
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1 

PROPOSTA PARA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA MODELAGEM 
HIDROLÓGICA COM ESTIMATIVA DE PRECIPITAÇÃO POR 

SATÉLITES NA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE RESERVATÓRIOS 

Leopoldo Uberto Ribeiro Junior1 & Abel Maia Genovez2 

RESUMO --- O sistema energético brasileiro depende quase em sua totalidade da energia 
hidrelétrica, e mesmo com a perspectiva de sua diversificação, nossa matriz energética tende a ser 
fortemente dependente da disponibilidade hídrica. Entretanto, em nosso país, são diversificadas as 
atividades que utilizam água, de modo que existem conflitos pela utilização deste recurso natural. 
Portanto, é importante que se busquem mecanismos para a preservação e o gerenciamento dos 
recursos hídricos. Sendo assim, este trabalho, tem o propósito de utilizar um modelo de operação 
para os reservatórios hidrelétricos, que incorpore os demais usuários de água conforme preconiza a 
lei 9433/97, sem que haja grandes perdas na produção energética. Para se fazer um refinamento na 
entrada do modelo de operação e visando adequar a uma operação mais real, será utilizado como 
ferramenta de aplicação, o modelo hidrológico de grandes bacias – MGB. Com o propósito de se 
melhorar a alimentação de uma das variáveis de entrada do modelo hidrológico, serão utilizados, 
dados de precipitação estimada por imagens de satélite e medido em solo através de estações 
pluviométricas, na perspectiva que seja possível reproduzir vazões mais próximas das condições 
naturais e que subsidiarão o modelo de operação de reservatórios. 

ABSTRACT--- The Brazilian energy system depends almost in its totality of hydropower plant, 
and same with the perspective of its diversification, our energy matrix tends to be dependent of the 
water availability. However, in our country, the activities that use water, in way are diversified that 
that has some conflicts for the use of these natural resources. Therefore, it is important that 
mechanisms for the preservation and the management of water resources search. Consequently, this 
paper, has the purpose to use a model of function for the hydropower reservoirs, that incorporates 
all users in agreement with law 9433/97, without losses in the energy production. To improve the 
entrance of the operation model and to adjust to a more real operation, it will be used as application, 
the hydro model of great basins - MGB. With the intention of improving the variable entrance of the 
hydro model, representing the processes that involved rainfall to runoff transformation data will be 
used, rainfall, from satellite estimates and gauge, to show that is possible to reproduce outflows 
equal to the natural conditions and that they will subsidize the model of hydroelectric power plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é aproveitada para diversas finalidades, como: abastecimento humano, dessedentação 

animal, irrigação, turismo, lazer, etc. Porém, muitas vezes esses usos são concorrentes, gerando 

conflitos entre setores usuários, ou mesmo impactos ambientais, como os oriundos do setor elétrico. 

Assim, gerir os recursos hídricos é uma necessidade para que se busque acomodar as demandas em 

níveis sustentáveis, de modo a permitir a convivência dos usos atuais e futuros da água. 

No caso especifico dos empreendimentos hídricos, que foram projetados com base em séries 

estacionárias de vazão, relativamente curtas, existe um risco de falha destes sistemas. Deste modo, 

um estudo mais aprofundado sobre os componentes do ciclo hidrológico como a precipitação e a 

vazão é necessário para a redução deste risco. Portanto, quanto maior for o conhecimento sobre as 

vazões, a antecedência da previsão e a sua precisão, menores serão as perdas e maior a eficiência de 

operação das obras hidráulicas dos sistemas hídricos (IPH, 2006). 

No Brasil, isso se faz ainda mais necessário, se considerarmos que a matriz energética 

nacional é oriunda em aproximadamente 75 % de fonte hidroelétrica, segundo informações da 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL (2007). O fato do sistema de operação do setor 

elétrico brasileiro, ter o maior beneficio energético, incorporado em um sistema onde existe grande 

variabilidade hidrológica e sustentada por usinas hidroelétricas concentradas em pontos distantes de 

setores consumidores. Assim, alguns reservatórios sofrem grande deplecionamento em função de 

um suposto beneficio da geração, causando um malefício para a população do entorno. 

Deste modo, o ideal é que se incorpore aos modelos de operação do setor elétrico restrições 

locais, sem que ocorram grandes prejuízos no fornecimento de energia aos demais usuários. Assim, 

este trabalho, pretende incorporar restrições ao esvaziamento no nível do reservatório, na 

intensidade e na permanência destes rebaixamentos. Para tanto será analisada e adaptada a 

metodologia desenvolvida no trabalho de Ribeiro Junior (2004). 

