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SISTEMA DE CONTROLE HIDROMETEOROLÓGICO DE ITAIPU   
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Resumo – Desde a criação do primeiro sistema destinado a processar dados hidrometeorológicos e 
executar a previsão de vazões afluentes à usina hidrelétrica de Itaipu, implantado há mais de vinte 
anos, os processos da Superintendência de Operação evoluíram em função da otimização de rotinas, 
da evolução das tecnologias e das interfaces com novos programas, tornando necessário o 
desenvolvimento de novos e modernos sistemas de maneira a atender satisfatoriamente às mudanças 
e integrações ocorridas desde então. Este artigo tem como objetivo compartilhar a experiência da 
Divisão de Hidrologia de Itaipu no desenvolvimento do SCHA – Sistema de Controle 
Hidrometeorológico e Ambiental, desenvolvido para gerenciar todo o fluxo de dados 
hidrometeorológicos desde a coleta, o armazenamento, a consistência, a supervisão, até a previsão 
de vazões e a divulgação destas informações para os clientes internos, especialmente a Divisão de 
Programação Hidroenergética. O desenvolvimento do SCHA foi finalizado e o sistema atualmente 
encontra-se em fase de testes, a sua implantação definitiva propiciará um ambiente amigável e 
seguro para gerenciar dados hidrometeorológicos e elaborar a previsão de vazões afluentes à usina. 
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HYDROMETEOROLOGICAL CONTROL SYSTEM OF ITAIPU  
 
Abstract – Since the creation of the first system to process hydrometeorological data and execute 
the inflow discharge forecast to the Itaipu hydroelectric power plant, established for over twenty 
years, the processes have changed as a function of routines optimization, changes in technology and 
interfaces with new programs, requiring the development of new and modern systems in order to 
satisfactorily meet the changes and additions that have occurred since then. This article aims to 
share the experience of Itaipu in the development of SCHA – Hydrometeorological and 
Environmental Control System, designed to manage the entire flow of hydrometeorological data 
from the collection, storage, consistency, supervision, to streamflow forecasting and dissemination 
of such information to internal customers. The development of SCHA is completed and the system 
is currently in the testing phase, its definitive deployment will provide a safe and friendly 
environment to manage data and develop the inflow forecasting to the plant. 
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ANTECEDENTES 
 

Desde a criação do primeiro sistema destinado a processar dados hidrometeorológicos e 
executar a previsão de vazões afluentes a Itaipu, implantado há mais de vinte anos (TGNI, 1990) os 
processos da Superintendência de Operação evoluíram em função da otimização de rotinas, da 
evolução das tecnologias, das interfaces com novos sistemas como SCADA (aquisição de dados da 
usina) e STH (telemetria hidrometeorológica) e outros fatores, tornando necessário o 
desenvolvimento de novos e modernos sistemas de maneira a atender satisfatoriamente às mudanças 
e integrações ocorridas desde então. Para atender a este objetivo todos os sistemas da 
Superintendência de Operação de Itaipu, dentre eles o Sistema de Controle Hidrometeorológico da 
Divisão de Hidrologia, estão sendo modernizados de forma a trabalharem de maneira integrada. 

A principal atribuição da Divisão de Hidrologia é coletar dados hidrometeorológicos e 
elaborar a previsão de afluências de curto, médio e longo prazo para apoio a supervisão, 
programação e planejamento da operação energética, dando especial atenção às condições em que 
ocorrem variações excepcionais de nível de água, principalmente quando da ocorrência de grandes 
vazões afluentes. Para execução desta e de outras atribuições foram desenvolvidos ou adquiridos 
diferentes sistemas computacionais ao longo dos últimos vinte anos, que hoje utilizam diferentes 
bancos de dados e possuem baixo índice de automatização. Tais sistemas e bancos são alimentados 
com informações oriundas de diversas fontes como STH, SCADA, informações oriundas de fontes 
externas como CESP, Duke Energy, COPEL e Tractebel, em diferentes formatos. O banco de dados 
utilizado operacionalmente, conhecido como GDH – Gerenciador de Dados Hidrometeorológicos – 
foi desenvolvido no sistema operacional MS-DOS, portanto não permite ao operador realizar a 
supervisão hidrológica e meteorológica via gráficos temporais ou mapas espaciais. Outro 
inconveniente é que o GDH não possui comunicação com o sistema de telemetria 
hidrometeorológica ou com os dados recebidos de outras entidades, fazendo com que todo o 
carregamento das informações deva ser realizado manualmente, além de não trabalhar com dados 
de freqüência horária. 

