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Resumo 

Nesta dissertação é desenvolvida uma metodologia que permita optimizar o dimensiona-

mento das centrais mini-hídricas, CMH. 

A metodologia desenvolvida apresenta a capacidade de simulação da produção de CMH 

para cada hora. 

É considerada a construção de um açude para fins hidroeléctricos, através da modelação 

do rio e da construção das curvas características da albufeira, o que permite a regularização 

do caudal e o aumento da produção e dos proveitos provenientes da CMH. 

Serão ainda analisadas diferentes estratégias de operação para estas centrais, sendo pro-

posta uma alteração às tarifas das mini-hídricas, o que influenciaria a estratégia de operação. 

Outro ponto abordado nesta dissertação é a manutenção dos habitats existentes antes da 

construção da central, através da utilização da metodologia IFIM, para determinação dos cau-

dais ecológicos. 
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Abstract 

This dissertation develops a methodology to optimize the design of small hydropower 

plants, SHP. 

The developed methodology has the ability to simulate the production of SHP for each 

hour. 

The construction of a dam for hydroelectric purposes is considered through modeling of 

the river and the construction of the characteristic curves of the reservoir, which allows the 

regulation of flow and increased production and income from SHP. 

Different operating strategies to these plants will be analyzed, and an amendment to the 

fares in small hydro will be proposed, which would influence the operating strategy. 

Also, it is discussed in this dissertation the maintenance of existing habitats before con-

struction of the plant, through the use of IFIM methodology for determining environmental 

flow. 
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Capítulo 1  

Introdução 

O objectivo desta dissertação foi a realização de um trabalho de optimização do dimen-

sionamento de centrais mini-hídricas, CMH. 

Neste capítulo é apresentada uma abordagem ao problema, assim como ao contexto, 

apresentando-se ainda a descrição e a organização da dissertação. 

1.1 -  Enquadramento 

O Governo português aprovou um conjunto de linhas estratégicas para a energia, no dia 

15 de Abril de 2010 [1], criando assim a Estratégia Nacional para a Energia, a ENE 2020, que 

apresenta uma grande quantidade de objectivos a atingir até 2020. 

No que concerne às CMH, pretende-se chegar aos 250 MW até 2020, garantindo a susten-

tabilidade ambiental. 

Para atingir este objectivo, o Governo português realizou em 2010 os procedimentos con-

cursais de iniciativa pública para a adjudicação de centrais mini-hídricas [2], de uma série de 

lotes. 

Estes concursos têm como finalidade a atribuição das concessões para a captação de água 

do domínio público hídrico, para a produção de energia eléctrica e para concepção, constru-

ção, exploração e conservação das estruturas hidráulicas, por um prazo de 45 anos, mediante 

o pagamento ao Estado de uma contrapartida [3]. 

Sendo já conhecidos os resultados dos concursos, estão a decorrer neste momento os 

estudos de avaliação do recurso hídrico, e outros estudos necessários para a concepção e 

construção da CMH. 

De notar ainda que segundo [4], vão ser lançados, até ao fim de 2011, novos procedimen-

tos de adjudicação de CMH, tendo em vista alcançar a meta de atribuição de uma potência 

total de 100 MW, o que indica que novos estudos de CMH terão de ser realizados. 

 



 

2  Introdução 

2 

1.2 -  Motivação 

Atendendo aos objectivos para a energia hídrica, apresentados no enquadramento e, pelo 

facto de a energia hídrica fazer parte das energias renováveis e ser aquela em que se está a 

fazer o maior investimento, esta temática apresenta um elevado potencial de desenvolvimen-

to e utilização. 

A motivação para a realização desta dissertação está ligada ao desenvolvimento de uma 

nova metodologia para o dimensionamento de CMH utilizando informação mais detalhada, 

através da utilização de séries anuais de caudais horários, em alternativa aos valores médios 

mensais ou diários e, ainda pelo facto de esta nova metodologia contemplar aspectos que até 

agora não têm tido a devida importância, como a determinação de caudais ecológicos através 

de novas abordagens, utilizando a Instream Flow Incremental Methodology, IFIM, que permi-

tam efectivamente a manutenção dos ecossistemas. 