Como o sistema de operação é baseado em modelos estocásticos, este trabalho propõe que se 

faça um refinamento na entrada do modelo de operação e visando adequar o modelo de operação a 

uma situação mais real, será utilizado um modelo hidrológico (chuva-vazão) - MGB, para que se 

consiga reproduzir vazões o mais próximo possível das condições naturais. A escolha por este 

modelo, se justifica pelos bons resultados encontrados em modelagens de grandes bacias e fato de 

que a bacia do Rio Grande (bacia de estudo) está sendo calibrada por Paz (2006), através de uma 

pesquisa financiada pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e 

Tecnologia – MCT no âmbito do CT-HIDRO. Adicionalmente, deve ser considerado que esta 

região de estudo é mesma onde foi realizado o estudo de operação de reservatórios elaborado por 

Ribeiro Junior (2004). Considerando-se que as vazões observadas na entrada do reservatório são 
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disponibilizadas após a operação, a utilização de um modelo chuva-vazão pode auxiliar na tomada 

de decisão e dependendo do resultado pode alterar a operação do reservatório. 

Com o propósito de se melhorar a alimentação de uma das variáveis de entrada do modelo 

hidrológico chuva-vazão, será feito um comparativo entre a precipitação na bacia hidrográfica de 

estudo, estimada por satélite e o valor medido em solo através de pluviômetros/pluviógrafos e 

simulações utilizando somente os dados de satélite e só os de pluviômetros, na perspectiva que seja 

possível reproduzir melhor a quantidade de chuva precipitada e a sua distribuição na área em 

estudo. Pretende-se desta forma avaliar quais dados de chuva levaram as vazões mais próximas dos 

valores reais, qual a variação observada na chuva e seu efeito no modelo de operação de 

reservatórios. O trabalho de mestrado de Collischonn (2006) foi o precursor na utilização de dados 

de precipitação estimados por satélite em modelos hidrológicos distribuídos, de tal modo que este 

trabalho será o precursor na utilização de modelo hidrológico alimentado por precipitação estimado 

por satélite em um sistema de operação de reservatórios. 

Assim sendo, será analisada a alteração no resultado do modelo de operação de reservatórios, 

quando se incorpora a utilização de um modelo hidrológico utilizando dados de precipitação 

provenientes de dados medidos por pluviômetros/pluviógrafos, dados estimados através de imagens 

de satélites e da inter – relação entre ambos, com os resultados quando se utiliza os dados 

históricos, que são os mesmos utilizados pelo operador do setor, afluentes a usina de estudo, que 

neste caso será a UHE de Furnas. 

Conforme mencionado, este trabalho irá apresentar uma metodologia que será utilizada no 

trabalho de doutorado do pesquisador Leopoldo Uberto Ribeiro Junior, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título doutor em Recursos Hídricos pela Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, cujo propósito é apresentar um modelo de operação de reservatórios, 

subsidiado por um modelo hidrológico chuva - vazão, alimentado por dados de precipitação 

provenientes de estações pluviométricas e estimados através de imagens de satélites na região a 

montante da UHE de Furnas. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item, serão apresentadas algumas referências trabalhos que já foram desenvolvidos 

pertinentes ao tema de estudo e que auxiliarão no desenvolvimento do tema proposto. 

2.1 Precipitação 

A precipitação é definida como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a 

superfície da Terra. A disponibilidade de precipitação numa bacia é o fator predominante para 
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quantificar, por exemplo, a necessidade de irrigação, abastecimento de água doméstico ou 

industrial. 

A precipitação é provavelmente a variável do ciclo hidrológico que apresenta a maior 

variabilidade espacial. Os principais mecanismos para sua mensuração são as estações 

pluviométricas convencionais (pluviômetros/pluviógrafos), cujos valores representam somente a 

área ao redor do aparelho. Por outro lado as medidas obtidas por radares meteorológicos e satélites 

representam bem a distribuição espacial da precipitação, podem ser utilizados em regiões onde não 

se dispõe destas informações, embora possam muitas vezes apresentar problemas de precisão dos 

valores pontuais. 

Conti (2002), afirma que o emprego rotineiro de técnicas de sensoriamento remoto para 

estimativas de precipitação ainda é raro, estando restrito aos países desenvolvidos, notadamente os 

Estados Unidos da América. O autor, afirma que esta ausência no Brasil, deve-se ao geral 

desconhecimento das possibilidades do sensoriamento remoto para estimativas de precipitação, a 

pequena difusão na sociedade das imagens de satélite e pela ausência de técnicas adaptadas às 

diversas condições climatológicas existentes no país. 

No caso brasileiro, o CPTEC que é o principal centro de referência para os estudos de 

estimativas de precipitação por satélite, utiliza estimativas disponibilizadas pela NOAA através da 

técnica NESDIS (NOAA Environmental Satellite Data Information Service) calibrada para os 

Estados Unidos da América e não especificamente para o Brasil ou América do Sul, podendo ser 

uma fonte de erro. 

Além do tipo de satélite e o sistema de calibração, outras variáveis podem interferir na 

resposta a ser encontrada, como por exemplo, o tipo de chuva e a formação das nuvens. Neste 

trabalho, como o objetivo é analisar os dados de precipitação, não será objeto de estudo, o processo 

de aquisição. 