Diante deste quadro a atualização tecnológica proposta pela criação do SCHA – Sistema de 
Controle Hidrometeorológico e Ambiental – veio de encontro à necessidade de integrar os sistemas 
envolvidos no processo, estabelecendo uma base operacional de dados única e segura de forma a 
tornar o processo de previsão de vazões mais ágil, sem perda de confiabilidade. 

METODOLOGIA 

A construção do SCHA teve início com a etapa de Mapeamento de Processos, que consistiu 
em um levantamento detalhado de todos os processos existentes na Divisão de Hidrologia e as suas 
interconexões internas e externas. O intuito deste levantamento foi permitir aos analistas da 
Superintendência de Informática, responsáveis pela criação dos códigos fonte do SCHA, entender, 
documentar, e levantar os respectivos requisitos funcionais. Nesta etapa foram realizados 
levantamentos em conjunto com usuários chaves previamente definidos e consultadas referências 
sobre o sistema existente, desenvolvido por TGNI (1990), gerando documentos com a narrativa de 
cada processo, os fluxogramas, e os mapas de relacionamentos entre as áreas. A figura 1 apresenta o 
fluxograma do processo completo de geração de energia relativo à Superintendência de Operação, 
elaborado nesta fase de mapeamento dos processos. 
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Figura 1: Fluxograma do processo de Geração de Energia OP.DT 
 
Após a etapa de mapeamento de processos foi iniciada a etapa de Redesenho e Otimização, 

que permitiu a avaliação dos vários processos da Operação e a identificação de novas ferramentas 
que poderiam ser utilizadas, bem como o desenvolvimento de subsistemas que poderiam tornar os 
processos mais eficientes. A terceira etapa foi a elaboração do Plano de Desenvolvimento de 
Sistemas, etapa que precedeu o Desenvolvimento dos Sistemas propriamente dito. 

Na etapa de Desenvolvimento dos Sistemas o SCHA foi construído em linguagem de 
programação JAVA, contando com o GrADS (Doty, 1995) como ferramenta para 
georeferenciamento. O SCHA foi então estruturado em seis módulos, que consistem nos menus 
principais do programa, denominados Rede, Coleta, Consistência, Supervisão, Previsão e 
Divulgação. No módulo Rede é realizada toda a configuração da rede de estações 
hidrometeorológicas e das séries históricas de dados de cada uma das estações. O módulo Coleta 
disponibiliza interfaces para a importação automática de arquivos ou carregamento manual de 
dados. O módulo de Consistência permite a verificação e eventual correção de todos os dados 
recebidos, através de grupos de gráficos temporais com tabelas ou mapas georreferenciados. O 
módulo Supervisão permite ao operador conhecer a situação hidrológica e meteorológica atual da 
bacia hidrográfica, fornecendo subsídios para a tomada de decisão quando da elaboração da 
previsão de vazões, elaborada no módulo Previsão. O módulo de Supervisão permite ainda a 
configuração de alarmes enviados por e-mail a pessoas previamente definidas, quando da 
ocorrência de situações de chuvas intensas, níveis altos nos rios, ou estiagem extrema.  

Nas seções a seguir serão apresentadas de forma resumida as funcionalidades do novo 
sistema, desde a configuração inicial até a elaboração da previsão de afluências a Itaipu. 

CONFIGURAÇÃO INICIAL DO SISTEMA 

Antes de iniciar a utilização do sistema foi necessário o cadastramento e a configuração 
completa da rede de estações hidrometeorológicas (códigos, nomes e coordenadas), bem como das 
informações de suas séries históricas de dados (parâmetros e freqüências) e dos cálculos das 
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derivações de cada série (cálculo dos valores diários a partir de séries horárias, e etc.). Foram 
cadastradas e configuradas as redes e as séries das estações da Itaipu e de outras entidades das quais 
a Itaipu recebe dados diariamente, como CESP, Duke Energy, SIMEPAR, Tractebel, COPEL e 
DINAC. Foram cadastradas cerca de 950 estações de diversos tipos como pluviométricas, 
fluviométricas, meteorológicas, sedimentométricas, qualidade de água, areais (estações que 
guardam valores de áreas, como chuva média na bacia), e usinas hidrelétricas, conforme 
apresentado na figura 2. 