Até ao momento o dimensionamento é realizado recorrendo às curvas de caudais classifi-

cados, construídas com os caudais médios diários, ou mensais. Esse dimensionamento depen-

de dos períodos de ocorrência dos caudais, e não permite considerar a construção de um açu-

de. 

No entanto, com a construção de um açude, surgem novos problemas, nomeadamente no 

que diz respeito à modelação do rio para a determinação das suas características, algo que é 

muito difícil de fazer com grande precisão, devido à irregularidade do leito do rio. 

É importante ainda considerar a estratégia de operação das CMH, que influencia a viabili-

dade de uma CMH. A criação de uma estratégia de operação, que permita aproveitar ao 

máximo o recurso existente maximizando ao mesmo tempo os proveitos provenientes da pro-

dução de electricidade, foi outro ponto motivador para a realização desta dissertação. 

A proposta de participação das CMH em mercados de electricidade é mais um ponto ino-

vador, que permite que os produtores aumentem os seus proveitos e que o estado português 

reduza a despesa com as CMH. 

Em conclusão, dimensionar CMH através desta nova metodologia desenvolvida permite 

construir açudes e aproveitar ao máximo o recurso hídrico, proteger os habitats naturais e 

ainda faculta um conjunto de indicadores decisivos para a optimização do dimensionamento. 

 

1.3 -  Objectivos 

O objectivo principal desta dissertação é o desenvolvimento de uma nova metodologia 

para o dimensionamento de centrais mini-hídricas, baseada na simulação da produção. 

Há no entanto outros objectivos, que complementam o dimensionamento e lhe atribuem 

um carácter ainda mais inovador. Estes objectivos são: 

 Estudo e análise do recurso hídrico; 

 Modelação do leito do rio; 

 Determinação do caudal ecológico utilizando a metodologia IFIM; 

 Cálculo das perdas de carga; 

 Optimização da estratégia de operação da CMH; 

 Simulação de várias CMH em cascata; 

 Despacho de CMH considerando preços de mercado; 
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1.4 -  Informação Utilizada na Dissertação 

Para a realização desta dissertação utilizou-se informação proveniente de várias fontes. 

Os valores de caudais foram descarregados da página Web do Sistema Nacional de Informação 

de Recurso Hídricos, SNIRH, disponibilizados na rede de monitorização das estações hidromé-

tricas [5]. 

Para facilitar a utilização do modelo digital de terreno, MDT, foi utilizada a informação 

disponibilizada na página Web da Agência Portuguesa do Ambiente, mais precisamente infor-

mação do Atlas do Ambiente, correspondente ao ambiente físico [6]. 

Os preços de mercado foram descarregados da página Web da REN, Redes Energéticas 

Nacionais, mais precisamente em Sistema de Informação de Mercados de Energia Eléctrica 

[7]. 

A restante informação foi gentilmente cedida pela Smartwatt. 

 

1.5 -  Ferramentas Auxiliares Utilizadas 

Durante a realização do trabalho foram utilizadas várias ferramentas, nomeadamente o 

Microsoft Office Excel e Visual Basic, o HEC-RAS, o HEC-GeoRAS, o ArcGIS e o River2D. 

O ArcGIS foi utilizado para retirar as altitudes de vários pontos ao longo do rio, do MDT. 

Estas altitudes são necessárias para realizar a modelação do rio. 

Simultaneamente ao ArcGIS utiliza-se o HEC-GeoRAS que permite seleccionar o rio a 

modelizar e escolher o local onde se pretendem ter secções transversais para que a modela-

ção do rio seja o mais fiável possível. O HEC-GeoRAS permite ainda extrair um ficheiro com o 

formato necessário para utilizar no HEC-RAS. 

