
Resumo 

Basicamente, esta dissertação divide-se em quatro partes. Na primeira parte, constituída pelo capítulo 

2, é, inicialmente, apresentada uma caracterização sucinta dos estudos de optimização da exploração 

de sistemas produtores hidrotérmicos a curto, médio e longo prazo; é, igualmente, apresentada uma 

panorâmica global destes estudos, focando as relações de dependência entre eles e os horizontes 

temporais a que se aplicam.  

São ainda referidas as dificuldades adicionais para os estudos de optimização de exploração em 

sistemas produtores quando existe uma componente hídrica significativa.  

Por último, referem-se as metodologias, até à data desenvolvidas, para estudos de pré-despacho e 

escala de serviço em sistemas produtores térmicos e hidrotérmicos, de que é feita uma análise 

sucinta.  

A segunda parte é constituída pelos capítulos 3 e 4. No capítulo 3 é apresentada uma modelização 

linear das diversas características dos componentes dum sistema produtor hidrotérmico, adequada à 

consideração das diversas restrições técnicas e de operacionalidade impostas pela sua exploração. 

Salienta-se a dedução de funções custo de exploração para os aproveitamentos hidroeléctricos de 

albufeira, com ou sem bombagem associada, bem como a modelização adoptada para os 

aproveitamentos a fio de água e para a importação-exportação de energia.  

Ainda neste capítulo, tendo como base a modelização linear referida, apresenta-se um modelo 

desenvolvido para a optimização do despacho de cargas em sistemas produtores hidrotérmicos; o 

problema é formulado como um problema de transferências limitadas e adoptado para sua resolução 

um algoritmo baseado no método dos grafos.  

No capítulo 4 são apresentadas as metodologias utilizadas no tratamento das restrições técnicas e de 

operacionalidade dos componentes do sistema, de acordo com a sua especificidade.  

Apresenta-se, também, um método de avaliação da reserva girante, com base num critério de 

decisão probabilístico; são referidos o modelo probabilístico dos componentes do sistema, o método 

utilizado para o cálculo das probabilidades de residência dos componentes nos diversos estados 

possíveis e o algoritmo desenvolvido para análise do risco.  

É, ainda, apresentado o efeito da incerteza da previsão de cargas na análise do risco do sistema.  

A terceira parte é constituída pelo capítulo 5. Neste capítulo é apresentada a formulação matemática 

geral do problema de pré-despacho em sistemas produtores hidrotérmicos; esta formulação envolve 

uma nova perspectiva global de optimização, pela inclusão das funções custo de exploração 

associadas aos aproveitamentos hidroeléctricos na função objectivo a minimizar.  

É desenvolvida uma metodologia que permite assimilar o problema de pré-despacho a um problema 

de programação linear de objectivos múltiplos e descreve-se o modelo heurístico desenvolvido para a 

sua resolução. O modelo desenvolvido permite a consideração das restrições técnicas dos 



componentes do sistema produtor, bem como das restrições de operacionalidade e fiabilidade 

impostas pela exploração do mesmo.  

São apresentados os algoritmos desenvolvidos para consideração, numa fase intermédia do modelo, 

das restrições que não é possível incluir na formulação matemática geral adoptada para o problema.  

Por fim, apresenta-se o algoritmo global do modelo desenvolvido, bem como as características 

fundamentais que conduzem à sua eficiência. 

A quarta parte desta dissertação é constituída pelos capítulos 6 e 7. O capítulo 6 é dedicado à 

apresentação de resultados obtidos com o modelo desenvolvido, para diversos estudos de pré-

despacho de um sistema produtor hidrotérmico de dimensão realista. E apresentado um resumo 

daqueles resultados, para estudos de pré-despacho correspondentes a diferentes regimes 

hidrológicos característicos, períodos do ano e níveis de risco para o sistema produtor.  

No capítulo 7 apresenta-se uma síntese dos trabalhos desenvolvidos, dos aspectos de inovação que 

contêm e dos objectivos concretizados. Apresentam-se, ainda, perspectivas possíveis de 

desenvolvimento de alguns dos temas abordados. 

Por último, é apresentado um conjunto de anexos a esta dissertação, contendo algumas informações 

complementares aos assuntos nela tratados. 


