
Resumo 

O recente interesse pela realização de empreendimentos hidro-eléctricos de pequena potência, veio 

solicitar o desenvolvimento de um elevado número de estudos que revelaram questões novas e de, 

alguma forma, pouco desenvolvidas até à data.  

Apresentando-se a maioria dos aproveitamentos em estudo como de exploração em regime de fio de 

água, inúmeras questões se levantam sobre a avaliação da estimativa da produção eléctrica 

esperada, do seu real valor e dos procedimentos de modo a considerar no dimensionamento e 

exploração a procura da sua maximização.  

No presente trabalho pretende-se reflectir, de um modo geral, sobre a problemática da produtibilidade 

de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico, com circuito hidráulico extenso, apresentando-se uma 

análise específica sobre a influência da câmara de carga no que respeita ao valor esperado da 

produção de energia eléctrica. Para tal apresenta-se um modelo capaz, de simular com limitações o 

comportamento de um destes sistemas operando em situação de funcionamento em paralelo com 

uma grande rede.  

No Capítulo 1 é feita a descrição do tipo de aproveitamento em análise, especificando-se o circuito 

hidráulico e os órgãos que serão objecto de consideração no decorrer do estudo. Nos Capítulos 2, 3 e 

4 estabelecem-se considerações sobre, respectivamente, a câmara de carga, a conduta forçada e o 

grupo gerador. O Capítulo 5 é dedicado à explicitação do modo de avaliação da estimativa da 

produtibilidade do empreendimento. Os condicionalismos impostos pela ligação à rede receptora e os 

consequentes processos e modos de regulação são apresentas no Capítulo 6. No Capítulo 7 são 

descritos os procedimentos de avaliação dos caudais afluentes com referência aos períodos 

temporais de análise e onde se estabelecem considerações sobre a evolução dos caudais ao longo 

do dia. A influência dos diferentes órgãos do circuito hidráulico no tipo e análise dos escoamentos que 

se desenvolverão, assim como o modo de os modelar, são o objecto do Capítulo 8. No Capítulo 9 faz-

se referência ao modelo de simulação utilizado para a análise do circuito hidráulico e do 

aproveitamento em causa face a determinados parâmetros de exploração. Finalmente, no Capítulo 10 

são descritos os ensaios realizados e os resultados obtidos concluindo-se no Capítulo 11 com um 

conjunto de reflexões finais decorrentes do estudo elaborado e onde se referem propostas e 

perspectivas de desenvolvimento de trabalhos futuros.  


