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  AMORTECIMENTO DE CHEIAS EM RESERVATÓRIO DE PCH POR 

MEIO DO MÉTODO PULS UTILIZANDO O VBA 
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Renato Leandro Beregula4; Kauê Boidi Pereira5;  

 

Resumo – O presente trabalho busca analisar o amortecimento do pico de cheia ocorrido em um curso d’água ao se 

instalar o reservatório de Pequena Central Hidrelétrica (PCH). A partir de informações extraídas do projeto básico da 

PCH Senador Jonas Pinheiro, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso, foi aplicado o método 

Puls para a análise do amortecimento de cheia de um dos seus dois reservatórios, o do córrego Anta. Buscando uma 

otimização do estudo, optou-se por utilizar a Linguagem de Programação Visual Basic for Application para que as 

interações do método, que são um tanto repetitivas, fossem realizadas automaticamente. O trabalho consistiu em três 

fases: avaliação dos dados do projeto básico (série histórica e informações do reservatório), a segunda fase elaboração do 

algoritmo em VBA para as interações dos dados dos hidrogramas e volume de reserva, e por última análise dos 

hidrogramas efluentes obtidos. O método Puls consiste na interação da variação do volume do reservatório (no tempo 

determinado) com as médias de vazões afluentes e efluentes.  Nos resultados do estudo pode-se observar que no geral o 

amortecimento manteve-se na faixa de 20 a 30%. Em séries de dados que possuíam uma grande quantidade de pico 

seguidamente, o reservatório não conseguia recuperar seu volume de reserva a tempo de um novo pico de cheia, dessa 

forma os percentuais de amortecimento se mantiveram a baixo de 15% nesses pontos.  

 

Palavras-chave: Modelo de amortecimento; VBA; Hidráulica computacional. 

 

 

 

DAMPING FLOOD OF SMALL HYDROPOWER RESERVOIR THROUGH 

THE PULS METHOD USING VBA 
 

Abstract – The present study aims to develop an algorithm in the “Visual Basic for Application” programming 

language in order to study the damping filled of a Small Hydropower Plant reservoir installed in a stream. Based on the 

information extracted from the SHP Caeté basic project, located in the city of “Santo Antonio do Leverger”, Mato Grosso, 

the “Puls Method” was applied to the analysis of the full damping of one of its two reservoirs, the “Anta” stream. The 

application of the method mainly involves the interaction of hydrological data stream, which was facilitated by the use of 

the algorithm. The results of the study can be clearly show cushioning around 20-30%, and the intervals at which had 

many peaks and then did not give the reservoir time to recover, the percentage remained below this value. 

Key words: Flood-control model; VBA, Computacional hydraulics .  
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INTRODUÇÃO 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) é um empreendimento cuja potência esteja entre a 3.000 

kW e 30.000 kW e com área de reservatório de no máximo 13 km². É tido pela ANEEL como um dos 

pilares para o suprimento da demanda de energia gradualmente crescente no país (Marchi, 2010). O 

número de PCHs em construção e em planejamento cresce cada vez mais no Brasil, devido 

principalmente aos incentivos regulatórios do Governo Federal para a geração descentralizada de 

energia elétrica (Clemente, 2001). 

Uma importante estrutura presente em algumas PCHs são os reservatórios, lagoas formadas a 

partir do acúmulo de água devido à interceptação do curso d’água por uma estrutura denominada 

barragem. Eles têm como objetivo principal acumular águas disponíveis nos períodos chuvosos para 

compensar as deficiências nos períodos de estiagem. Entre as vantagens trazidas pelos reservatórios 

são citadas a regularização da vazão e principalmente o amortecimento das cheias para redução dos 

impactos de inundação a jusante (Zulcy, 2009). 

No caso de pequenos reservatórios, como é o caso das PCHs, o efeito de amortecimento 

ocorrido não é tão grande como o de grandes empreendimentos, porém atualmente a quantidade de 

pequenos empreendimentos é tão grande em um mesmo curso d’água que acaba por ter um efeito 

cascata e acumulativo. Dessa maneira, o impacto pode tornar-se muito considerável, alterando desde 

o talvegue do rio, sua vazão, o microclima da região e outras características do curso (Eley e Watkins, 

1991). 

Para a realização do estudo de amortecimento de cheias devido a reservatórios, optou-se pela 

utilização de um método elaborado por LG. Puls em 1947. Esse método é utilizado para estudos tanto 

de amortecimento devido a alagamentos, como também para dimensionamento de bacias de detenção 

(Hernandez, 2007). 