Deve ser ressaltado, que a utilização de estimativas feitas por satélites, se justifica pelos 

seguintes fatos: 

• Os dados de postos pluviométricos estão sujeitos a uma série de incertezas, tais como: 

séries observadas pequenas, falha de dados, erros de medição, etc.; 

• A rede de pluviômetros ainda não é bem distribuída em muitas bacias; 

• Devido ao difícil acesso e ao grande tamanho das bacias hidrográficas do Brasil, 

existem regiões sem estação pluviométrica; 

• O Brasil não dispõe de uma cobertura satisfatória de radares meteorológicos que 

poderia ser outra fonte para aquisição de dados. 

Entretanto, um dos problemas a ser enfrentado é justamente buscar a metodologia adequada 

para que se possa fazer a integração entre os dados de solo e de satélite. Os três métodos 
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consagrados pela prática para a obtenção da precipitação média sobre uma área, a partir de 

pluviômetros e pluviógrafos distribuídos sobre a mesma, são o método da média aritmética, o 

método de Thiessen e o método das isoietas. Os dois últimos métodos são mais apropriados, pois o 

método da média aritmética é válido apenas para bacias com postos uniformemente distribuídos e 

em regiões planas. 

O trabalho de Medeiros (2002) realizou um estudo da distribuição de chuvas intensas, 

utilizando dados diários de precipitação na bacia do rio Paraitinga a montante do aproveitamento 

Paraibuna - Paraitinga, aproveitando-se do fato que a região possui boa distribuição de dados 

fluviométricos e pluviométricos e não dispõe de obras hidráulicas e aplicaram-se três métodos de 

distribuição da chuva com a área: empírico (baseado no modelo Tupi), equação de United States 

Weather Bureau e a metodologia teórica de Rodrigues Iturbe e Meija. Na etapa seguinte, foi 

realizada uma adequação destes três métodos a um modelo chuva-vazão. Os resultados encontrados 

para a região de estudo, concluíram que o primeiro método subestima a estimativa da precipitação 

na área, enquanto os dois últimos apresentam resultados próximos. 

No trabalho de Collischonn (2006), a integração entre os dados de precipitação foram 

realizados nas bacias do rio São Francisco (com alta densidade de pluviômetros) e do Tapajós (com 

baixa densidade de pluviômetros) e as estimativas de precipitação fornecidas pelo satélite TRMM 

foram consistentes e apresentam boa relação se comparadas ao dados de pluviômetros. 

Nas duas bacias analisadas, o satélite superestimou sistematicamente as precipitações médias 

nas estações secas. A superestimativa, no entanto, não foi muito acentuada. Já nos meses úmidos, o 

comportamento foi mais aleatório, com uma leve tendência do TRMM em subestimar as 

precipitações médias sobre a bacia. 

O autor concluiu afirmou que os dados de satélite embora sejam uma fonte de dados 

alternativa, barata e aparentemente confiável, não se pode afirmar ainda que as estimativas de 

precipitação por satélite possam substituir os dados de pluviômetros ou pluviógrafos na simulação 

chuva-vazão, sendo recomendado para isso, testes mais aprofundados e um espaço amostral maior, 

com aplicações em mais bacias. 

O trabalho de Hughes (2006) se fundamentou em um comparativo entre as imagens de satélite 

e as medições realizadas em solo na África, contudo, o autor fez uma série de observações quando 

se faz este tipo de comparativo, dentre as quais podemos citar: 

• O satélite, normalmente não registra vários ciclos de período úmido e de estiagem, 

deste modo, em alguns casos fica comprometida a formação de dados históricos. 

• Devido a peculiaridade de cada situação, o mais recomendável é que se estude as 

estimativas de satélite e as medições em solo em separado, com objetivo de se diminuir erros, 
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principalmente se tiver aplicações em modelos hidrológicos e num segundo passo realiza-se uma 

correlação entre ambas. 

• As técnicas para estimativa e os dados de satélite, normalmente se encontram restrita 

apenas em países desenvolvidos. 

Dando afirmação aos estudos de Hughes, Wilk et al (2006), modelaram a bacia do rio 

Okavango no sudeste da África, e recomendaram a utilização em separado as precipitações de 

satélite e de pluviômetros, devido ao fato de que a precipitação por satélite sob-estimaram as chuvas 

estimados por satélite em 20%. 

2.2 Modelo Hidrológico Chuva - Vazão 

O modelo hidrológico é instrumento capaz de fornecer informações distribuídas no espaço e 

no tempo das variáveis hidrológicas, neste caso específico, será a vazão. Neste trabalho é o modelo 

hidrológico de Grandes Bacias (MGB-IPH) que foi desenvolvido por Collischonn (2001), com base 

na estrutura do modelo LARSIM e com algumas adaptações do modelo VIC-2L. 

