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Resumo – O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, dispõe atualmente, para a 

operação hidráulica de reservatórios, de poucas ferramentas para auxílio ao processo de tomada de 

decisões, nas etapas de programação, pré-operação, operação em tempo real e pós-operação, 

principalmente se considerados os horizontes diários ou semanais e a escala do Sistema Interligado 

Nacional – SIN. Neste cenário, destaca-se a importância do desenvolvimento de ferramentas de 

suporte à decisão que possibilitem a análise antecipada das trajetórias das diversas variáveis 

associadas à operação do SIN e a verificação do atendimento de metas ou limites operativos de 

níveis, vazões, entre outros, estabelecidos para diversos reservatórios e pontos de controle ao longo 

da bacia hidrográfica. O uso de um simulador permite avaliar a programação das vazões turbinadas 

e vertidas e dos níveis e volumes dos reservatórios, além da verificação do atendimento de todas as 

restrições hidráulicas conhecidas pelo ONS no âmbito do SIN, combinando diferentes premissas de 

programação da geração e alternativas de cenários de previsões de vazões. Este trabalho apresenta 

diferentes aplicações do modelo de simulação da operação hidráulica de reservatórios, denominado 

HydroExpert, na operação de controle de cheias e na validação hidráulica do Programa Diário de 

Defluências – PDF. 
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USE OF THE HYDRAULIC SIMULATOR HYDROEXPERT IN THE 
PROGRAMMING OPERATION OF FLOOD CONTROL 

 
Abstract – The Brazilian National System Operator (ONS), currently has a few tools to support the 

process of decision making covering the dimension of the National Interconnected System (SIN) for 

the daily and weekly operation of hydraulic reservoirs concerned with the short time programming 

generation scheduling and real-time or post-operation as well. In this scenario, we highlight the 

importance of developing decision support tools that enable early analysis of the trajectories of the 

variables associated with the operation of the SIN and verifying compliance targets or limits 

operating levels, flow rates, among others, established for many reservoirs and control stations 

along the basin. Applying a simulation model to the scheduled results can determine the trajectories 

of turbine releases, spillage, and water levels of reservoirs, besides verifying compliance of all 

hydraulic constraints known by ONS under SIN's operation and combining different assumptions of 

generation programming and alternative scenarios of streamflow forecasts. This paper presents 

different applications of the simulation model of the operation of hydraulic reservoirs, called 

HydroExpert, in the operation of flood control and hydraulic validation for the Daily Outflow 

Programming (PDF). 
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INTRODUÇÃO 

Os Procedimentos de Rede definem, em seu módulo 8.1, as atribuições contidas na 

programação diária da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional – SIN. O 

procedimento descreve os requisitos para a elaboração da programação diária, dos quais podem-se 

destacar as previsões de afluências e meteorológicas, as restrições hidráulicas por motivos 

ambientais ou de uso múltiplo da água e os volumes de espera praticados para o controle de cheias 

(ONS, 2013). Em complemento, apresentados geralmente como restrições adicionais, são 

considerados os cronogramas de manutenção, de geração e transmissão, as restrições operativas das 

unidades geradoras, as inflexibilidades das usinas, as restrições operativas do sistema de 

transmissão, bem como as diretrizes para a operação elétrica do SIN. Essas informações são 

utilizadas para compor o Programa Diário da Operação Eletroenergético – PDE, do qual um dos 

componentes essenciais se constitui no Programa Diário de Defluências – PDF. 

Tomando como ponto inicial a dimensão do problema, determinada pelo número de variáveis 

e restrições, a execução das atividades relacionadas com a operação hidráulica de reservatórios para 

o PDF, considerando também os requisitos de informações para cenários de controle de cheias, 

necessita dispor de um instrumento que permita antecipar decisões relacionadas com as vazões 

defluentes (turbinadas e vertidas), os níveis de armazenamento ou a geração nas usinas 

hidroelétricas. 

A partir de estimativas futuras obtidas por meio de vários modelos de previsão, é necessário 

antecipar o conhecimento das vazões e níveis d’água, estando essas grandezas diretamente 

associadas ao atendimento da programação de geração e de diversas restrições operativas 

hidráulicas como, por exemplo, os níveis máximos e mínimos operativos dos reservatórios, as 

vazões defluentes máxima e mínima, restrições relacionadas à segurança de barragens (volume de 

espera, nível máximo operativo, nível máximo maximorum, defluência máxima e curva de 

capacidade do vertedouro) e os limites para restrições de taxa de variação, existentes para as vazões 

defluentes, níveis de montante e de jusante. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar aplicações de um modelo de simulação da operação 

hidráulica de reservatórios, pertencente ao sistema HydroExpert, como suporte aos Agentes de 

Geração e ao ONS na programação diária, no controle de cheias e na validação hidráulica do PDF. 