O presente estudo buscou realizar uma análise detalhada desse método, aplicando em um 

reservatório real. Para a execução do método optou-se pelo desenvolvimento de um código na 

linguagem Visual Basic for Aplication (VBA), para que as interações que são muito repetitivas 

fossem feitas automaticamente e com uma maior precisão, diminuindo assim erros. O local escolhido 

para o estudo foi a PCH Senador Jonas Pinheiro localizada no município de Santo Antônio do 

Leverger – MT. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de Estudo 

 

A PCH a ser estudada localiza-se no Estado de Mato Grosso, no município de Santo Antônio 

de Leverger a 150 km da capital Cuiabá. De acordo sítio eletrônico da prefeitura do município2, ela 

pertence à Mesorregião do Centro-Sul Mato-Grossense, na Microrregião de Cuiabá. Pertence aos 

municípios que integram a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Em 2017 o IBGE estimou 

sua população em 18.392 habitantes. 

O clima da região é apresentado com duas estações bem definidas, estiagem (abril a setembro) 

e a outra chuvosa de (outubro a março) (Amorozo, 2002). 

A PCH Senador Jonas Pinheiro possui um arranjo um pouco incomum. Ela possui barramento 

em dois córregos distintos, porém, paralelos: Córrego Anta e Córrego Caeté. Ambos os córregos se 

                                                           
2 http://www.leverger.mt.gov.br/ 
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localizam na Bacia do Rio Paraná (6) na Sub-Bacia do Alto Rio Paraguai (66). Na Tabela 1 são 

observadas as características de cada um dos córregos estudados. 

 

Tabela 1 - Característica dos córregos de estudo. 
Bacia Hidrográfica Bacia do rio Paraná Bacia do rio Paraná 

Sub-bacia Alto Rio Paraguai Alto Rio Paraguai 

Rio Anta Caeté 

Município Santo Antônio do Leverger Santo Antônio do Leverger 

Estado Mato Grosso Mato Grosso 

Latitude Sul 16°06'18,8" 16° 07' 49,9" 

Longitude Oeste 55°21'9,70" 55°22' 26,3" 

Área de drenagem do local do projeto 37,00* km² 26,0 Km² 

Precipitação média anual na bacia 1.980,00 mm 1.980,00 mm 

Comprimento do rio (nascente até a barragem) 4,65 Km 6,11Km 

Desnível entre a nascente até o local de estudo 220,0 m 170,0 Km 

Altitude máxima do curso d’água 710 m 750,0 m 

Altitude mínima do curso d’água 490 m 580,0 m 
 

Na Figura 1 é apresentado um esquema da PCH Senador Jonas Pinheiro para uma melhor 

compreensão. Ela conta com duas barragens, uma no Ponto 1 (Córrego Caeté) e outra no Ponto 2 

(Córrego Anta). 
 

 
Figura 1 - Esquema da PCH Senador Jonas Pinheiro 

 

A primeira estrutura, localizada no Córrego Caeté, conta com uma barragem de Terra de 5 m 

de altura formando um lago de 0,5 ha. A estrutura conta ainda com um vertedor com capacidade 26 

m³/s. Após ser coletada pela tomada d’água o fluido passa por um canal de concreto de 1.239 m de 

comprimento, até a caixa de junção que irá reunir a água vinda dos dois córregos. 

A segunda estrutura, instalada no Córrego Anta, possui uma barragem de terra com 28 metros 

de altura e 515 m de comprimento, formando um lago de 25 metros de profundidade máxima, 47 ha 

de área alagada e um volume de 5.532X103 m3 no Nível Normal. A estrutura possui um vertedor do 

tipo Ambursen, com capacidade de 28 m³/s, cota da soleira 538,60 m e comprimento total de 30,0 m. 

Após ser captada por uma tomada d’água o fluido escoa por um canal de adução de concreto com 

3.205 m de comprimento até a caixa de junção supracitada. 

Depois de passar pela caixa de junção, a água vinda dos dois córregos será conduzida até uma 

câmara de carga por um canal de 180,0 m. Da câmara de carga até a Casa de força a adução será 
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através de um conduto forçado de 716 m de comprimento. A PCH possui uma potência instalada de 

6,0 MW. 

  

Método Puls 

 

Para poder verificar o amortecimento de cheias foi utilizado o método Puls. Este método 

trabalha com dois tempos: o primeiro são as condições atuais de escoamento afluente, reserva de água 

e escoamento efluente e a segunda é conhecida apenas a informação de entrada no reservatório. 

O estudo é realizado através da resolução da equação 1 através de um esquema de diferenças 

finitas, que podem assumir a seguinte forma: 
 

2𝑆𝑖+1
∆𝑡

+ 𝑄𝑖+1 = 𝐼𝑖 + 𝐼𝑖+1 +
2𝑆𝑖
∆𝑡

− 𝑄𝑖  

 
Eq. 1 

         No qual Qi representa a vazão no primeiro tempo; Qi+1 a vazão no segundo tempo; Ii a vazão 

de entrada no reservatório no primeiro tempo, Ii+1 valor de entrada no reservatório no segundo tempo, 

∆𝑡 o intervalo de tempo entre os dados adotados no estudo; Si o volume armazenado no reservatório 

no primeiro tempo e Si+1 o volume armazenado no segundo tempo. 

