória de TR=30 anos deste
sistema parcial assumisse valor maior que zero, do que se a variável de folga das
restrições das envoltórias dos TR’s 40 e 50 anos de outro sistema parcial, assumissem
valores maiores que zero. É, então, necessário adicionar ao valor da penalidade
associada à variável de folga da primeira restrição de envoltória mantida no PPL para
este sistema parcial (no caso da figura 5, a associada ao TR=30 anos), os valores das
penalidades associadas às variáveis de folga relativas às restrições das envoltórias
retiradas do problema para aquele sistema parcial, preservando, assim, o valor da
função objetivo original.
Exemplificando:
1) Valor da penalidade associada à variável de folga da restrição de envoltória
relativa ao terceiro maior TR, num sistema com K=3, isto é, apenas 3 envoltórias
consideradas:
3 

C4(3)= 32 × 1 +
 = 11,7
10 

2) Valor da soma das penalidades associadas às variáveis de folga às
restrições de envoltórias relativas aos 3 maiores TR’s, quando estas estão invadidas,
num sistema com K = 5, isto é, 5 envoltórias consideradas:

1 
2  
3 
C4(1)+ C4(2) + C4(3) = 32 × 1 +
 + 1 +
 + 1 +
 = 32,4
10  
10  
10 
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Na busca da solução com menor valor, ao se tornar necessária a ocupação de
volumes de espera, o modelo vai preferir invadir a terceira envoltória do sistema
parcial do qual foram retiradas as duas primeiras envoltórias ao invés iniciar a
ocupação dos VE’s em outro sistema parcial que possui 5 envoltórias e nenhuma das
5 envoltórias foram ainda ocupadas. Isto desrespeitaria a regra de operação idealizada
desordenando a ocupação de volumes de espera na bacia, tornando-a nãohomogênea. Tornou-se, então, necessário adicionar à penalidade da primeira
envoltória considerada (no caso da figura 5, a terceira), as penalidades de todas as
envoltórias com maiores tempos de retorno que não estão sendo mais consideradas
para aquele sistema parcial, preservando-se a derivada da função objetivo original.
Desta forma, a penalidade associada à variável de folga relativa a primeira envoltória
considerada para cada sistema parcial, para cada dia, fica assim calculado:
K −N( u,t )

C 4 (K − N(u, t ) + 1) =

∑
k =1

 2 
k 
 3 × 1 +
 
 10  


(48)

Onde:
C 4 (K − N(u, t ) + 1) é a penalização associada à variável de folga relativa a
restrição de envoltória para cada subsistema, para cada dia.
N(u, t ) é o número de restrições de envoltórias já invadidas para cada
subsistema u, para cada dia t considerando a operação programada.
Também foi necessário redistribuir a penalidade das envoltórias que foram
retiradas por terem uma imediatamente superior (menor tempo de retorno) de igual
valor. Usando o esquema da figura 6, supondo que a envoltória correspondente ao
TR=20 anos tem o mesmo valor que a envoltória correspondente ao TR=10 anos, a
envoltória correspondente ao TR = 20 anos também seria retirada da modelagem, e o
valor da penalidade de invasão da mesma passaria a ser contabilizado na penalidade
da envoltória correspondente ao TR=10 anos. Desta forma seriam mantidas apenas as
envoltórias correspondentes aos TR=30 anos e 10 anos para este sistema parcial.
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Figura 6. Esquema 2 de retirada de envoltórias

Exemplificando

melhor,

supondo

o

sistema

parcial

com

estado

de

armazenamento num dia qualquer representado na figura 4 e supondo que o valor da
envoltória do TR = 20 anos é igual ao valor da envoltória do TR = 10 anos temos:
3

C 4 (3 ) =



∑  3
k =1

2

k 

× 1 +
 
 10  

5

e

C 4 (5 ) =



∑  3
k=4

2

k 

× 1 +
 
 10  

É fácil perceber que esta redistribuição de penalidades não é necessária para
os casos de retirada de envoltórias correspondentes a volumes de espera nulos.

5.3

APROVEITAMENTO DA BASE DO PPL ANTERIOR
A diminuição do tempo de processamento do modelo, com a aplicação da

estratégia de eliminação de restrições descrita no item anterior, para os casos de
grandes cheias, foi sensível, tendo se alcançado tempos, considerando-se apenas a
operação em situação normal de cheias, compatíveis com as necessidades da
programação diária na maioria dos casos. Porém, quando se deseja verificar a
ocorrência de situação de emergência e também quando há a verificação da
capacidade de vertimento da defluência excedente, os tempos obtidos ainda eram
excessivos para a programação diária, uma vez que nestas situações, há a
necessidade de retornar ao PPL após a verificação de ocorrência de situação de
emergência e incapacidade de vertimento, modificando as restrições de defluência
mínima, para redefinir as defluências dos demais aproveitamentos.
Esse retorno à resolução do PPL consumiria tempo igual ao necessário para a
obtenção da primeira solução e este processo repete-se tantas vezes quantos forem
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os retornos necessários até a convergência da solução. Uma solução para este
problema seria o aproveitamento da BASE do PPL anterior, e sendo esta uma BASE
viável, a nova solução se daria instantaneamente, no entanto, no caso de volta ao ser
verificada situação de emergência, a modelagem é alterada tanto no valor (RHS) da
restrição de defluência mínima (o valor da defluência energética é substituído pelo
valor da defluência de emergência) como no sinal de condição da mesma, que no PPL
original é maior-igual, e passa a ser igual. Isto torna a base primal inviável, e para que
esta possa ser aproveitada com maior eficiência é necessário um algoritmo que possa
obter a solução por meio do método dual simplex. Foi implementado no modelo o
aproveitamento da base do PPL anterior, escolhendo-se como método de solução o
dual simplex.
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6. ESTUDO DE CASO
A bacia do rio Paraná é uma das mais importantes bacias hidrográficas da
região Sudeste do Brasil, pois está localizada num eixo de grande desenvolvimento do
país. Sua área até Porto São José (ponto de controle de cheia localizado próximo à
confluência com o rio Paranapanema) é de 673.000 km² e drena parte das regiões
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, em particular áreas do Distrito Federal e dos
estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A Figura 7 mostra
a topologia dos aproveitamentos hidroelétricos situados nesta bacia.