O SIMULADOR HIDRÁULICO HYDROEXPERT 

O modelo de simulação faz parte do sistema de suporte à decisão denominado HydroExpert. 

O modelo matemático e a técnica de solução empregada no desenvolvimento do simulador foram 

descritos por Cicogna et al. (2009) e uma aplicação para a consolidação de dados físicos de usinas 

hidrelétricas foi apresentada por Hidalgo et al. (2012). O processo de simulação tem como estrutura 

nuclear a operação de um aproveitamento hidrelétrico durante um intervalo de tempo, a qual pode 

ser descrita pela equação de balanço de massas do reservatório. A técnica de solução se baseia em 

algoritmos de fluxo em redes a partir da equação de balanço, o que garante um alto desempenho 

computacional do modelo de simulação (CICOGNA et al., 2009). 

Os tipos de aproveitamento permitidos são: reservatórios, usinas hidrelétricas e pontos de 

controle. Para o tipo de hidrelétricas, podem-se diferenciar as pequenas centrais hidrelétricas - PCH 

- e as usinas fictícias como, por exemplo, o Complexo Paulo Afonso - Moxotó e Ilha Solteira 

Equivalente, sendo estes exemplos de agregação encontrados nos modelos de planejamento do SEB. 
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Para um determinado aproveitamento, as seguintes estruturas são possíveis de compor a sua 

representação: reservatório, barragem, casa de máquinas, estruturas de extravazão, canal de fuga e 

estruturas de desvio. Por exemplo, o modelo de um ponto de controle para representar um posto 

fluviométrico possuirá apenas o elemento de canal de fuga para, em verdade, representar a relação 

cota do nível d'água com a vazão mensurada. 

Cenários e Estudos 

O modelo de simulação possui uma estrutura de uso orientada a estudos, baseada em dados de 

entrada, aplicação do modelo e consequente determinação de resultados, a qual dá acesso a outro 

benefício: a descentralização da criação e análise dos cenários e premissas. Por exemplo, o 

simulador permite que se criem estudos separando os aproveitamentos por subsistemas, bacias 

hidrográficas ou até por "proprietários", os Agentes de Geração. Desta forma, pode-se organizar o 

trabalho por níveis de responsabilidade, respeitando a estrutura organizacional do ONS. Depois de 

terminada a análise dos estudos isolados, o simulador tem o recurso de compor um cenário para o 

SIN a partir, claro, dos estudos componentes. 

Dados de Entrada 

Os dados de entrada estão associados ao conceito de "cenário" de simulação, ou seja, para 

uma data de referência (início) e um estudo é composto por: um conjunto de aproveitamentos, o 

horizonte e a discretização dos intervalos, variando de meia hora até a escala mensal, as vazões 

incrementais e a política de operação. Considerando uma usina hidrelétrica, a política operativa 

pode ser a programação de geração e de despacho de máquinas. Também é possível configurar uma 

trajetória de vazões defluentes como decisões de operação, por exemplo, para um reservatório. Os 

dados de contorno para o cenário são: as cotas dos níveis d'água iniciais, os níveis associados a 

volume de espera, as vazões defluentes passadas para cálculo do efeito routing (propagação). 

Resultados 

Em termos de atendimento de requisitos, o simulador tem condições de determinar as várias 

trajetórias de vazões, níveis e volumes resultantes da operação hidráulica dos reservatórios, de 

verificar o atendimento de todas as restrições hidráulicas pertencentes ao inventário de restrições do 

SIN, combinando diferentes premissas de programação da geração e frente a diferentes previsões de 

vazões. Essa combinação de cenários e premissas é gerenciada a partir de uma interface gráfica 

orientada a estudos, o que facilita a análise de sensibilidade de aspectos pontuais da operação dos 

reservatórios, além de organizar o trabalho e criar um lastro para as decisões a partir dos dados 

contidos em estudos que podem ser compartilhados entre equipes. 