O MGB-IPH divide a bacia em células regulares (5 a 20 km). No interior de cada célula é 

considerada a variabilidade de características físicas, como a cobertura vegetal e os tipos de solo, 

sendo que intervalo de tempo de cálculo é diário ou horário.  

A variabilidade espacial da precipitação é considerada através da interpolação dos dados dos 

postos pluviométricos para cada uma das células. As variabilidades do relevo, dos tipos de solos e 

do seu uso e cobertura vegetal são consideradas através da utilização de planos de informação 

classificados a partir de imagens de satélite, ou mapas digitalizados. 

Segundo Collischonn (2001), o MGB vem preencher um espaço intermediário entre os 

modelos de transformação chuva-vazão, adaptados para pequenas bacias, e os modelos de 

circulação global, de grande escala. O modelo tem sido usado para previsão, estudo de 

disponibilidade hídrica, gerenciamento de recursos hídricos e, em menor escala, avaliação de 

impactos de mudança de uso do solo e mudanças climáticas. 

Para se fazer a estimativa da precipitação observada nos postos pluviométricos nas células do 

modelo é utilizado o programa INTERPLU. Este programa possui duas opções de interpolação: 

Thiessen ou por inverso da distância ao quadrado. Para a aplicação ao trabalho de Collischonn 

(2001) foi utilizado o método da distância ao quadrado, pois o método de Thiessen atribui sempre, a 

uma grande área, a informação de um único posto. 

No estudo aplicado a bacia do Rio São Francisco, Silva (2005) verificou deficiências 

importantes de dados pluviométricos, principalmente nas regiões semi-áridas do médio e baixo São 

Francisco. Como conclusão, o autor verificou que existem deficiências importantes nas séries de 
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vazões naturais dos aproveitamentos hidrelétricos e que uma possível aplicação do modelo é utilizar 

as simulações para detectar e corrigir inconsistências nas séries de vazões naturais diárias. 

2.3 Operação de Reservatórios 

Após o estudo sobre a precipitação e a modelagem na bacia de estudo, o próximo passo será 

utilizar os dados gerados para auxiliar na operação de reservatórios. O aproveitamento de recursos 

hídricos para a geração de energia elétrica é a principal forma de utilização não consultiva de água, 

salvo o armazenamento de água nos reservatórios que podem representar parcela significativa no 

balanço hídrico. Foi durante décadas o uso prioritário de recursos hídricos, a ponto de o Código de 

Águas, decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, ter sido regulamentado com vistas à implantação de 

um sistema elétrico interligado e, conseqüentemente, na montagem de um parque industrial que 

tirasse, como de fato tirou, o Brasil da condição de país agrícola, Santos et al (2003). 

No Brasil, foi criado em de agosto de 1998, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, 

cuja responsabilidade é a coordenação e controle da operação das instalações de geração e 

transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN, sob a fiscalização e 

regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. O Sistema Interligado Nacional é 

formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. 

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. 

Como as usinas hidrelétricas são construídas onde melhor se pode aproveitar as afluências e 

os desníveis dos rios, comumente em locais distantes dos centros consumidores, foi necessário 

desenvolver, no país, um extenso sistema de transmissão, formando caminhos alternativos, 

permitindo transportar a energia produzida até os centros de consumo. Mais ainda, as grandes 

interligações possibilitam a troca de energia entre regiões, permitindo obter benefícios a partir da 

diversidade de comportamento das vazões entre rios de diferentes bacias hidrográficas. 

A construção e operação de reservatórios têm como princípio fundamental o desenvolvimento 

de reservas nos períodos de excesso hídrico para seu posterior uso nos períodos de escassez. A 

operação integrada de múltiplos reservatórios com múltiplos usos requer uma série de decisões que 

definem quanta água deve ser alocada desde cada reservatório, ao longo do tempo, para cada um 

dos usos e quais os volumes dos reservatórios a serem mantidos, visando à otimização de objetivos 

predefinidos. O caráter de múltiplo uso da água pode gerar grandes conflitos entre os vários 

usuários. 

Diante deste dilema, desenvolveu-se um modelo que viesse a fazer a integração dos demais 

usuários do lago, sem trazer grandes perdas na produção de energia. 
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2.3.1 Modelo de operação de reservatórios em função da freqüência e duração de transgressão 

de níveis 

Neste item, será apresentada uma adaptação que foi feita ao modelo de operação de 

reservatórios para geração de energia elétrica, fundamentado no trabalho de Ribeiro Junior (2004). 

O modelo de operação com vistas a manter a freqüência e duração de transgressão de níveis, 

fundamentou-se, num primeiro passo, na busca de um critério neutro de operação. Neste caso, o 

reservatório deveria perseguir uma vazão defluente que se aproxima ao máximo da vazão média de 

longo termo, definindo uma política de operação de minimização do desvio-médio quadrático, ao 

longo do tempo. Na verdade, esse método que objetiva a regularização de aproveitamentos, era 

utilizado na primeira metade deste século para o estudo de regularização parcial em centrais 

hidrelétricas, conhecido como “fio estendido” ou Conti-Varlet. Esse procedimento visa modular as 

vazões extremamente variáveis, tornando - as o mais constante possível. Segundo Souza et al 

(1999). 