Figura 7. Topologia da bacia do Rio Paraná (Fonte: ONS).

Seu sistema de aproveitamentos hidroelétricos abrange, além do trecho do rio
Paraná, os rios Paranaíba, Corumbá, Araguari, Grande, Pardo, Tietê e Paranapanema
(Lopes e Rocha, 1995).
A Bacia do Rio Paraná até Porto São José, constitui um Sistema formado por
39 aproveitamentos hidroelétricos, sendo 18 do controle de cheias interdependente, 1
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de controle de cheias independente (Camargos). Incluindo Porto São José na
configuração, tem-se o total de 40 pontos de decisão de defluências e o maior tempo
de viagem da água entre o aproveitamento mais a montante (Camargos) e o ponto de
controle mais a jusante (Porto São José) é de 4 dias. Esta configuração resulta em
764 sistemas parciais. O problema de programação linear, para esta configuração, tem
21740 restrições. A tabela 2 mostra as principais características dos aproveitamentos
hidroelétricos do controle de cheias interdependente e independente da bacia do rio
Paraná, enquanto que a tabela 3 apresenta as características dos aproveitamentos
hidroelétricos sem controle de cheias.
Tabela 2. Aproveitamentos que pertencem ao controle de cheias interdependente e
independente da bacia do rio Paraná.

Aproveitamento

FURNAS
MASCARENHAS DE MORAES
IGARAPAVA
VOLTA GRANDE
PORTO COLOMBIA
MARIMBONDO
ÁGUA VERMELHA
EMBORCAÇÃO
NOVA PONTE
ITUMBIARA
SÃO SIMÃO
BARRA BONITA
PROMISSÃO
JUPIÁ
CHAVANTES
CAPIVARA
ILHA SOLTEIRA-TRÊS IRMÃOS
JURUMIRIM
PORTO SÃO JOSE
CAMARGOS

Restrição de Volume Útil Taxa de
Defluência
(Km3)
Variação
Máxima
(m3/s)
3
(m /s)
4.000
4.400
4.500
5.000
7.000
8.000
5.000
7.000
16.000
2.000
16.000
2.000

1.200
24.000
400

17,217
2,49998
0,034662
0,268
0,233
5,26
5,16923
13,05572
10,38
12,454
5,54
2,566
2,128
0,903
3,041
5,724
8,965
3,165
0,672

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.500
2.000
2.500
2.500
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
3.000
1.000
9.000
200

Tempo de
Viagem
(dias)
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
1
1
0
0
1
1
0
4

O procedimento para a programação da operação diária em situação de cheia
em implementação no ONS, consiste em executar o modelo no momento atual (dia d)
para a definição da operação do dia seguinte (dia d+1), utilizando previsão de vazões
incrementais e defluências energéticas programadas para os γ +1 dias à frente
(iniciando-se no dia d+1) obtidas pela programação diária puramente energética. O
modelo decidirá a melhor operação a ser programada, em situação de cheia, para todo
o sistema, para os γ +1 dias à frente, porém o interesse está na programação para o
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dia d+1, uma vez que no dia seguinte o modelo será executado novamente com os
dados atualizados.
Tabela 3. Aproveitamentos que não pertencem ao controle de cheias interdependente e
independente da bacia do rio Paraná.

Aproveitamento

Volume Útil
(Km3)

ITUTINGA
FUNIL-MG
L. C. BARRETO
JAGUARA
MIRANDA
CORUMBA
C. DOURADA
CACONDE
E. DA CUNHA
LIMOEIRO
BARIRI
IBITINGA
NOVA AVANHANDAVA
PORTO PRIMAVERA
PIRAJU
SALTO GRANDE
CANOAS II
CANOAS I
TAQUARUÇU
ROSANA

0,00704
0,00681
0,17815
0,09
0,1456
1,03
0,15
0,50409
0,00469
0,01636
0,05993
0,05577
0,38
0,509
0,02422
0,02934
0,01
0,01
0,135
0,407

Taxa de Variação Tempo de Viagem
(m3/s)
(dias)
200
500
2.000
2.000
200
200
2.500
2.000
2.000
2.500
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

4
3
1
1
3
3
2
4
4
4
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

A cheia que ocorreu na estação chuvosa (novembro-abril) de 1983 foi
extraordinariamente grande e se distribuiu por toda a bacia. Um período de vazões
bastante elevadas foram os meses de janeiro e fevereiro. Utilizou-se para avaliar a
performance do modelo o período de 10/01/83 a 13/02/83 e o período de 7 a 13 de
fevereiro para testar o procedimento para redução do tempo de processamento. A
programação de defluências para a seqüência de 34 dias foi simulada utilizando-se
como previsão de afluências, as afluências verificadas e a programação (defluências e
volumes armazenados) obtida pelo OPCHEND para os dias anteriores.