O HEC-RAS é utilizado para a fase final da modelação do rio. A simulação de construção 

de um açude, permite construir as curvas características da albufeira, e determinar o volume 

e a área, em função da altura do açude. É também neste software que são simulados vários 

valores de caudal a jusante do açude para, posteriormente, aplicar a metodologia IFIM. 

O River2D, que é composto por três partes, o R2Bed, o R2Mesh e o River2D, são utilizados 

para aplicação da metodologia IFIM, para determinação do caudal ecológico, sendo a sua 

aplicação na mesma sequência em que foram apresentados. 

No Microsoft Office Excel foi desenvolvido o modelo HydrAT, que é utilizado para realizar 

a optimização do dimensionamento da CMH, através do Solver, que é um suplemento do 

Microsoft Office Excel. 

Em Visual Basic foram criadas pequenas ferramentas, macros, que permitem a realização 

de morosas e numerosas optimizações aumentando a produtividade e detalhe dos estudos. 
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1.6 -  Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação apresenta 5 capítulos, sendo o presente capítulo o introdutório. Neste 

capítulo encontra-se ainda a motivação e os objectivos para a elaboração desta dissertação. 

O capítulo 2 apresenta o estado da arte referente às centrais mini-hídricas, onde é feita 

uma abordagem às questões relevantes para o seu bom entendimento, como a classificação 

das centrais mini-hídricas e o seu dimensionamento. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia desenvolvida, sendo apresentadas todas as carac-

terísticas e funcionalidades do modelo bem como todas as etapas anteriores e posteriores ao 

dimensionamento, e que facultam vários tipos de informação. 

No capítulo 4 são apresentados todos os resultados obtidos, provenientes do dimensiona-

mento de CMH e das simulações dos anos característicos em estudo. 

No capítulo 5 estão reunidas todas as conclusões retiradas com a realização desta disser-

tação. 

 

 



 

 

Capítulo 2  

Estado da Arte 

2.1 -  Introdução 

As centrais mini-hídricas, CMH, são renováveis, limpas, de confiança e com um impacte 

ambiental reduzido. A nível global, as CMH apresentam, nomeadamente, os seguintes benefí-

cios ambientais [8]: 

 Atenuação das alterações climáticas. Cada GWh produzido numa CMH evita a 

emissão de 480 toneladas de CO2; 

 Redução das emissões de substâncias para a atmosfera; 

 Redução do risco de inundações através da regulação dos caudais nas barragens; 

 Em caso de avaria no Sistema Eléctrico e de Energia, SEE, podem fornecer energia 

a cargas próximas, tendo como vantagem a proximidade às cargas e a dispersão 

geográfica; 

 Necessitam de pequenas áreas de terreno para a sua construção; 

 

2.2 -  Centrais Mini-Hídricas 

Os aproveitamentos hidroeléctricos dividem-se em duas categorias principais: grandes 

aproveitamentos hidroeléctricos e pequenos aproveitamentos hidroeléctricos. Os grandes 

aproveitamentos hidroeléctricos são aqueles que apresentam uma potência instalada igual ou 

superior a 10 MW [9], sendo todos os outros considerados pequenos aproveitamentos hidroe-

léctricos ou centrais mini-hídricas. 

As CMH podem-se subdividir em três subcategorias, segundo recomendação da Union 

Internationale de Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique, UNIPEDE. Na Tabela 2.1 

indicam-se as subcategorias recomendadas. 

 

Tabela 2.1 — Classificação das CMH quanto à potência instalada [10]. 