 

 
Figura 2: Interface para consulta de estações por tipo 

Após a etapa de cadastramento das estações e séries foi necessária a configuração da 
importação dos dados, ou seja, a configuração das tabelas para carregamento manual e a 
configuração da importação automática de arquivos ASCII. O carregamento manual de dados 
consiste da entrada manual das leituras de nível d’água dos rios às 7, 12 e 17 horas, bem como das 
chuvas acumuladas diárias das 15 principais estações de rede hidrometeorológica de Itaipu, 
recebidos por telefone.   

Os dados telemétricos do STH de Itaipu agora são importados automaticamente através da 
ferramenta importador, bem como as informações observadas e previstas recebidas da CESP, Duke 
Energy, SIMEPAR, Tractebel, COPEL e DINAC. O importador consiste de uma tela onde o 
operador configura todas as informações que permitirão com que o conteúdo dos arquivos ASCII 
seja importado para as séries correspondentes, tais como o diretório onde estão localizados os 
arquivos, a entidade fonte, os nomes das estações e suas séries, dentre outras.  

Os cálculos das derivadas são configurados acessando as informações de cada série que se 
deseja derivar. São possíveis de serem configurados cinco tipos de derivadas: algébrica (quando se 
deseja usar uma equação para fazer o cálculo dos valores a serem derivados), agregação (quando se 
deseja efetuar soma ou média simples), tabela (quando a relação está em forma de tabela), zero de 
régua (para obtenção de cotas a partir de leituras de nível), ou processo (quando a derivação não 
segue uma lógica simples). Após a configuração de uma derivada de uma série, cada dado coletado 
para esta originará um valor que será gravado na série derivada. 
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ROTINA DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA 

Monitoramento de alarmes 

A primeira atividade realizada diariamente é o monitoramento dos alarmes ocorridos desde o 
encerramento do expediente do dia anterior. O operador acessa a tela de alarmes, cujo período de 
consulta default relaciona as ocorrências nas últimas 24 horas, e visualiza se houveram alarmes que 
foram disparados. Estes alarmes podem ser configurados livremente acessando a série histórica que 
se deseja monitorar (por exemplo, enviar um alarme quando o nível do rio Paraná na estação R11 
superar 15,00m). Ao detectar um alarme o operador pode então tomar a providência respectiva, 
como emitir um boletim de situação de inundação ou reconfigurar o alarme para outro valor. 

Entrada manual de dados 

Conforme mencionado os operadores recebem diariamente de observadores, via telefone, as 
informações de quinze das principais estações de monitoramento da rede de Itaipu (leituras de nível 
d’água de rios às 7, 12 e 17 horas, e chuvas acumuladas diárias). Estas informações são carregadas 
manualmente via uma tela específica do sistema, em séries temporais distintas das séries da rede 
telemétrica.  

Importação automática de dados 

A importação automática de dados foi agendada para ser executada uma hora antes do início 
do expediente, de forma que o operador ao chegar ao escritório só precisa supervisionar a execução 
desta (Figura 3). Esta supervisão é realizada através de uma tela específica que apresenta a data e a 
hora da última importação de cada entidade fonte. Caso tenha ocorrido algum problema com a 
importação de alguma entidade fonte, uma log de erro é gerada e o operador deve investigar o 
problema e atuar corretivamente. 

 

 
 

Figura 3: Relação de entidades importações 
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Calcular a afluência consistida 

Este cálculo consiste da metodologia descrita por Sales et al. (2012) para o cálculo da 
afluência observada, que utiliza como dados de entrada cinco leituras de nível do reservatório e não 
apenas o nível na barragem, conferindo maior precisão na determinação do volume de água 
acumulada no lago. Antes da execução deste cálculo é necessário consistir os seus dados de entrada, 
e para isto foi configurado um grupo específico de gráficos. 

Consistência de dados 

Nesta etapa é realizada a consistência dos dados dos demais doze grupos de gráficos, 
perfazendo um total de 47 gráficos dos tipos temporais e espaciais (mapas). O operador deve 
percorrer cada gráfico verificando se há inconsistência ou falta de dados, fazendo as devidas 
correções quando necessário. Mesmo que não sejam encontrados dados faltantes ou erros grosseiros 
é necessário acessar a tabela de dados de cada gráfico e clicar no botão “Gravar”, para que o status 
dos dados apresentados sejam atualizados para “Consistido” no banco de dados. A figura 4 
apresenta os dados telemétricos de níveis d’água das estações do rio Iguaçu, que não apresentaram 
falhas no período selecionado. 