O Modelo Computacional 

Como ferramenta computacional, o HydroExpert possui uma base de dados relacional 

denominada HydroData XP contendo dados estáticos (físicos) dos aproveitamentos do SIN. Esta 

base pode ser editada e expandida a partir das necessidades do ONS, bem como dos Agentes. O 

sistema também pode importar dados de bases de operação contendo os dados dinâmicos como, por 

exemplo, da Base de Dados Técnicos – BDT – do ONS. A partir do acesso às bases de dados 

estáticos e dinâmicos, ao se criarem estudos na interface gráfica, os dados são armazenados em 

arquivos de texto locais e legíveis por parte do usuário. Esse aspecto, uma vez compartilhados os 

arquivos de um estudo qualquer, garante a reprodutibilidade dos resultados, independente do 

ambiente computacional em uso. Além disso, um recurso secundário, mas importante, é a 
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portabilidade do software e seus estudos, pois o HydroExpert pode ser utilizado a partir de 

dispositivos móveis de armazenamento como, por exemplo, cartões de memória ou pendrives. 

USOS DO HYDROEXPERT 

O simulador hidráulico HydroExpert vem sendo utilizado de forma crescente por empresas do 

Setor Elétrico e mais especificamente pelo ONS, com as mais diferentes funcionalidades. Por se 

tratar de um aplicativo que acessa uma base de dados característicos de aproveitamentos 

hidroelétricos, o HydroExpert permite que, a partir da simulação de dados operativos efetivamente 

praticados, possa se obter uma verificação dos dados característicos existentes (GUILHON, 2010). 

Sabe-se que muitos desses dados são oriundos da fase de projeto dos aproveitamentos e que os 

dados operativos podem sinalizar uma necessidade de atualização dessas informações. Um exemplo 

típico de dados passíveis de serem revistos são os coeficientes de rendimentos (curvas-colina) e os 

polinômios dos aproveitamentos hidroelétricos. 

Considerando a integração com uma base de dados de usinas hidroelétricas, aliado à sua 

grande facilidade de uso e sua portabilidade, o HydroExpert constitui-se também numa plataforma 

para a integração de aplicativos já existentes que não possuem uma interface amigável. 

Dentre os novos desenvolvimentos existentes no HydroExpert, cabe destacar a possibilidade 

de utilizar o simulador para validar uma programação de defluência que se deseja implementar. 

Para tal, importa-se um arquivo com a programação de defluências, realiza-se uma simulação e 

verifica-se a viabilidade de praticar as defluência propostas, criando uma base de informações para 

a proposta de modificações, caso haja necessidade. Diariamente é elaborado pelo ONS, a partir de 

insumos fornecidos pelos Agentes de Geração, o PDF, que se constitui como parte do Programa 

Diário da Operação Eletroenergética. A integração da funcionalidade de validação hidráulica no 

HydroExpert viabiliza que esta possa ser realizada de forma descentralizada, uma vez que o 

simulador possui portabilidade. Isso se constitui numa vantagem para o ONS que possui Núcleos 

Regionais que podem apoiar esse processo de elaboração do PDF. 

Atualmente, no HydroExpert, é permitido realizar simulações utilizando famílias de 

polinômios vazão x nível de jusante por níveis de referência de jusante, para representar o efeito de 

afogamento, e por faixas de vazão. Também é possível utilizar uma rotina de rebaixamento 

dinâmico que permita antecipar decisões de vertimento frente a um cenário de cheia, promovendo 

uma redução no nível do reservatório e alocando volumes vazios para atenuar a possível enchente 

futura. Recentemente, foi incorporado ao HydroExpert a rotina de rebaixamento específica para a 

bacia do rio Iguaçu, denominada FASG, que vem sendo utilizada pela COPEL há muitos anos para 

prevenir os efeitos das cheias a montante da UHE Foz do Areia, em União da Vitória. 

Além desses casos mencionados, o HydroExpert também vem sendo utilizado pelo ONS para 

auxiliar as tomadas de decisão sobre as defluências, tanto nas vazões turbinadas quanto nas vertidas, 

principalmente durante o período de controle de cheias. Alguns exemplos serão apresentados a 

seguir. 

Validação Hidráulica para o PDF 

O primeiro caso de aplicação refere-se à validação hidráulica das defluências que compõem o 

PDF. Como teste inicial para verificar a potencialidade da ferramenta, trabalhou-se com a bacia do 

rio Paraná com seus principais afluentes, Grande, Paranaíba, Tietê e Paranapanema, até Itaipu. Este 

estudo possui 52 usinas, equivalente a 32% do número total de usinas que compõem o SIN, ou seja, 

uma parcela significativa de aproveitamentos. 
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O dia a ser programado foi 24/01/2013 e as premissas adotadas foram obtidas diretamente do 

PDF, o qual foi submetido a este teste de validação hidráulica. Inicialmente foram importados pelo 

HydroExpert os dados da programação do dia 24/01/13, quinta-feira. Na Figura 1, apresenta-se a 

interface ao final da simulação, com destaque para a comparação dos dados programados. 