Designação Potência Instalada [MW] 

Pequena Central Hidroeléctrica <10 

Mini Central Hidroeléctrica <2 

Micro Central Hidroeléctrica <0,5 



 

6  Estado da Arte 

6 

2.2.1 - Classificação das Centrais Mini-Hídricas 

A potência instalada, que determina a classificação da central hídrica, resulta do dimen-

sionamento. A potência instalada depende de dois factores físicos, a altura de queda e o cau-

dal e, assim o valor teórico para esta potência expressa-se pela equação (2.1) [11-13]: 

 

             (2.1) 

 

onde: 

   - É a potência teórica (W), que é superior à potência instalada, pois não consi-

dera a eficiência nem as perdas de carga; 

   - É a densidade da água, que vale, aproximadamente, 103 (kg/m3); 

   - É a aceleração da gravidade, com valor 9,81 (m/s2); 

   - É a queda útil (m); 

   - É o caudal (m3/s); 

 

No entanto, os equipamentos utilizados não são perfeitos e devido às perdas de cada 

equipamento e do processo de conversão de energia, a potência instalada não é expressa pela 

equação (2.1), mas antes pela equação (2.2) [10, 11, 14, 15]: 

 

             (2.2) 

 

onde: 

   - É o peso volúmico da água (N/m3), e resulta de     ; 

   - É a eficiência global do sistema (%); 

 

 

2.2.1.1 - Caudal 

O caudal é uma característica de cada rio, sendo fundamental para o dimensionamento 

das CMH. O caudal representa o volume de água por unidade de área, que atravessa uma 

secção por cada segundo [16, 17]. 

Não havendo água ou queda útil, a produção de electricidade na CMH é também nula. 

O caudal de cada rio depende da dimensão e da pluviosidade na sua bacia hidrográfica. A 

permeabilidade dos solos afecta ainda o tempo de escoamento e a quantidade de água que 

chega ao leito do rio. 

Segundo [18] há três conceitos de caudal relevantes para o dimensionamento de CMH: 

 Caudal Modular - é o caudal médio anual medido ao longo de vários anos; 

 Caudal Ecológico - é o caudal não turbinável devido a questões relacionadas com 

o ambiente e ecológicas; 

 Caudal Instalado - é o caudal usado para dimensionar o equipamento e conse-

quentemente a CMH. É o caudal garantido durante 20% a 30% do ano e, comum-

mente, é superior ao modular; 
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2.2.1.2 - Queda 

A queda é o outro factor determinante para o dimensionamento e para a produção de 

electricidade de uma CMH. A sua importância está relacionada com o aproveitamento da 

energia potencial e cinética da água. 

Diferentes CMH podem apresentar diferentes valores de queda, havendo também por isso 

uma classificação para as CMH relativa à sua queda. Essa classificação encontra-se na Tabela 

2.2. 

 

Tabela 2.2 — Classificação das CMH quanto à altura de queda [10]. 

Designação Altura de Queda [m] 

Queda Baixa 2-20 

Queda Média 20-150 

Queda Alta >150 

 

De um modo semelhante ao que acontece com o caudal, também para a altura de queda 

há três conceitos associados à altura que são importantes para o dimensionamento da CMH. 

Segundo [18] esses conceitos são: 

 Altura de Queda Bruta Máxima - é a diferença entre a altura máxima na tomada 

de carga e a altura mínima no rio no local de restituição; 

 Altura de Queda Bruta – é a diferença máxima entre a altura na tomada de carga 

e a altura da água no local de restituição, quando se verifica o caudal médio; 

 Altura de Queda Útil – resulta da diferença entre a altura de queda bruta e a altu-

ra equivalente a todas as perdas hidráulicas; 

 

 

2.2.1.3 - Regime de Exploração 

A existência ou não de uma albufeira onde possa ser armazenada água permite outra clas-

sificação. Quando a uma central está associada uma albufeira, a CMH tem a classificação de 

central de albufeira, mas quando não tem albufeira é classificada como central a fio-de-água. 

Segundo [9-11] as CMH são, regra geral, a fio-de-água, não tendo por isso capacidade para 

armazenar água, nem para regularizar o caudal, o que implica que o caudal turbinado apre-

sente um valor próximo do instantâneo do rio, sendo apenas retirada uma pequena quantida-

de de água para o caudal ecológico, afectando assim o dimensionamento da CMH. 