6.1

TEMPO DE PROCESSAMENTO
Para testar os procedimentos de redução de tempo de processamento, os 7

dias (7/02/1983 a 13/02/1983) foram simulados pela versão original e pela versão
considerando o procedimento para redução de tempo de processamento. A tabela 4
apresenta a evolução da redução de tempo de processamento. O teste foi realizado
em um Pentium III, 512 MB RAM, 1.133GHZ. Os resultados da programação de
defluências das duas versões, para os 7 dias, foram idênticos, o que mostra que as
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implementações para redução do tempo de processamento não comprometem os
resultados.
Tabela 4. Tempo de processamento para as duas versões, com e sem emergência.
COM EMERGÊNCIA
SEM EMERGÊNCIA
SEM
COM
(hh:mm:ss)
APROVEITAMENTO DA APROVEITAMENTO DA
DIA
BASE (hh:mm:ss)
BASE (hh:mm:ss)
original modificado original
modificado original
modificado RETORNOS
07/02/83 0:16:22 0:03:01
1:05:28
0:15:20
0:18:09
0:03:50
4
08/02/83 0:14:37 0:02:20
0:58:28
0:11:28
0:15:50
0:02:52
4
09/02/83 0:13:20 0:01:58
0:53:20
0:09:36
0:14:40
0:02:24
4
10/02/83 0:14:43 0:01:45
0:58:52
0:08:44
0:16:03
0:02:11
4
11/02/83 0:06:44 0:03:15
0:20:12
0:11:45
0:08:25
0:03:55
3
12/02/83 0:09:03 0:03:24
0:27:09
0:13:06
0:10:41
0:04:22
3
13/02/83 0:11:47 0:03:59
0:47:08
0:22:36
0:14:23
0:05:39
4

6.2

SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CONTROLE DE CHEIAS
Com o objetivo de verificar se a operação obtida pelo modelo corresponde a

operação desejada (seguindo as regras de operação e controlando as cheias)
simulou-se a seqüência de 34 dias. Além disto, para comparar a operação em situação
de cheia obtida apenas com as regras de operação normal (solução do PPL) com a
obtida utilizando-se o diagrama de emergência, a seqüência de 34 dias foi simulada
com e sem verificação de emergência. Não foi considerada sobrecarga induzida nas
simulações com DE e nem a verificação da capacidade de vertimento dos vertedores
dos aproveitamentos.
Os aproveitamentos da bacia do rio Paraná que possuem diagrama de
emergência são: Camargos (individual), Furnas (individual), Mascarenhas de Moraes
(equivalente), Marimbondo (individual e equivalente), Emborcação (individual),
Itumbiara (individual e equivalente), São Simão (individual e equivalente), Barra Bonita
(individual), Jurumirim (individual), Chavantes (individual e equivalente), Jupiá
(equivalente) e Porto São José (equivalente).

A tabela 5 apresenta as principais

características de cada DE.
O grande número de aproveitamentos na bacia torna difícil analisar o resultado
das simulações considerando individualmente a operação resultante para cada
aproveitamento. Assim, optou-se primeiramente pela análise da operação de
reservatórios equivalentes, representados pela operação resultante no ponto de
confluência entre os principais afluentes e o rio Paraná, e também a operação dos
sistemas

equivalentes Jupiá

e

Porto

São José,

que

englobam

todos os
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aproveitamentos a montante. Esta análise considerou como volumes armazenados a
soma

dos

volumes

armazenados

dos

reservatórios

do

controle

de

cheia

interdependente das bacias dos principais afluentes e como volume de espera, a
envoltória de maior tempo de retorno do sistema parcial que engloba todos os
aproveitamentos de cada sub-bacia do Paraná considerada, transformado-as em
reservatórios equivalentes. A bacia do Paraná foi então decomposta em seis
reservatórios equivalentes. As figuras de 8 à 14 apresentam a operação programada
pelo OPCHEND para estes reservatórios equivalentes para o período entre 10/01/83 à
13/02/83.
Tabela 5. Características dos Diagramas de Emergência.

Nome

Tipo

Camargos
Furnas
Mascarenhas
de Moraes
Marimbondo

Individual
Individual

Constante
Característica
4
6

Equivalente

7

Individual

12

Marimbondo

Equivalente

12

Emborcação
Itumbiara

Individual
Individual

10
10

Itumbiara

Equivalente

10

São Simão

Individual

11

São Simão

Equivalente

11

Barra Bonita
Jurumirim
Chavantes
Chavantes

Individual
Individual
Individual
Equivalente

4
11
3
3

Jupiá

Equivalente

13

Porto São José Equivalente

12

Aproveitamentos que
integram o diagrama

Sobre
-carga

Camargos
Furnas
Furnas e Mascarenhas de
Moraes
Marimbondo
Furnas, Mascarenhas de
Moraes e Marimbondo
Emborcação
Itumbiara
Emborcação, Nova Ponte
e Itumbiara
São Simão
Emborcação, Nova Ponte
e Itumbiara e São Simão
Barra Bonita
Jurumirim
Chavantes
Jurumirim e Chavantes
Furnas, Mascarenhas de
Moraes, Marimbondo,
Água Vermelha,
Emborcação, Nova Ponte,
Itumbiara, São Simão,
Barra Bonita, Promissão e
Ilha Solteira – Três
Irmãos.
Furnas, Mascarenhas de
Moraes, Marimbondo,
Água Vermelha,
Emborcação, Nova Ponte,
Itumbiara, São Simão,
Barra Bonita, Promissão,
Ilha Solteira – Três
Irmãos, Jurumirim,
Chavantes e Capivara.

Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não

Não
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1. Reservatório equivalente Jupiá:
Jupiá é o último aproveitamento no rio Paraná antes da confluência com o rio
Paranapanema. O reservatório equivalente Jupiá considera todos os aproveitamentos
do controle de cheias interdependente a montante de Jupiá, e, em termos de volume
de espera, considera a envoltória de maior tempo de retorno (30 anos) do maior
sistema parcial cujo exutório é o ponto de controle de cheias a jusante de Jupiá. A
restrição de defluência máxima neste ponto é 16.000 m3/s. Este sistema parcial é
formado por: Jupiá, Ilha Solteira-Três Irmãos, Água Vermelha, Marimbondo, Porto
Colômbia, Volta Grande, Igarapava, Mascarenhas de Moraes, Furnas, São Simão,
Itumbiara, Emborcação, Nova Ponte, Promissão e Barra Bonita. O reservatório
equivalente tem uma capacidade de armazenamento aproximadamente igual a 86.734
km3.
A figura 8 mostra as operações (com e sem DE) resultantes para o reservatório
equivalente Jupiá. Pode-se notar que o volume de espera começa a ser ocupado na
segunda quinzena de janeiro e esgota no fim do período simulado na simulação sem
DE. As diferenças na ocupação do volume de espera deste reservatório equivalente
entre a simulação com DE e sem DE só ocorreram nos dois últimos dias, sendo a
maior diferença de aproximadamente 0,48% do volume do reservatório equivalente
(+0,42 km3 sem DE) no dia 13 de fevereiro. Esta diferença de volume se concentrou
no reservatório de Jupiá, devido às situações de emergências verificadas para os três
últimos dias na simulação com DE.
O DE sinalizou situação de emergência para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro,
programando defluências maiores que a restrição de defluência máxima em Jupiá para
estes três dias, não permitindo que o reservatório enchesse completamente no fim do
período. Na simulação sem DE, só há rompimento de restrição de defluência máxima
no dia 13 de fevereiro, quando o reservatório equivalente de Jupiá encontra-se
completamente cheio. A defluência programada neste dia é 4.028 m3/s maior do que a
defluência programada pelo DE.

53

Figura 8. Operações das duas simulações para o reservatório equivalente Jupiá.

2. Reservatório equivalente Rio Grande
A figura 9 mostra a programação de defluências para o reservatório
equivalente Rio Grande cujo ponto mais a jusante é o aproveitamento Água Vermelha,
o qual não possui restrição de defluência máxima a jusante e, conseqüentemente, não
possui sistema parcial associado. Fazem parte deste reservatório equivalente, todos
os aproveitamentos do controle de cheias interdependente do rio Grande: Água
Vermelha, Marimbondo, Porto Colômbia, Volta Grande, Igarapava, Mascarenhas de
Moraes e Furnas. O volume de espera para este reservatório equivalente foi calculado
como a diferença entre a envoltória de maior tempo de retorno (30 anos) do sistema
parcial que tem como exutório Jupiá e engloba além de Ilha Solteira – Três Irmãos,
todos os aproveitamentos do controle de cheias interdependente do rio Grande e a
envoltória do sistema parcial que engloba apenas Jupiá e Ilha solteira – Três Irmãos.
O volume armazenado do reservatório equivalente foi calculado da mesma forma. A
capacidade de armazenamento deste reservatório equivalente é aproximadamente
igual a 30.682 km3.

54

Figura 9. Operações das duas simulações, na confluência entre o rio Grande e o rio Paraná.

Pela figura 9, pode-se notar que o volume de espera começa a ser ocupado no
dia 24 de janeiro. As diferenças entre as ocupações de volume de espera deste
reservatório equivalente nas simulações com DE e sem DE ocorreram nos onze
últimos dias do período simulado e não passaram de 0,94% do volume do reservatório
equivalente (+ 0,287 km3 sem DE) no dia 7 de fevereiro.
Essa diferença no dia 7 de fevereiro concentra-se principalmente em
Marimbondo, devido à situação de emergência verificada neste reservatório no dia 5
de fevereiro. O DE decide neste dia por uma defluência em Marimbondo 36,2% maior
que sua restrição de defluência máxima (figura 10) uma vez que a afluência natural
era 11.459 m3/s, resultando na diminuição do nível de armazenamento em
Marimbondo. A partir do dia 5 de fevereiro, o nível de armazenamento sobe aos
poucos atingindo no dia 7 de fevereiro um volume armazenado menor do que na
simulação sem DE.
Na simulação sem DE a defluência no dia 5 de fevereiro é 6.000 m3/s (figura
11) não ocorrendo rompimento de restrição de defluência máxima, pois a vazão
regularizada (6.226 m3/s) afluente em Marimbondo neste dia é bem menor do que a
vazão natural considerada pelo DE.
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Figura 10. Operação do aproveitamento de Marimbondo com DE.

Figura 11. Operação do aproveitamento de Marimbondo sem DE.

3. Reservatório Equivalente Paranaíba.
Fazem parte do reservatório equivalente Rio Paranaíba os aproveitamentos
que integram o maior sistema parcial cujo exutório é o ponto de controle de cheias a
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jusante do aproveitamento de São Simão. São eles: São Simão, Itumbiara,
Emborcação e Nova Ponte. Este reservatório equivalente tem uma capacidade de
armazenamento aproximadamente igual a 41.430 km3. Os volumes armazenados e
volumes de espera (envoltória de TR = 30 anos) considerados correspondem a este
sistema parcial.
A figura 12 mostra a comparação entre as operações resultantes para este
reservatório equivalente nas duas simulações. Houve uma variação no volume
armazenado de 0,13% do volume do reservatório equivalente (-0,051 km3 sem DE) no
dia 10 de fevereiro, sendo a única sub-bacia que apresentou aumento de volume
armazenado total na simulação com DE. Esta diferença está concentrada em São
Simão (-0,056 km3 sem DE) e Nova Ponte (+0,005 km3 sem DE).
Apesar de o reservatório de Itumbiara ter entrado em situação de emergência
em alguns dias do período simulado, as diferenças entre as defluências resultantes do
PPL e do DE, não causaram diferença significativa de nível de armazenamento entre
as duas simulações, uma vez que estes reservatórios estavam praticamente cheios
durante todo o período de maiores afluências e o valor da afluência regularizada foi
bastante próximo do valor da afluência natural na maioria dos dias simulados.