 

Figura 1 - Interface de validação hidráulica do Programa Diário de Defluências. 

Observa-se que as usinas para as quais houve alguma diferença entre as defluências 

programadas e simuladas aparecem marcadas em cor diferente. Neste caso verificaram-se pequenas 

diferenças para as usinas de Salto do Rio Verdinho (rio Verde) e Ourinhos (rio Paranapanema). As 

diferenças em Salto do Rio Verdinho são devidas ao fato da usina operar acima do N.A. Máximo 

Maximorum de 370,50 m definido no simulador. Para Ourinhos foram devidos ao fato de se tentar 

programar defluências muito baixas, considerando a programação em usinas mais a montante na 

mesma bacia. Acabou se verificando um valor muito próximo ao sinalizado pelo HydroExpert. 

Análise de Violação de Volume de Espera – UHE Queimado 

Um segundo exemplo de aplicação do HydroExpert se refere à programação das 

defluências/vertimentos na UHE Queimado (bacia do rio São Francisco). Apresenta-se a simulação 

efetuada no dia 09/04/13, a partir do nível de armazenamento de 91,6% do inicio do dia, sabendo-se 

que o Volume de Espera (volume vazio para controlar cheias) até o dia 12/04/13 era de 92,3% e que 

a partir do dia 13/04/13, passaria a 94,86%. As afluências naquela ocasião eram de 65 m³/s e a 

defluência era de 43 m³/s, sem vertimento, ou seja, o armazenamento continuaria subindo. 

Precisava-se decidir o instante de abertura do vertedouro. Realizou-se uma simulação considerando 

a previsão de afluências futuras mantendo o patamar verificado de 65 m³/s. Para ilustrar o impacto 

das decisões, comparam-se na Figura 2 as trajetórias de armazenamento simulada e observada com 

os patamares de volume de espera. 

Observa-se que a simulação sinalizou que não havia necessidade de abrir o vertedouro antes 

do dia 17/04/13. Assim sendo, deixou-se para realizar outra simulação posteriormente quando se 

tivesse uma certeza maior sobre os dados verificados. O início do vertimento implicaria em 

desestocar água no reservatório da UHE Queimado e, conforme se observa na Figura 2, as 
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afluências posteriormente começaram a cair e a taxa de ocupação do volume de espera tornou-se 

mais lenta, não sendo necessário abrir o vertedouro. 

 

Figura 2 - Resultados da simulação para a UHE Queimado em 09/04/13. 

Análise de Violação de Volume de Espera – UHE Barra Bonita 

Um terceiro exemplo de aplicação foi na programação das defluências ou vertimentos para a 

UHE Barra Bonita, na bacia do rio Tietê a partir do dia 17/04/13, para alguns dias à frente. O 

objetivo da simulação era verificar a necessidade de abrir o vertedouro antes do dia 19/04/13, sexta-

feira, quando se realiza a programação para o final de semana. O volume meta para a semana em 

questão seria de 99%. A hipótese a ser testada era: caso houvesse manutenção das afluências 

verificadas, num patamar de 700 m³/s, qual seria o momento indicado para a abertura do 

vertedouro. O resultado da simulação e os níveis observados são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 - Resultados da simulação para a UHE Barra Bonita 17/04/13. 

Observa-se na Figura 3 que o armazenamento ficaria abaixo do limite da restrição de volume 

de espera de 99% até o dia 20/04/13. Nota-se também, a partir da trajetória de armazenamento 

verificado, que as vazões afluentes verificadas foram menores que 700 m³/s como previsto na 
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simulação. A queda nas afluências determinou um geração menor, de 104 MW, ao invés dos 130 

MW que haviam sido programados na simulação. Ainda assim, a trajetória simulada na manhã do 

dia 19/04/13 indicava que havia uma folga de armazenamento em relação ao volume de espera, sem 

perspectiva de elevação de vazões, o que acabou indicando que a melhor opção seria não abrir o 

vertedouro da UHE Barra Bonita. 