 

 

2.2.2 - Constituição das Centrais Mini-Hídricas 

Segundo [10-13, 19] os principais elementos que constituem uma CMH são: 

 O açude, dam/weir; 

 A albufeira, pond; 

 O canal de adução, feeder canal; 

 A câmara de carga, forebay; 

 A conduta forçada, penstock; 

 O edifício da central, power house; 

 A restituição, tailrace; 
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Figura 2.1 – Esquema de uma CMH de queda alta [13]. 

 

Figura 2.2 – Sistema de uma CMH [11]. 

Na Figura 2.1 é apresentada uma CMH e os respectivos componentes, que está represen-

tada em elevação e em planta. 

Na Figura 2.2 é apresentado o edifício da central e a ligação dos componentes da CMH. 

 

 

2.2.2.1 - Açude 

O açude é a estrutura que impede o fluxo natural da água, criando uma albufeira. Quanto 

maior for a altura do açude maior será a altura que a água pode atingir a montante do açude 

[20]. Assim, quanto maior a altura do açude, maior a quantidade de energia que a mesma 

quantidade de água vai permitir produzir. 

O açude permite ainda regularizar o caudal e aumentar o potencial da central, graças à 

albufeira por si criada. O potencial da central está directamente relacionado com os provei-
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tos provenientes da sua construção. A construção do açude permite o armazenamento de 

água na albufeira, para que esta seja utilizada para produção de electricidade nas horas com 

a tarifa mais elevada. Permite ainda a regularização do caudal, e mediante a existência de 

valores extremos de caudal afluente, a quantidade de água desperdiçada é diminuída, o que 

permite maiores proveitos, através de um melhor aproveitamento do recurso. 

Há no entanto algumas considerações a tomar antes da construção do açude, como a sua 

exacta localização e o modo de construção para que seja seguro, a área de terrenos inunda-

dos e ainda as questões ambientais. 

 

 

2.2.2.2 - Albufeira 

Albufeira é a designação usualmente atribuída a um reservatório de água artificial, resul-

tante da construção de uma barragem ou de um açude. 

Segundo [21], as curvas de volumes armazenados e de área inundadas, Figuras 2.3 e 2.4, 

são respectivamente, as características de cada albufeira. 

 

 

Figura 2.3 – Volume armazenado versus cota 
[21]. 

 

 

Figura 2.4 – Área inundada versus cota [21]. 

A regularização assegurada por uma albufeira deve-se à sua capacidade útil. Esta capaci-

dade é o volume de água que pode ser armazenado entre o nível de pleno armazenamento, 

NPA, e o nível mínimo de exploração, NME. Na Figura 2.5 estão apresentados estes níveis 

característicos, bem como os volumes característicos. 



 

10  Estado da Arte 

10 

 

Figura 2.5 – Níveis e volumes característicos de uma albufeira [21]. 

 

2.2.2.3 - Canal de Adução 

É através do canal de adução que a água chega à câmara de carga, podendo ser prove-

niente da albufeira, caso exista, ou então, desde o leito do rio. O canal de adução não apre-

senta grande desnível, apenas o necessário para permitir a circulação da água [16, 17]. 

O canal de adução é usualmente construído em canal aberto, mas quando não é possível e 

caso os prós vençam os contras, pode ser construído um túnel para o canal de adução, à 

semelhança do que está representado na Figura 2.1.  

O comprimento de um canal de adução pode ir desde algumas dezenas de metros até 

alguns quilómetros. 

 

 

2.2.2.4 - Câmara de Carga 

A câmara de carga encontra-se entre o canal de adução e a conduta forçada [22], e desti-

na-se a: 

 Promover a transição entre o escoamento livre do canal de adução para o escoa-

mento sob pressão da conduta forçada; 

 Atenuar o choque hidráulico que se verifica na conduta forçada quando ocorre o 

fecho brusco do dispositivo de controlo do caudal na turbina; 

 Fornecer água à conduta forçada quando há abertura brusca do dispositivo de 

controlo do caudal, até que se estabeleça novamente o regime permanente de 

escoamento no canal de adução; 

 

É importante ter em atenção que o dimensionamento da câmara de carga está directa-

mente ligado à altura de queda, já que para quedas maiores é necessário um volume de água 

superior para encher a conduta forçada, pelo que a câmara de carga terá uma maior capaci-

dade.  