Figura 12. Operação resultante das duas simulações para o ponto de confluência entre o rio
Paranaíba e o rio Paraná.
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4. Reservatório Equivalente Tietê
O ponto de confluência entre o rio Tietê e o rio Paraná é o aproveitamento de
Nova Avanhadava o qual não possui ponto de controle de cheias imediatamente a
jusante. Para representar este reservatório equivalente foi considerado o sistema
parcial cujo exutório é Jupiá e que engloba os aproveitamentos do controle de cheias
interdependente do rio Tietê (Barra Bonita e Promissão) além de Ilha Solteira – Três
Irmãos.
Como descrito para o reservatório equivalente Rio Grande, para este
reservatório também se subtraíram os volumes de espera e armazenados do sistema
parcial que engloba apenas os aproveitamentos de Jupiá e Ilha Solteira – Três irmãos.
Este

reservatório

equivalente

possui

uma

capacidade

de

armazenamento

3

aproximadamente igual a 4.694 km . O volume de espera do Rio Tietê (figura 13)
começa a ser ocupado no dia 20 de janeiro, esgotando em fevereiro. As operações
para os dois casos foram idênticas.

Figura 13. Operação resultante das duas simulações no ponto de confluência entre o rio Tietê e
o rio Paraná.

5. Reservatório Equivalente Rio Paranapanema
O reservatório equivalente Rio Paranapanema é formado pelo sistema parcial
cujo exutório é Porto São José e engloba todos os aproveitamentos do controle de
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cheias interdependente do rio Paranapanema (Capivara, Chavantes e Jurumirim). O
ponto de confluência entre este rio e o rio Paraná é o aproveitamento de Rosana, onde
não há restrição de defluência máxima. Os volumes de espera (envoltória de TR = 30
anos) e armazenados são os correspondentes a este sistema parcial. Este
reservatório equivalente possui uma capacidade de armazenamento aproximadamente
igual a 11.930 km3.
Ao contrário do resto da bacia, o reservatório equivalente Rio Paranapanema
(figura 14) tende a alocar mais espaço vazio no fim do período simulado, podendo
assim, contribuir para o controle de cheias em Porto São José neste período, uma vez
que os sistemas a montante estão praticamente cheios. As diferenças entre a
simulação com DE e sem DE na ocupação dos volumes de espera neste reservatório
equivalente não passaram de 0,8% (0,145 km3) no dia 13 de fevereiro, concentrados
em Capivara (+0,115 km3 sem DE) e Chavantes (+0,030 km3 sem DE).

Figura 14. Operação resultante das duas simulações no ponto de confluência entre o rio
Paranapanema e o rio Paraná.

Pode-se constatar ainda pela figura 14 que há uma certa folga em relação ao
volume de espera para este reservatório equivalente, porém, ao considerar o sistema
parcial que engloba Chavantes e Jurumirim (figura 15), verifica-se que a situação
deste sistema parcial é bem diferente, desde o início do período o volume vazio é
menor que o volumes de espera.
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Na simulação sem DE, o sistema parcial Chavantes + Jurumirim apenas
apresentou volume armazenado menos de 1% (0,030 km3) menor do que apresentado
na simulação com DE nos dias 12 e 13 de fevereiro. Esta diferença está concentrada
em Chavantes. As operações resultantes em Jurumirim foram idênticas nas duas
simulações.

Figura 15. Operação resultante das duas simulações para o Sistema Parcial Chavantes +
Jurumirim.

Capivara contribui com volume vazio para alguns sistemas parciais dos quais
ele faz parte e que têm como exutório porto São José (figuras 16 e 17) chegando a
ficar com 0 km3 de volume armazenado nas duas simulações, o que numa operação
real não seria desejado. Esta situação, porém, pode ser contornada impondo um
volume mínimo para este reservatório, umas das facilidades implementadas no
modelo no decorrer do desenvolvimento da Tese. A imposição de um volume mínimo
deve ser associada a um estudo de impacto energético.
Para as simulações neste trabalho, preferiu-se não impor volumes máximos e
mínimos para nenhum reservatório com o objetivo de facilitar o entendimento das
operações resultantes.
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Figura 16. Operação do aproveitamento de Capivara sem DE

Figura 17. Operação do aproveitamento de Capivara com DE

6. Reservatório Equivalente Porto São José
Conforme dito anteriormente, Porto São José é o exutório do sistema do
Paraná. Este reservatório representa todo o sistema de aproveitamentos do controle
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de cheias interdependente da bacia do rio Paraná. O sistema inteiro tem uma
capacidade de armazenamento de aproximadamente 98.604 km3.
O volume de espera deste reservatório equivalente (figura 18) vai sendo
ocupado aos poucos, tendo sido ultrapassado em 22 de janeiro. A restrição de
defluência máxima neste ponto é de 24.000 m3/s. As diferenças entre as simulações
com DE e a sem DE na ocupação dos volumes de espera neste reservatório
equivalente não ultrapassaram 0,52% aproximadamente (+0,516 km3 sem DE) no dia
13 de fevereiro. Esta diferença se distribuiu entre os reservatórios de Itumbiara
(+0,010km3 sem DE), Chavantes (+ 0,033 km3 sem DE), Capivara (+0,066 km3 sem
DE), Ilha Solteira – Três Irmãos (0,032 km3) e Jupiá (+0,375 km3 sem DE).

Figura 18. Operação resultante das duas simulações para o reservatório equivalente Porto São
José.