Esse método apresentada um resultado satisfatório para as populações de jusante, que obtém 

as vazões regularizadas aproximando-se do valor médio. O mesmo não se pode dizer a respeito do 

comportamento dos espelhos d´água. Assim, a população lindeira sofre em benefício dos de jusante, 

intensamente com o deplecionamento, não só pela intensidade do mesmo, mas sobretudo pelo longo 

tempo de estiagem. 

Desde modo, caso fosse só a intensidade, a discussão poderia se concentrar no nível mínimo 

operativo (Hmin), procurando elevá-lo. Propõe-se, então, uma função objetiva, incorporando uma 

penalização para níveis indesejáveis do reservatório, que poderia ser crescente conforme se 

desviasse da faixa desejada. Assim, como a proposta é atenuar a amplitude de variações 

estabeleceu-se trabalhar com uma “janela móvel”, de um semestre, entretanto a mesma pode ser um 

ano, conforme as equações 1 e 2. 

( ) i

T

i
di kpQQz +−=∑

=

2

1

min    (1) 

Sendo que: 

( ) ( )( )tti VAgfHfkp ==            (2) 

Onde:  

Q   Vazão média (m3/s) 

Qdi  Vazão defluente no instante i (m3/s) 

VAt  Volume regularizado (m3) 

Ht é a altura regularizada 
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Assim, realizaram-se simulações para diferentes pesos, e com o auxilio da técnica de “trade-

off”, (técnica é muito utilizada, quando se dispõe de interesses bastante distintos, e se necessita de 

encontrar um ponto ideal para ser feita a operação), conforme Figura 1 que representa, na verdade 

um instrumento de negociação, onde o “joelho” da curva é um bom indicador de quais as 

penalidades podem ser adotadas, para que se busque intermediar os interesses de montante (cotas 

regularizadas) e os interesses de jusante (regularização de vazões). 
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Figura 1 – Pontos indicados pelo Trade - off 

Depois de selecionado as curvas que indicariam um bom comportamento do reservatório, 

tanto para os usuário do entorno, quanto para a geração de energia, para se dar suporte a um modelo 

de operação onde fosse viável estudar comportamento do reservatório, não somente pela quantidade 

de meses que se deve satisfazer a uma determinada cota, mas também pela maneira como esses 

valores se apresentam, faz- se necessário a definição de algumas variáveis: 

Permanência (Per): É o tempo total em que o nível do reservatório é igual ou maior que o 

nível de referência. 

Duração total de violação (d): Representa o tempo total em que ocorrem valores inferiores ao 

valor de nível referencial. 

Freqüência de ciclos de violação (f): Representa o número de ciclos (períodos) existentes, em 

que o nível esteja abaixo do valor de referência. 

Duração média de transgressão ( dt ): É a duração média dos ciclos de violação. Corresponde 

à relação entre a Duração total de violação (d) e a Freqüência de ciclos de violação (f). Assim: 

W1 = 5E-6 

W1 = 3E-5 

W1 = 1E-5 
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f

d
dt =               (3) 

Freqüência média de transgressão ( ft ): Relação existente entre a Freqüência de ciclos de 

violação (f) e o tamanho da amostra (n): 

n

f
ft =               (4) 

O produto da freqüência média de transgressão pela duração média de transgressão representa 

o percentual do tempo (Te) em que ocorrem valores inferiores de cota ao valor de referência. Esse 

valor nada mais representa que um complemento da curva de permanência (Per) e pode ser obtido 

através da seguinte relação: 

n

d

n

f

f

d
ftdtTe =×=×=            (5) 

O próximo passo será escolher alguns níveis, adotados como referenciais. Neste caso, 

convenciona-se adotar, alguns valores para as alturas e aplicar-se os conceitos acima detalhados, 

conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Freqüência e duração  

Menor que 761 763 766 767 

duração 185 294 589 673 

freqüência 26 37 50 43 

dt 7,12 7,95 11,78 15,65 

d 21,71% 34,51% 69,13% 78,99% 

ft 0,03 0,04 0,06 0,05 

W1 = 
0.00003 

dt.ft 21,71% 34,51% 69,13% 78,99% 

Deve ser observado, que para o calculo da tabela acima, utilizou-se o toda a base de dados do 

histórico de dados, que neste caso se equivale a 71 anos, ou seja, o valor de n é igual a 852 meses. 