 



 

Conduta Forçada 11 

 

2.2.2.5 - Conduta Forçada 

Na conduta forçada é transportada a água desde a câmara de carga, até ao edifício da 

central, mais precisamente até às turbinas. As condutas forçadas já apresentam elevados 

desníveis, em oposição ao que acontece no canal de adução [16, 17]. 

Quanto maior for o desnível, maior será a queda e por isso maior será a energia produzi-

da, de acordo com a equação (2.2). 

A conduta forçada possui uma forma cilíndrica, sendo usual a sua construção em aço. 

Sempre que possível a conduta forçada é fixada à superfície, mas perante contrariedades 

também pode estar enterrada. 

 

 

2.2.2.6 - Edifício da Central 

O edifício da central contém a maior parte do equipamento eléctrico e mecânico, sendo 

construído de um modo convencional e, geralmente, com o menor tamanho possível [11]. 

A localização do edifício da central é muito variável, podendo estar encastrada na barra-

gem, ou então mais distante, recorrendo a um canal e a uma conduta forçada. 

 

 

a) Equipamento Mecânico 

As turbinas, os componentes mecânicos mais importantes de uma CMH [10, 12], podem 

dividir-se em duas categorias: turbinas de impulso ou acção e turbinas de reacção. Esta cate-

gorização está relacionada com o modo de operação de cada um dos tipos de turbina. 

Segundo [10-12, 20] as turbinas de acção convertem em energia mecânica a energia ciné-

tica contida num ou mais jactos de água provenientes de um ou mais injectores. Estas turbi-

nas são geralmente utilizadas para CMH com elevadas quedas e pequenos caudais. 

As turbinas de reacção são aplicadas em CMH com quedas baixas ou médias, e são carac-

terizadas por estarem totalmente imersas em água. As pás do rotor têm um perfil adequado a 

que as diferenças de pressão entre elas produzam forças que fazem rodar o rotor. 

As principais turbinas de acção são: Pelton, Banki-Mitchell e Turgo. No que respeita às 

turbinas de reacção, as mais importantes são as turbinas Kaplan e Francis [10]. 
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Figura 2.6 – Característica queda versus caudal para os diferentes tipos de turbina [23]. 

 

A Figura 2.6 dá as condições de utilização dos principais tipos de turbina, em função da 

queda e do caudal. Da análise da Figura 2.6 é claro que as turbinas do tipo Pelton são indica-

das para quedas elevadas e caudais reduzidos. As turbinas Turgo podem ser utilizadas para 

quedas médias ou elevadas, mas menores do que as Pelton, podendo ser utilizadas para cau-

dais superiores aos da Pelton, mas ainda de pequeno valor. 

Por outro lado as turbinas Kaplan podem ser utilizadas numa gama de caudais muito 

variável, desde caudais reduzidos até caudais muito significativos, mas sem que se atinjam 

quedas elevadas. As turbinas Francis encontram-se numa posição intermédia, às Pelton e às 

Kaplan. 

De notar que as turbinas Banki-Mitchell, ou de fluxo cruzado, Crossflow, apesar de serem 

turbinas de acção, não são utilizadas para CMH com quedas acima de 200 metros, mas são 

utilizadas para quedas médias e baixas, e caudais reduzidos, abaixo dos 9 m3/s [10, 24]. 
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Figura 2.7 – Característica eficiência versus caudal para os diferentes tipos de turbina [9]. 

Na Figura 2.7 estão representadas as eficiências típicas para os principais tipos de turbi-

nas. É observável que a maior eficiência das turbinas Francis é verificada na gama entre os 

70% e 90% de caudal, mas, fora dessa gama a eficiência diminui rapidamente. As turbinas 

Pelton apresentam eficiências elevadas desde os 30% até 100% de caudal. As Kaplan apresen-

tam uma eficiência intermédia às Francis e Pelton, apresentando eficiências elevadas entre 

os 50% e 90% de caudal. 