Programação de Vertimentos – UHE Capivara 

O quarto e último exemplo de aplicação foi na programação dos vertimentos necessários à 

UHE Capivara, no rio Paranapanema, no dia 12/04/13, sexta-feira, quando estava sendo elaborada a 

programação para o final de semana. Sabia-se, previamente, que o armazenamento poderia chegar a 

100%, mas, caso as afluências subissem de forma rápida, seria necessário aumentar também o 

vertimento, que vinha sendo fixado em 365 m³/s. Iniciou-se a simulação com o nível de 

armazenamento de 97,5%, no início da sexta-feira. Adotou-se uma previsão de afluências de cerca 

de 1.300 m³/s, equivalente à média das vazões verificadas nas primeiras horas daquele mesmo dia, 

respeitando as duas máquinas disponíveis e a geração de 258 MW que vinha sendo praticada. O 

simulador sinalizou que o armazenamento iria continuar subindo e ultrapassaria os 99% no dia 

15/04/13, dia a partir do qual seria necessário aumentar a vazão vertida.  

A partir do cenário inicial de níveis e vazões, atualizou-se o simulador com previsões de 

vazões que sinalizavam a subida das vazões para patamares que ultrapassavam os 1.600 m³/s, já às 

18:00 horas desse dia e chegariam a mais de 3.000 m³/s na madrugada do sábado, dia 13/04/13. A 

simulação deste novo cenário demonstrou que o armazenamento chegaria a 100% às 14:00 horas do 

sábado, devendo a defluência total para jusante passar dos 970m³/s para 3.970m³/s naquele mesmo 

instante. Para evitar essa elevação abrupta e indesejável, a Duke Energy antecipou providências no 

sentido de iniciar o aumento da vazão vertida já a partir do meio dia da sexta-feira e, assim, 

aumentando a vazão delfuente até o patamar de 3.930m³/s às 14:00 horas do sábado, dia 13/04/13, 

respeitando uma taxa de variação bem mais suavizada. 

As três trajetórias para as defluências totais são apresentadas na Figura 4. Apresentam-se as 

trajetórias de defluência simulada a partir do cenário de previsão de vazões, distinguindo as 

decisões com e sem antecipação de vazões vertidas para controlar a taxa de variação da defluência. 

O patamar de 970 m³/s da defluência praticada antes do dia 12/04/13 é apresentada como referência 

para o processo de tomada de decisões. 

 

Figura 4 - Resultados da simulação para a UHE Capivara 12/04/13. 
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Observa-se que com a elevação nas afluências o simulador optou por praticar defluências em 

torno de 970 m³/s e, a partir do instante que a operação atinge o nível máximo, passaria a defluir 

cerca de 4.000 m³/s com alto incremento da vazão vertida. Assim sendo, programou-se a 

antecipação no aumento gradual nas defluências, utilizando vertimentos, a partir da tarde de sábado, 

dia 13/04/13, alcançando defluências superiores a 4.000 m³/s de forma mais gradual, menos 

traumática, tal como acabou acontecendo na operação real da UHE Capivara. 

CONCLUSÕES 

Considerando o cenário atual de processos e problemas que requerem, cada vez mais, 

sistemas especialistas ou de suporte à decisão para incremento ou manutenção da produtividade de 

equipes de profissionais focados nas tarefas de planejamento e de programação da operação do SIN, 

o simulador hidráulico HydroExpert vem se configurando como importante ferramenta auxiliar para 

a tomada de decisões intrínsecas à programação diária realizada pelo ONS. 

Conforme demonstrado neste trabalho por meio de casos de uso, pode-se verificar que o uso 

do HydroExpert permite uma antecipação de decisões que proporcionam um maior conforto 

operativo ao ONS e permite que se possa realizar um acompanhamento constante das 

consequências operativas, podendo rever as simulações realizadas a cada instante de tempo através 

de novas simulações. 

A estrutura computacional do simulador, baseada em interface e modelos orientados a 

estudos, aliada à portabilidade do software, favorece a iteração entre o ONS e os Agentes de 

Geração na construção e validação do Programa Diário de Defluências. 

O uso do simulador em diferentes atividades do ONS poderá permitir uma revisão em alguns 

dados característicos dos aproveitamentos hidroelétricos do SIN, auxiliando o modelo no tratamento 

de famílias de curvas-chave, remanso e outras realidades existentes nas usinas. 

Como possíveis trabalhos futuros, estima-se que um aplicativo como o simulador hidráulico 

HydroExpert deverá ser um candidato natural a integrar diversas ferramentas de uso do ONS na 

programação e operação de controle de cheias que atualmente não possuem uma interface amigável. 
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