Conforme esperado, o sistema completo da bacia do Paraná, representado
neste reservatório equivalente, termina o período simulado sem DE mais cheio, já que,
com a utilização do DE, as defluências resultantes são maiores em termos gerais,
favorecendo o esvaziamento do sistema, como poderá ser visto com mais detalhes no
item 6.3.
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6.2.1

ANÁLISE DAS OPERAÇÕES POR APROVEITAMENTO
No apêndice A encontram-se os gráficos das operações sem verificação de

emergência dos aproveitamentos do controle de cheias interdependente (exceto
Marimbondo e Capivara que foram apresentados no item anterior) e também do
aproveitamento de cabeceira com controle de cheias isolado Camargos. No caso do
aproveitamento possuir diagrama de emergência a operação resultante também é
apresentada.
Os aproveitamentos Emborcação (figura A8) e Jurumirim (figura A21) não
apresentaram diferenças entre a operação com e sem DE, uma vez que as afluências
foram sempre bem inferiores as sua restrições. Os aproveitamentos Barra Bonita
(figura A14) e Camargos (figura A24), também não apresentaram diferenças entre as
operações com e sem DE apesar das afluências terem suplantado suas restrições de
defluência máxima em alguns dias e terem entrado em situação de emergência, porém
as defluências programadas pelos respectivos DE foram iguais as programadas pelo
PPL, um fator que contribuiu para que as defluências fossem iguais foi o fato dos
mesmos estarem localizados nas cabeceiras e portanto não terem regularização a
montante. Para estes quatro aproveitamentos só são apresentados os gráficos
relativos a operação sem DE.
Apesar de não se localizar na cabeceira da bacia, as operações para o
aproveitamento de Furnas (figura A1) foram idênticas nas duas simulações (com e
sem DE), assim só é apresentado o gráfico relativo à operação sem DE.
Em relação aos aproveitamentos Marimbondo e Jupiá, que apresentaram as
maiores diferenças entre as simulações com e sem DE as principais observações em
relação a estas diferenças foram comentadas no item anterior.
Os aproveitamentos Mascarenhas de Moraes e Itumbiara também possuem
DE e apresentaram pequenas diferenças nas simulações com e sem DE, como pode
ser visto nas figuras A2 e A3 (Mascarenhas de Moraes) e A10 e A11 (Itumbiara), tendo
sinalizado situações de emergência em alguns dias.
Em relação aos aproveitamentos de São Simão (figuras A12 e A13) e
Chavantes (A18 e A19), que apesar de possuírem DE, não entraram em situação de
emergência as pequenas diferenças apresentadas são conseqüências das operações
dos demais aproveitamentos da bacia.
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Com ou sem DE, a cheia foi controlada em Porto São José no período
simulado, não havendo rompimento de restrição de defluência máxima. A simulação
com DE apresentou defluências maiores na maior parte dos dias em que houve
diferenças de defluência neste ponto. Como na maioria dos casos, em termos de
vazões totais, a simulação com DE obteve uma vazão total maior, esvaziando o
sistema de uma maneira geral. Para Porto São José a diferença foi de 5.692 m3/s.
Os demais aproveitamentos da bacia não possuem DE e portanto as
diferenças nas suas operações foram conseqüências das operações dos demais
aproveitamentos da bacia.

6.3

VAZÕES NATURAIS X VAZÕES REGULARIZADAS
Durante as simulações do período de 10 de janeiro a 13 de fevereiro da cheia

de 1983, observou-se que na simulação com DE ocorreu um número maior de
rompimentos das restrições de defluência máxima em relação à simulação sem DE, e,
em geral, decidiu-se por defluências maiores. Conforme visto no item 6.2, analisando a
operação com e sem DE do aproveitamento de Marimbondo (figuras 10 e 11), notouse que no dia 5 de fevereiro o DE decide por defluir 8.897 m3/s, 897 m3/s a mais que
sua restrição de defluência máxima, enquanto na simulação sem DE a defluência
resultante é de 6.000 m3/s, ficando 2.000 m3/s abaixo da sua restrição de defluência
máxima.
Isso se deve a própria metodologia do DE, que utiliza a afluência natural ao
aproveitamento (no caso do DE equivalente, ao aproveitamento mais a jusante), não
considerando a regularização dos reservatórios a montante. No dia 5 de fevereiro, a
afluência natural ao aproveitamento de Marimbondo é de 11.459 m3/s entretanto a
afluência regularizada (defluência do aproveitamento a montante mais afluência
incremental) é de apenas 6.226 m3/s, não provocando a necessidade de romper sua
restrição de defluência máxima. A consideração da previsão de afluência natural na
concepção do DE foi imaginada supondo a não disponibilidade das defluências
programadas pela operação conjunta dos aproveitamentos da bacia. A integração do
DE ao OPCHEND, permitiria a utilização da afluência regularizada na consulta ao DE.
Simulou-se, então, o mesmo período de 10 de janeiro a 13 de fevereiro
considerando as afluências regularizadas na consulta aos DE isolados e o resultado
da operação do aproveitamento de Marimbondo para esta simulação, é mostrado na
figura 19. No dia 5 de fevereiro houve rompimento de restrição máxima de apenas 47
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m3/s devido à situação de emergência verificada para o DE equivalente de
Marimbondo, o qual utiliza a vazão natural afluente.

Figura 19.Operação do aproveitamento de Marimbondo com DE considerando afluências
regularizadas.