 

 
 

Figura 4: Gráfico de consistência dos dados telemétricos de níveis do Iguaçu 

Supervisão hidrológica e meteorológica 

A etapa de supervisão hidrológica e meteorológica das bacias incremental e de jusante 
também é realizada por meio de gráficos temporais ou espaciais, a exemplo da etapa de 
consistência, porém nos gráficos de supervisão não é possível alterar os dados dos gráficos. Esta 
etapa de supervisão é muito importante para o operador que irá elaborar a previsão de afluências, 
pois o julgamento do processo físico é indispensável ao hidrólogo em qualquer fase da utilização 
dos modelos (Tucci, 2005). 
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Elaborar a previsão de vazões afluentes 

A previsão de vazões afluentes consiste em calcular as vazões médias diárias dos rios Paraná e 
Iguaçu, previstas para o dia corrente e para nove dias à frente. Esta previsão é realizada via 
execução de modelos hidrológicos do tipo Precipitação-Vazão baseados na metodologia da Curva-
Número do Soil Conservation Service SCS (1964), para calcular a vazão em cada posto de controle 
dos afluentes, e posterior utilização de um algoritmo de propagação de Onda Cinemática, 
responsável por propagar as vazões calculadas até Itaipu, no rio Paraná, e à estação Hotel Cataratas 
no rio Iguaçu. A execução destes modelos via interfaces do SCHA agregou melhorias na etapa de 
inserção dos dados de entrada e na visualização dos resultados, que agora pode ser realizada via 
gráficos. 

 
Figura 5: Interface para execução dos modelos do SIMPREVA 

Elaborar a previsão de vazões horárias a jusante 

A previsão de vazões horárias a jusante é elaborada através das interfaces do SCHA com o 
uso do modelo hidrodinâmico CLIV, desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de 
Hidráulica da USP, e calibrado por Gaete (2002). O modelo gera previsões de vazões horárias a 
jusante, somatória das vazões dos rios Iguaçu, Monday e Acaray, para até 288 horas à frente a partir 
das programações de defluências das usinas de Itaipu e Salto Caxias, no rio Iguaçu. 

Divulgação das previsões de vazões  

O SCHA foi desenvolvido no ambiente web-intranet de Itaipu, utilizando o banco de dados 
corporativo. Os demais sistemas com os quais o SCHA se relaciona também utilizam este mesmo 
banco, desta forma a divulgação das previsões se tornará automática quando todos os sistemas da 
Superintendência de Operação estiverem em pleno funcionamento: as previsões estarão disponíveis 
assim que forem validadas pelo operador na Divisão de Hidrologia, podendo ser acessadas 
instantaneamente pelos sistemas que as utilizam como inputs. 
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do SCHA foi finalizado e o sistema atualmente encontra-se em fase de 
testes e ajustes, a sua implantação definitiva propiciará um ambiente amigável e seguro para 
gerenciar dados hidrometeorológicos e elaborar a previsão de vazões. Podem-se relacionar como 
principais benefícios da criação do SCHA os seguintes: 

• Automatização quase integral da coleta de dados: alguns dados importantes, como os da 
telemetria de Itaipu, eram gravados em bases isoladas dificultando a inserção de informações no 
ambiente operacional; 

• Consistência de dados: a criação do módulo de consistência permitiu ao operador consistir 
os dados horários recebidos nas últimas 24 horas de maneira gráfica, bem como consistir os dados 
de entrada de todos os modelos evitando rodadas com dados de entrada incorretos ou inexistentes; 

• Supervisão hidrológica e meteorológica: a implantação de gráficos temporais e espaciais 
configuráveis pelo operador aperfeiçoou a tarefa de supervisão da situação das bacias hidrográficas; 

• Análise dos resultados dos modelos: a implantação dos gráficos do módulo de previsão 
facilitou a análise dos resultados dos modelos e a tomada de decisão, permitindo a visualização de 
gráficos com valores observados e previstos, o que não era possível no sistema original; 

• Execução de todas as tarefas, da coleta de dados à elaboração e divulgação das previsões, 
via ambiente web de Itaipu a partir de qualquer computador; 

• Integração plena com os demais sistemas da Operação com os quais o SCHA se relaciona, 
com um banco de dados centralizado; 

• Acesso gerencial das informações hidrológicas por meio de níveis diferenciados de acesso 
no módulo divulgação. 
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