Depois de determinado um período que se deseja manter os referenciais de freqüência e 

duração, e neste caso foi considerado de dez anos, pode ser estimada a duração ( dd ) e a freqüência 

( df ) desejada, com base nos valores ft  e dt estimados na Tabela 1, e considerando o valor de n = 

120 (dez anos) conforme as equações 3 e 4. A proposta, é que esses valores, sejam incorporados a 

outorga dos empreendimentos, para que se os objetivos possam ser atingidos, conforme Figura 2, e 

que em um horizonte de dez anos estes patamares sejam alcançados e respeitados. 
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Figura 2 – Freqüência e duração desejada 

Deve se observar que esses são os valores que se deseja encontrar, para que haja melhor 

ponderação dos interesses de todos os usuários. Entretanto a adoção de determinados valores de 

permanência de cotas e do número de anos para o estudo pode variar conforme o objetivo a ser 

alcançado. No entanto as definições dessas diretrizes são fundamentais para que essa metodologia 

seja aplicada. Outro fato importante que deve ser ressaltado é que a projeção de cotas é sempre feita 

considerando um patamar mensal. 

Se as durações calculadas ( cd ) tiverem duração superior aos valores de duração desejadas 

( dd ) foram sugeridas duas regras de operação para que o reservatório atinja níveis desejados 

através do armazenamento de água. 

A primeira opção partiu do pressuposto de se armazenarem percentuais da vazão afluente 

(vazão de água que está chegando a usina) e a vazão defluente (vazão de água que está saindo da 

usina) será a vazão afluente, subtraída do percentual armazenada. O ideal é que se trabalhe com 

vários percentuais de armazenamento, para verificar a resposta a ser obtida. 

No trabalho de Ribeiro Junior (2004), foi trabalhado com percentuais de 10, 15, 20 e 30%, 

sendo que neste caso fazer um acumulo excessivo de água não representou resultados melhores de 

15% da vazão afluente garantiu praticamente os mesmos resultados se comparado com os valores 

de 20 e 30%. 

Após o armazenamento dessa quantidade de água, calcula-se a altura no próximo mês e então, 

considerando esse novo valor calcula-se novamente a duração para os últimos dez anos. Dessa 

maneira, continua – se a trabalhar com um horizonte de dez anos. Entretanto a base de dados será 

sempre diferente, pois a metodologia sugerida somente apresenta aplicabilidade, devido ao fato de 

se trabalhar com uma janela móvel de planejamento de uma década. 

O acúmulo de água maior do que o planejado continuará, até que a duração calculada seja 

menor ou igual a desejada. Quando isso acontecer, ou seja a cd  ≤ dd  deve-se verificar se a 

freqüência desejada para todos os níveis foi atendida. Em caso afirmativo, a partir do próximo mês, 

a vazão defluente deverá ser a própria vazão planejada. Mas em caso contrário, ou seja, se a 
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condição imposta para a duração for atendida, mas não para a freqüência, não se faz necessário 

continuar acumulando água em quantidade maior do que a planejada, assim, a proposta é que seja 

mantido constante o nível do reservatório até que a freqüência desejada seja alcançada. Isso será 

possível, fazendo com que a vazão que chega ao reservatório seja a mesma que sai. Vale ressaltar 

que essa regra somente possui validade, enquanto a condição para a duração estiver sendo atendida, 

mas a de freqüência não. 

A opção 2, segue a mesma metodologia das opção anterior só que ao invés de se trabalhar em 

função da vazão afluente a opção é trabalhar com a defluente, devendo ser considerada aquela 

projetada pelo setor, de tal maneira que trabalhe visando que o reservatório não se esvazie de forma 

tão intensa. A única restrição que deve ser incorporada, se da no caso de a vazão afluente ser menor 

do que a defluente planejada não permitindo o esvaziamento do reservatório, de tal modo que será 

mantido o nível de água no lago, fazendo com que a vazão que entra seja igual a que sai. Essas 

regras de operação podem ser mais bem representados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Regras de Operação 

3 METODOLOGIA 

Conforme apresentado, a idéia deste trabalho é utilizar um modelo de operação para os 

reservatórios hidrelétricos, que incorpora restrições operativas (Restrições de duração e freqüência 

do nível de água a ser mantida nos lagos, buscando maior segurança no que diz respeito à 

permanência de cotas e vazões, conforme apresentado no item anterior) visando à utilização dos 

demais usos da água, sem que haja grandes perdas na produção energética. 

Para se fazer um refinamento na entrada do modelo de operação e visando adequar a uma 

operação mais real, será utilizado como ferramenta de aplicação, o modelo hidrológico de grandes 

bacias – MGB desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH da Universidade Federal 
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do Rio Grande do Sul – UFRGS que estima a vazão de um corpo d’água através do valor da 

precipitação. O emprego do modelo hidrológico irá auxiliar na tomada de decisão e dependendo do 

resultado, pode alterar a operação do reservatório, principalmente se considerarmos que o atual 

modelo do setor elétrico, se baseia em estimativas estatísticas e desta maneira, sujeita a erros. Para a 

calibração do modelo hidrológico será feito um comparativo entre as informações geradas pelo 

modelo e a série de vazões naturais que são disponibilizadas pelo ONS. 