 

 

b) Equipamento Eléctrico 

O gerador eléctrico é o equipamento eléctrico principal, havendo no entanto outros ele-

mentos no edifício da central, como a aparelhagem de protecção e o transformador. 

O gerador está ligado à turbina, de modo a que a energia mecânica proveniente da turbi-

na accione o gerador e este transforme a energia mecânica em energia eléctrica. 

Segundo [9, 10, 12, 25] a escolha do gerador coloca-se entre o gerador síncrono e o gera-

dor assíncrono. 

O gerador assíncrono apresenta algumas vantagens sobre o gerador síncrono, nomeada-

mente o preço mais baixo, maior robustez na ligação à rede e elevada fiabilidade. Os gerado-

res assíncronos são os mais comummente utilizados nas CMH de menor potência e nas micro-

hídricas. 

Nas centrais de potência mais elevada, a questão económica é menos crítica e são neces-

sárias soluções técnicas mais elaboradas, sendo os geradores síncronos os mais utilizados. Os 

geradores síncronos são também mais usados para sistemas isolados da rede. 

 

 

2.2.2.7 - Restituição 

Após a água ser turbinada, é devolvida ao rio através de um canal, que liga a central ao 

rio [11]. 
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De um modo geral a água é devolvida ao mesmo rio de onde foi retirada, mas pode haver 

situações em que isso não acontece, como é o caso de se conseguir aumentar a queda através 

da colocação da central junto de outro rio, com cota inferior, e fazer chegar lá a água atra-

vés de uma conduta forçada e eventualmente um canal. 

 

2.3 -  Dimensionamento de Centrais Mini-Hídricas 

 

2.3.1 - Análise Hidrográfica 

O dimensionamento de uma CMH tem por base o caudal que flui em determinada secção 

do rio. Nesta situação o caudal é uma variável aleatória com distribuição não uniforme, ao 

longo do tempo. Perante tais condições é realizada a análise hidrológica, por especialistas em 

hidrografia, para verificar a viabilidade dos aproveitamentos hidroeléctricos. 

Com a realização da análise hidrográfica podem ser fornecidos os seguintes dados [18]: 

 Caudais médios diários; 

 Caudais em ano seco, húmido e normal; 

 Caudais de cheias; 

 Caudais ecológicos; 

 

O resultado da análise hidrográfica, segundo [10, 18, 26], é a curva de caudais classifica-

dos, que é construída utilizando a média dos valores de caudais medidos ao longo de vários 

anos, e o seu significado será tanto maior quanto maior for o número de anos utilizado para a 

sua elaboração. 

A curva de caudais classificados permite assim saber durante quanto tempo foi ultrapas-

sado cada valor de caudal [27]. 

 

 

Figura 2.8 – Curva de caudais cronológicos [10]. 

A curva de caudais cronológicos representada na Figura 2.8 permite localizar no tempo os 

caudais, isto é, permite saber quando é que ocorreram os picos de caudal. É através da orde-

nação dos valores desta curva que se obtém a curva dos caudais classificados. 
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Figura 2.9 – Curva de caudais classificados [10].  

 
 

2.3.2 - Potência Instalada 

A potência instalada é obtida a partir da equação (2.2), como já havia sido anteriormente 

referido, e é utilizada a curva de caudais classificados para auxiliar na determinação do valor 

do caudal instalado. 

O caudal instalado apresenta um valor que deverá ser excedido entre 55 a 146 dias [10], 

dependo da curva de caudais classificados e da experiência do projectista. 