Collischonn (2013) indica em seu livro o roteiro do estudo de amortecimento de cheia através 

do método de Puls: 

(i) Determinação do intervalo de tempo de cálculo, ou seja, minuto, hora, diário, entre outros.  

(ii) Obtenção das informações de entrada para cada um dos intervalos de tempo. 

(iii) Determinação da relação cota volume, onde mostra qual o volume existente no reservatório 

para cada cota conhecida, a tabela deve variar desde a cota do fundo do reservatório, até a cota do 

maximorum. 

(iv) A partir das informações do vertedor e assim a equação dele deve-se criar uma tabela que 

relaciona a cota do reservatório com o volume extravasado. 

(v) Deve-se criar uma tabela na qual relaciona o termo 2S/∆t+Q com cada uma das cotas 

estabelecidas anteriormente, o valor do termo é encontrado substituindo o volume contido em cada 

uma das cotas (passo iii), a unidade de tempo determinada anteriormente e a vazão de saída (passo 

iv). Deve-se atentar a usar a unidade de tempo igual em todas as variáveis. 

(vi) No tempo t=0 considerar conhecido o valor do nível d’água inicial do reservatório. 

(vii) Para a condição da água inicial obter o valor da vazão de saída inicial e do armazenamento 

inicial. 

(viii) A partir dos dados de entrada deve-se aplicar a Equação 1 e obter o valor da soma 2S/∆t+Q 

válido para o final do intervalo de tempo.  

(ix) Com base no valor do termo 2S/∆t+Q obtido no passo ix deve-se obter os valores de volume 

e vazão de saída no segundo tempo através da interpolação com os dados obtidos na tabela do 

passo v. 

(x)  Repetir os passos viii e ix para todos os intervalos de tempo obtendo os valores de vazão de 

saída e volume armazenado no tempo 2 para cada um dos intervalos. 

Foi elaborado um algoritmo a partir da linguagem de programação Visual Basic Aplication para 

a realização das interações supracitadas.  

 

Dados de projeto - Características do reservatório e série histórica  

Dentre os arquivos disponibilizados pela empresa realizadora do projeto básico e executivo da 

PCH Senador Jonas Pinheiro encontravam-se os projetos em arquivo .dwg. Com esse tipo de arquivo 

em mãos, pode-se através da ferramenta de AutoCad® retirar a área existente dentro de cada uma das 

curvas e assim obter a área equivalente em cada cota. 



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

 
Figura 2 – Planta Baixa do reservatório da PCH Senador Jonas Pinheiro 

Utilizou-se a série de dados hidrológicos com vazões diárias de um período de 20 anos. Foram 

selecionados dois períodos com base nas maiores enchentes sofridas pelo município 2000/2001 e 

2009/2010. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Figura 3 apresenta-se o hidrograma natural e o amortecido obtido com a análise dos dados 

compreendendo o período entre 11/2000 à 04/2001. Nessa figura, verifica-se a existência de diversos 

picos de vazão. No gráfico por completo já é possível a percepção do amortecimento que ocorre 

devido a presença do reservatório, porém, para melhor análise, será realizado um recorte entre os 

dados 69 (8/01/2001) e 85 (24/01/2001) e será apresentado na Figura 4. 

 

 
Figura 3– Hidrograma da série histórica da época de cheia 2000/2001 

 

 
 

Figura 4 - Recorte da série histórica – Período de 08/01/2001 a 24/01/2001. 
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Na Figura 4 pode-se ver claramente o amortecimento ocorrido devido à presença do 

reservatório. Com o início do aumento da vazão há uma ascensão do hidrograma. Sem o 

amortecimento, o pico de vazão seria de 6,07m³/s para o primeiro (ponto 3) e 5,64 m³/s para o segundo 

(ponto 6), porém devido à presença do reservatório, o pico máximo foi de 4,89m³/s e 3,64 m³/s 

respectivamente. Os demais 1,18m³/s e 2 m³/s foram distribuídos nos períodos posteriores. A 

capacidade de amortecimento do primeiro pico foi de 19,4% e o segundo em torno de 35,46%. 

A capacidade de amortecimento do primeiro pico foi menor, pois o ângulo correspondente à 

ascensão do primeiro pico é maior, o que indica maior volume acumulado para ser amortecido. Por 

exigir resposta rápida, o reservatório é mais requisitado pelo sistema de amortecimento no primeiro 

pico. Na segunda ascensão, como o reservatório encontra-se com volume acumulado 

proporcionalmente grande, a subida do hidrograma de entrada fez com que o amortecimento fosse 

limitado ao valor de 3,64 m³/s. Isso pode explicar o achatamento da segunda curva de amortecimento. 