Deste modo, após a aplicação do modelo hidrológico, será feito um comparativo com a vazão 

natural (Vazão afluente a uma seção de rio, ou aproveitamento hidrelétrico, sem considerar o efeito 

da ação antrópica lá existente devido à operação de aproveitamentos à montante, irrigação e outros 

usos consuntivos), que é disponibilizada pelo setor. 

Entretanto, para alimentação do modelo hidrológico, serão utilizados dados de precipitação 

provenientes de estações pluviométricas (disponibilizados através do HIDROWEB da Agência 

Nacional de Águas – ANA) que apresentam boa representatividade pontual e de imagens de satélite 

(provenientes do satélite TRMM) que tem a vantagem de conseguir representar a variável 

hidrológica no espaço.  

O satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), possui órbita oblíqua, operando a 

400 km, permitindo alta resolução espacial mesmo em freqüências menores como as de 

microondas. Estes satélites cobrem todo o planeta, não apenas áreas específicas. Entretanto, a 

freqüência de passagem sobre um mesmo ponto é bastante baixa, de 1 a 2 dias, dependendo das 

características do satélite, de forma que a amostragem da obtenção de dados sobre pontos 

específicos fica comprometida. 

Conforme apresentado no item referente a revisão bibliográfica quando se fazem estudos e se 

dispõe de dados provenientes de duas fontes, o correto é que se utilizem os dados de cada uma das 

fontes em separado, ou seja, que se modele hidrologicamente a seção de estudo com dados estimado 

por satélite e com valores medido em solo através de pluviômetros/pluviógrafos, para que se possa 

reproduzir vazões mais próximas dos valores reais e que subsidiarão o modelo de operação de 

reservatórios e depois, será feito um estudo comparativo entre ambas as fontes. 

Assim, será analisada a alteração no resultado do modelo de operação de reservatórios, 

quando se incorpora a utilização de um modelo hidrológico utilizando dados de precipitação 

provenientes de dados medidos por pluviômetros/pluviógrafos, dados estimados através de imagens 

de satélites e da inter – relação entre ambos, com os resultados quando se utiliza os dados históricos 

de vazões naturais reconstituídas, afluentes a usina de estudo. Para efeito comparativos, seria 

interessante, a incorporação de dados provenientes do radar meteorológico, entretanto deve ser 

ressaltado que este não apresenta representação em toda seção de estudo e por isso não será 

incorporado ao estudo. 
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Deste modo, a proposta para este trabalho de doutorado pode ser representada através do 

fluxograma indicado na 

 

 

Figura 4. 

 
 

Figura 4 - Fluxograma do trabalho a ser desenvolvido 

Seleção da região de estudo 
 

Modelagem hidrológica da região de estudo 
 

Aquisição e Análise dos dados de precipitação medidos por satélite e em solo 
 

Estudo comparativo entre os dados de vazões gerados pelo modelo hidrológico com a série de 
vazões naturais reconstituídas pelo ONS 

Aplicação da série de vazões ao modelo de operação de reservatórios 

Análise dos resultados do modelo de operação dos reservatórios 
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4 REGIÃO DE ESTUDO 

A região em estudo está inserida na Bacia do Rio Grande (Sub-Bacia 61), figura 2, que 

pertence à bacia do Rio Paraná, localizada na região sudeste brasileira, nos estados de Minas Gerais 

e São Paulo, entre os paralelos de 20º 06’ e 21º 23’de latitude sul e entre os meridianos de 49º 30’ e 

45º 45’ de longitude oeste drena uma área total de aproximadamente 145000 km2. A partir de suas 

cabeceiras, o rio Grande percorre cerca de 700 km inteiramente em território mineiro, o que 

equivale a 17,8% da área do estado, e a partir de confluência com o Rio Canoas, faz fronteira entre 

São Paulo e Minas Gerais, por cerca de 600 km. 

 

Figura 5 - Bacia do Rio Paraná e Bacia do Rio Grande 

A seção de estudo, Figura 6, foi região a montante da usina Hidrelétrica de Furnas, 

localizada no curso médio do rio Grande, no trecho denominado "Corredeiras das Furnas", entre os 

municípios de São João da Barra e São João Batista do Glória, em Minas Gerais. A Usina de 

Furnas, além de se constituir um marco de instalação de grandes hidrelétricas no Brasil, possibilitou 

a regularização do rio Grande e a construção de mais oito usinas, aproveitando, integralmente, um 

potencial de mais de 6.000 MW instalados, Furnas (2006). 
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Figura 6 - Delimitação da área de estudo 

O Reservatório de Furnas tem cerca de 1440 Km2 de área inundada e perímetro de 3500 Km, 

banha 34 municípios, com população de aproximadamente 800.000 habitantes. O projeto de 

aproveitamento prevê uma variação de cota entre 768 e 750m (nível máximo e mínimo de 

operação). 