Analisando as defluências excedentes às restrições de defluências máximas
obtidas pelas três simulações, observa-se que, em termos totais, os três resultados
não foram muito diferentes entre si (tabela 6), e, como esperado, a utilização do DE
em sua forma original, gera maior defluência total, causando maior cheia a jusante.
Este exemplo mostra que a integração do DE com a operação obtida pelo PPL
pode ser ainda aprimorada e apresenta várias questões a serem debatidas. Uma
delas, por exemplo no caso de se optar pela substituição da afluência natural pela
afluência regularizada, seria a hipótese de decaimento da afluência natural assumida
na formulação do DE.
Tabela 6. Soma dos excedentes de rompimento de restrição de defluência máxima.
DE – Vazão Natural
3
30828,46 m /s

DE – Vazão Regularizada
3
29669,14 m /s

Sem DE
3
29339,49 m /s
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Inicialmente, os reservatórios do setor elétrico foram construídos, em geral,
com o objetivo apenas de geração de energia elétrica e não contemplavam o controle
de cheias em seus planejamentos. Após suas construções, cheias de pequeno porte
começaram a ser evitadas e áreas historicamente inundáveis começaram a ser
ocupadas pelos mais diversos usos. Isto fez com que houvesse a necessidade de se
impor uma restrição de defluência máxima (máximo valor possível de ser defluido sem
que haja danos às áreas ocupadas a jusante) nestes locais.
O controle de cheias no setor elétrico brasileiro começou a fazer parte
sistematicamente do planejamento da operação do sistema após 1977 devido à
ocorrência de uma grande cheia no rio Pardo, afluente do rio Grande, provocando o
rompimento de duas barragens. A partir daí, os principais objetivos do controle de
cheias passaram a ser: evitar que haja defluências maiores do que a restrição de
defluência máxima e, em primeiro lugar, a segurança da obra.
O planejamento para controle de cheias é dividido em 2 etapas: 1)definição dos
volumes de espera (espaços vazios deixados nos reservatórios para amortecimento
das cheias) e 2)planejamento da ocupação dos volumes de espera. Tendo em vista
que controle de cheias e geração de energia elétrica são dois objetivos conflitantes,
um plano ideal de controle de cheias deve coordenar a operação do sistema de
reservatórios fazendo com que a maior parte das vazões afluentes seja armazenada
de forma ótima para uso futuro (Costa, 1982).
Para a primeira etapa, definição dos volumes de espera, a teoria das condições
de controlabilidade, extensão do método das trajetórias críticas, veio resolver
problemas inerentes ao método anteriormente utilizado (curva volume x duração) em
relação à consideração da incerteza hidrológica e à distribuição temporal e espacial
dos volumes de espera entre os reservatórios que compõem a bacia. Para segunda
etapa houve então a necessidade de criação de novas diretrizes de ocupação dos
volumes de espera que levassem em consideração as condições de controlabilidade.
Para isso foram desenvolvidos os modelos OPCHEN e OPCHEND. Os dois são
modelos de otimização determinística da ocupação dos volumes de espera dos
sistemas de reservatórios, tendo como base, as condições de controlabilidade, no
intervalo de tempo semanal e diário respectivamente. Em situação normal de cheia, os
modelos resolvem um problema de programação linear cujo objetivo é otimizar o
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planejamento semanal e a programação da operação diária sujeito a restrições de
controle de cheias minimizando o afastamento da operação puramente energética.
Este trabalho trata-se do aprimoramento do modelo OPCHEND com o objetivo
de aproximar mais o modelo matemático da situação real tornando-o mais adequado
às necessidades da programação diária. Aumentou-se o grau de detalhamento do
sistema incorporando à modelagem os aproveitamentos hidroelétricos da bacia que
não fazem controle de cheias de forma integrada, estes tipos de aproveitamentos são
operados de acordo com regras específicas de controle de cheias, diferentes daquelas
relativas aos aproveitamentos que fazem controle de cheias interdependente. A
inclusão destes aproveitamentos é importante por que suas operações são afetadas
pela operação de controle de cheias.
Além de um maior detalhamento do sistema, foi incorporado ao modelo as
regras de operação em situação de emergência (com a integração com o Diagrama de
Emergência) e a verificação da capacidade de vertimento dos vertedores. Estes dois
aprimoramentos dependem de um processo iterativo podendo levar a inúmeras
iterações até atingir a convergência.
O maior detalhamento do sistema e das regras de operação, desenvolvidos
neste trabalho, levaram a outro desafio: compatibilizar o tempo de processamento
demandado por este modelo mais complexo com o tempo disponível1 para definição
da programação diária das defluências, uma vez que o modelo deverá ser executado
todos os dias, interagindo com os modelos da programação energética, este tempo
não pode ser excessivo a ponto de tornar a utilização do modelo inviável. Trabalhouse nesta pesquisa com uma meta de máximo tempo de processamento de 10 minutos
num computador com a configuração descrita no capitulo 6.
Para solucionar o problema do tempo de processamento foi implementada uma
modelagem mais inteligente, retirando do problema restrições momentaneamente
desnecessárias, porém preservando-se as derivadas da função objetivo, permitindo
maior agilidade na solução do PPL, sem, contudo, diminuir a precisão dos resultados.
Além disso, para solucionar o processo iterativo foi implementado o aproveitamento