Por fim, toda a vazão que entra no sistema sairá, e só com o tempo ocorrerá a estabilização do 

hidrograma. 

 

 
Figura 5 - Recorte da série histórica – Período de 05/02/2001 a 30/02/2001. 

 

Na figura 5 é apresenta-se o hidrograma do segundo conjunto de picos. Na Tabela 2 apresenta-

se com mais nitidez os valores vazão na condição natural e amortecida. Como era de se esperar o 

início da ascensão da curva com os dados de amortecimento ocorre mais tardiamente que os valores 

de entrada representantes das vazões em condições naturais.  

 

Tabela 2 – Valores de amortecimento do hidrograma 

 
Mais da metade dos picos apresentados nessa série possuem percentuais de amortecimento na 

faixa de 20% da vazão.  Pode-se analisar pelo gráfico que os maiores percentuais de amortecimento, 

ocorreram nos intervalos em que a vazão de início do período de ascensão possuíam valores de vazão 

Pico

Vazão em 

condições naturais 

(m³/s)

Vazões com 

amortecimento 

(m³/s) 

amortecido (%)

1 3,73 2,95 20,91                    

2 2,15 1,73 19,53                    

3 1,9 1,58 16,84                    

4 1,45 1,37 5,52                       

5 3,16 2,6 11,56                    

6 1,47 1,3 22,42                    

7 2,23 1,73 24,80                    

8 3,75 2,82 24,80                    

9 3,68 2,6 29,35                    
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baixos (em sua maioria próximo à 1 m³/s). Esse fator sucedeu-se uma vez que o reservatório teve um 

período para recuperar seu volume antes do sistema requisitar novamente um amortecimento para um 

novo pico.  

 

 
Figura 6– Hidrograma da série histórica da época de cheia 2009/2010 

 

Quando se analisa o hidrograma do período de chuva 2009/2010 pode-se verificar a grande 

variação de pico ocorrida no período, apresentando-se uma frequência grande de precipitações.  O 

hidrograma do período está demonstrado na Figura 6. Para uma melhor visualização realizou-se dois 

recortes um no período de 57 (27/12/2009) a 89 (28/01/2010) e outro de 90 (29/01/2010) a 129 

(09/03/2010). 

 

 
Figura 7 – Recorte da série histórica – Período de 27/12/2009 a 28/03/2010. 

 

Tabela 3 - Valores de amortecimento do hidrograma 

 
 

 Ao contrário da série anterior, pode-se verificar que o percentual de amortecimento das vazões 

de pico é bem menor. Pode-se explicar esse evento pelo surgimento constante de picos durante toda 

a série, não possuindo um intervalo muito grande para que o reservatório se recupere. Mesmo no 

Pico

Vazão em 

condições 

naturais 

(m³/s)

Vazões com 

amortecimento 

(m³/s)

Amortecido (%)

1 1,34 1,2 10,45                   

2 1,86 1,5 19,35                   

3 1,5 1,27 15,33                   

4 1,23 1,17 4,88                      

5 1,5 1,31 12,67                   
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período que antecipa o recorte, o reservatório já se encontrava com um volume considerável, 

explicando assim o percentual de amortecimento baixo desde o primeiro pico do hidrograma.  

 
Figura 8 – Recorte da série histórica – Período de 29/01/2010 a 09/03/2010. 

 

No hidrograma da Figura 8 apresenta-se que a vazão de pico máxima em condições naturais 

atingiria um valor de 3,28 m³/s, porém com a presença do reservatório a vazão se manteve em 2,37 

m³/s, ou seja, uma redução de 28%, sendo esse volume distribuído em intervalos de tempo 

posteriores.  

A partir da análise dos gráficos de 2009/2010 e comparando-se com a ocorrência da enchente 

ocorrida nesse período pode-se compreender a importância do amortecimento de cheia que um 

reservatório tem para uma cidade que possui grandes riscos de alagamento. Contudo, quando se 

compara hidrogramas de amortecimento obtido em Usinas Hidrelétricas e em PCHs percebe que o 

impacto desse segundo é praticamente insignificante.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados ao final do estudo demonstram que, para o reservatório estudado, 

o percentual de amortecimento manteve-se em um intervalo de 15 a 30 % com relação aos picos de 

vazões elevados.  

Pode-se constatar no estudo que os pontos que possuíam uma grande quantidade de pico em 

um intervalo de tempo muito curto, a resposta do amortecimento correspondia a um percentual muito 

pequeno. Nos pontos em que o reservatório conseguia tempo para se recuperar antes de chegar os 

picos de chuva o amortecimento permanecia em um faixa de 20 a 30%. Nos gráficos obtidos foi 

apresentada uma redução do pico máximo na média de aproximadamente 1m³/s.  
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