A escolha por este aproveitamento, se deve aos conflitos pelo uso da água, na seção de estudo. 

Segundo Engel (2000), o rebaixamento prolongado do nível das águas do reservatório de Furnas, 

resultante de condições hidrológicas desfavoráveis e de redução nos investimentos do setor elétrico 

brasileiro, somado aos percalços na programação de entrada em operação de novas usinas e de 

linhas de transmissão, resultou em perdas significativas para os usuários das águas do Lago de 

Furnas. Estes passaram a pleitear uma cota mínima de operação do lago (762 m), que será utilizada 

como referencial para os estudos, além de recursos para tratamento dos esgotos urbanos. Dados da 

Associação dos Usuários do Lago de Furnas -ASUL mostram que os principais impactos do 

deplecionamento foram: 

• Redução no movimento de turistas em 70%; 

• Diminuição de 40 % na produção agrícola; 

• Transtorno nas propriedades lindeiras para a dessedentação animal; 

• Redução na qualidade e quantidade de peixes; 

Além disso, Santos (2002), afirma que todo o esgoto proveniente das áreas urbanas, que antes 

era lançado diretamente no lago, embora sem qualquer tratamento, conta, de imediato, com uma 

enorme capacidade de diluição, reduzindo sobremaneira seu impacto direto no ambiente. Com o 

rebaixamento do reservatório, o efluente passa a percorrer grandes distâncias a céu aberto, onde o 

processo de decomposição da matéria orgânica já se estabelece, provocando o aparecimento de 

odores e colocando em risco a saúde das pessoas e dos animais que possam com ele ter contato. 
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Igualmente aos problemas causados a diluição, o esvaziamento do reservatório até níveis 

extremos, por um longo período de tempo, tem permitido o aparecimento de grande quantidade de 

vegetação, principalmente nas áreas de várzea antes alagadas. Quando do retorno das águas aos 

níveis históricos de operação, a vegetação entrará em decomposição, com reflexos imediatos na 

piora da qualidade da água, notadamente junto às margens, onde se desenvolve a maioria das 

atividades turísticas, entre outras a pesca esportiva. 

Adicionalmente, o autor, afirma que a exposição de extensas áreas de margens, especialmente 

as de topografia mais acidentada, acelera o processo de assoreamento, em virtude do carregamento 

do solo que, sem a proteção da vegetação, é levado pelas águas de chuva, reduzindo o volume do 

reservatório, dificultando a utilização das águas próximas às margens, onde ocorre grande parte da 

atividade turística, e contribuindo para a degradação da qualidade da água. 

No período de 1998 a 2000, época de maior crise do setor elétrico, pôde ser observado que, 

em apenas 30% do tempo, a usina operou em uma condição que não viesse a causar grandes danos 

para as populações que residem no entorno do lago, tomando por base a altura Hreq solicitada pela 

população da ASUL (762 m). 

A geração de energia na bacia do Grande, Figura 7, representa aproximadamente 10% de toda 

a geração de energia brasileira e devido ao fato de a usina de Furnas estar inserida nesta bacia, esta 

foi escolhida para se desenvolverem os estudos. 

 
Figura 7 - Usinas da bacia do Rio Grande 

A área de estudo, compreende a região a montante do reservatório de Furnas, pois o objetivo 

deste trabalho será verificar o beneficio que pode ser alcançado utilizando a estimativa da 

precipitação através da utilização de imagens de satélite aplicado ao modelo de chuva – vazão e 

verificando qual o beneficio que pode ser alcançado quando aplicado ao modelo de operação de 

reservatórios. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

A metodologia proposta irá averiguar a viabilidade da utilização de dados de precipitação 

obtidos por satélite, comparar e estudar uma integração destes dados com os adquiridos através de 

pluviômetros e pluviógrafos, visando à melhoria dos dados de entrada a serem aplicados a um 

modelo hidrológico de chuva-vazão. Espera-se criar um mecanismo que possa proporcionar um 

melhor refinamento para a determinação das vazões que serão empregadas na entrada de um 

modelo de operação de reservatórios hidrelétricos, o qual incorpora os conceitos de freqüência e 

duração de transgressão de níveis, podendo melhorar a operação e auxiliar na tomada de decisão, 

podendo proporcionar o uso múltiplo da água. Como este trabalho ainda esta em fase de 

desenvolvimento, não foram apresentados os resultados obtidos. 

Conforme mencionado no texto, o trabalho de Collischonn (2006) foi o precursor na 

utilização de dados de satélite para se fazer a modelagem de uma bacia. Deste modo, este trabalho 

apresenta um caráter inovador se considerar além da integração dos dados de satélite para fazer a 

modelagem de uma bacia que os dados gerados serão utilizados como ferramenta para dar suporte a 

uma nova proposta para a operação de reservatórios. 
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