1

Durante a estação chuvosa, todos os dias para a definição da programação diária, após a
obtenção da programação energética as vazões turbinadas dos aproveitamentos das bacias
onde é feito o controle de cheias, deverão ser testadas pelo modelo OPCHEND para verificar a
ocorrência de cheia e nestes casos as defluências são reprogramadas considerando como
principal objetivo controlar a cheia. Com as novas defluências retorna-se a programação
energética para se obter a nova operação energética.
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da Base do PPL anterior, fazendo com que as soluções dos PPL seguintes fossem
praticamente instantâneas.
Para testar os aprimoramentos feitos ao modelo, foi simulado o período de 10
de janeiro a 13 de fevereiro da cheia de 1983, usando como previsões de afluência a
própria série histórica. Os resultados mostraram que o modelo otimizou a operação do
sistema de forma integrada controlando a vazão defluente em Porto São José num
valor igual ou abaixo do valor de restrição de defluência máxima naquele ponto,
utilizando as regras de operação em situação de emergência, como também utilizando
apenas as regras para a operação em situação normal. Ocorreram rompimentos de
restrição de defluência máxima em alguns outros pontos quando o Diagrama de
Emergência determinou a necessidade deste rompimento ou quando os reservatórios
já estavam completamente cheios. A filosofia do modelo de representação das regras
de operação em situação normal de cheias através da imposição de penalidades na
utilização de variáveis de folga associadas às diversas restrições na função objetivo do
PPL mostrou-se eficiente, porém a definição de prioridades é uma questão polêmica e,
portanto, a discussão sobre as prioridades ainda pode ser mais explorada e deve estar
sempre sendo submetida a análises e debates.
Em relação à implementação de estratégias para redução do tempo de
processamento, os resultados obtidos fora iguais aos obtidos através da modelagem
original e o tempo máximo alcançado foi 5min39seg.
Em relação aos procedimentos atuais (Diagrama de Emergência e Diagrama
de Operação Normal), o OPCHEND traz benefícios como a consideração das
condições de controlabilidade, mesmo método utilizado para o cálculo dos volumes de
espera, enxergando o sistema de forma integrada e permitindo um detalhamento
maior do sistema, levando a ocupação dos volumes de espera de forma mais eficiente,
além de permitir a evolução do risco durante toda a cheia.
As estratégias de redução de tempo de processamento não só beneficiarão o
OPCHEND, OPCHEN e o OPCHENS1 (Costa et al, 2001), como também deverão
tornar viável o desenvolvimento de um simulador da operação diária para controle de
cheias que, da mesma forma que o OPCHENS que possui intervalo de tempo
semanal, deverá simular, com intervalo de tempo diário, a séries histórica de toda a
1

OPCHENS é um modelo de operação de controle de cheias a intervalo semanal que permite
a simulação de séries históricas ou séries sintéticas, tendo como um dos objetivos a verificação
dos tempos de retorno adotados no cálculo dos volumes de espera.
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estação chuvosa (por exemplo, no caso da Bacia do rio Paraná é 182 dias, novembro
a abril), como também realizará simulações considerando as séries sintéticas de
afluências geradas para toda a estação chuvosa. O objetivo deste simulador será
confirmar os riscos (associados a Tempos de Retorno) adotados durante os Estudos
de Prevenção de Cheias. Este simulador diário também será utilizado para simular a
operação de sistemas de cabeceira, gerando seqüências de afluências que deverão
ser utilizadas no cálculo das envoltórias dos sistemas de jusante. Além disso, com
uma modelagem mais inteligente, outras restrições podem ser criadas no modelo
OPCHEND, como por exemplo, restrições lineares que representem a propagação,
aumentando o grau de detalhamento do modelo, tornando os resultados ainda mais
próximos da realidade.
Em relação à retirada automática de envoltórias, sugere-se que em períodos
de cheias menos severas ou em períodos início de esvaziamento dos sistemas sejam
feitos mais testes para verificar o número máximo de envoltórias que podem ser
retiradas.
Sugere-se que a metodologia da operação em situação de emergência e sua
interação com o OPCHEND seja revista, uma vez que o novo modelo é capaz de
processar informações não consideradas pelo DE, como, por exemplo, a consideração
da capacidade de regularização dos reservatórios de montante. Resultados
apresentados no item 6.3 mostram que seria interessante serem feitos estudos mais
aprofundados sobre a integração do DE com a operação obtida pelo PPL, por
exemplo, em relação à hipótese de decaimento da afluência natural assumida na
formulação do DE, no caso de se optar pela substituição da afluência natural pela
afluência regularizada. Outro detalhe da incorporação do DE ao OPCHEND é que o
DE foi concebido para operação em intervalo de tempo menor que 24 horas.
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APÊNDICE A – GRÁFICOS DAS OPERAÇÕES POR APROVEITAMENTO
Conforme dito no item 6.2.1, neste apêndice encontram-se os gráficos das
operações sem verificação de emergência dos aproveitamentos do controle de cheias
interdependente (exceto Marimbondo e Capivara que foram apresentados no item 6.2)
e também do aproveitamento de cabeceira com controle de cheias independente
Camargos. No caso do aproveitamento possuir diagrama de emergência, a operação
resultante da simulação com DE também é mostrada.
Para os aproveitamentos que apresentaram o mesmo resultado nas duas
simulações como Camargos, Emborcação, Furnas, Jurumirim e Barra Bonita, só
haverá um gráfico apesar de estes aproveitamentos possuírem Diagrama de
Emergência.

Figura A1. Furnas com ou sem verificação de emergência
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Figura A2. Mascarenhas de Moraes sem verificação de emergência

Figura A3. Mascarenhas de Moraes com verificação de emergência
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Figura A4. Igarapava sem verificação de emergência

Figura A5. Volta Grande sem verificação de emergência
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Figura A6. Porto Colômbia sem verificação de emergência

Figura A7. Água Vermelha sem verificação de emergência
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Figura A8. Emborcação com ou sem verificação de emergência.

Figura A9. Nova Ponte sem verificação de emergência.
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Figura A10. Itumbiara sem verificação de emergência

Figura A11. Itumbiara com verificação de emergência
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Figura A12. São Simão sem verificação de emergência

Figura A13. São Simão com verificação de emergência
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Figura A14. Barra Bonita com e sem verificação de emergência

Figura A15. Promissão com ou sem verificação de emergência
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Figura A16. Jupiá sem verificação de emergência

Figura A17. Jupiá com verificação de emergência
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Figura A18. Chavantes sem verificação de emergência

Figura A19. Chavantes com verificação de emergência
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Figura A20. Ilha Solteira – Três Irmãos sem verificação de emergência

Figura A21. Jurumirim com ou sem verificação de emergência
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Figura A22. Porto São José sem verificação de emergência

Figura A23. Porto São José com verificação de emergência

85

Figura A24. Camargos com ou sem verificação de emergência
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