Como nesta fase a CMH ainda não está dimensionada, não se conhecem os valores exactos 

para a eficiência global da CMH. Para considerar as perdas de carga dos equipamentos, utili-

za-se a equação (2.3) para estimar a potência instalada numa CMH [10]: 

 

                    (2.3) 

 

onde: 

       – É a potência instalada (kW); 

    - É a queda bruta do aproveitamento (m); 

       - É o caudal instalado (m3/s); 

 

Com o valor estimado para a potência a instalar selecciona-se a opção turbina/gerador 

com o valor mais próximo do estimado, de uma gama de potências dos equipamentos que 

existem no mercado e que é discreta. 

De novo utilizando a equação (2.3), determina-se o caudal instalado correspondente à 

potência nominal da turbina seleccionada. 

 

 

2.3.3 - Energia Produzida 

O dimensionamento de uma CMH é um processo iterativo que compreende a análise de 

despesas e proveitos para várias soluções de potência instalada. 
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Após a determinação da potência a instalar, a turbina é também dimensionada. As carac-

terísticas intrínsecas ao dimensionamento, vão além da eficiência, contemplando também 

limites de exploração, no que se refere ao caudal. Sempre que se verificar um caudal fora 

destes limites a turbina é desligada por insuficiência de rendimento [10]. 

 

Tabela 2.3 — Limites de exploração das turbinas [10]. 

Turbina    
    

     
    

    

     
 

Pelton 0,15 1,15 

Francis 0,35 1,15 

Kaplan com dupla regulação 0,25 1,25 

Kaplan com rotor regulado 0,4 1,0 

Hélice 0,75 1,0 

 

Onde: 

      - É o caudal mínimo turbinável (m3/s); 

      - É o caudal máximo turbinável (m3/s); 

    - É o factor para obtenção do caudal mínimo turbinável; 

    - É o factor para obtenção do caudal máximo turbinável; 

 

A partir dos limites de exploração da turbina é possível determinar os valores máximo e 

mínimo de caudal que são utilizados pela turbina para produção de energia. Através destes 

dois limites consegue-se saber a quantidade de energia produzida. O primeiro passo é traçar 

sobre a curva de caudais classificados estes limites, bem como o caudal de cheia, caudal a 

partir do qual a queda é muito baixa e não permite a produção de energia. 

 

 

Figura 2.10 – Curva de caudais classificados: marcação dos limites de exploração [10].  

A partir do caudal de cheia, Qc, é definido o tempo t0, valor até onde nunca se turbina a 

água. O tempo t1 corresponde ao limite máximo da turbina, impondo por isso que desde t0 a 

t1 a turbina funcione no seu limite máximo, apesar de haver mais água disponível. 
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O limite mínimo define t2 que é o último instante em que se turbina água. De t1 a t2 a 

água turbinada depende da água disponível. 

Considerando a queda e a eficiência constante, a energia produzida é proporcional ao 

polígono da área de exploração da Figura 2.10, podendo ser estimada pela equação (2.4): 

 

                        
  

  
       (2.4) 

 

onde: 

   - É a energia produzida num ano (kWh); 

      - É o caudal correspondente ao limite máximo da turbina (m3/s); 

 

Determinando a energia produzida em cada ano, para vários valores de potência instala-

da, o balanço de despesas e proveitos ditará as soluções mais vantajosas, que serão estuda-

das mais detalhadamente, para um correcto dimensionamento da CMH. 

 

 

2.3.4 - Dimensionamento Detalhado 

Realizado o dimensionamento considerando várias simplificações, e seleccionadas as solu-

ções com melhores resultados, é necessário utilizar modelos mais detalhados, nomeadamente 

no que diz respeito aos valores de eficiência dos equipamentos utilizados e às perdas de car-

ga no circuito hidráulico. Assim a potência instalada resulta da equação (2.5) [10]: 

 

                              (2.5) 

 

onde: 

    - É a altura de queda útil (m); 

       - É o caudal instalado (m3/s), e assume os valores seleccionados aquando do 

dimensionamento simplificado; 

    - É a eficiência da turbina (%); 

    - É a eficiência do gerador (%); 

     - É a eficiência do transformador (%); 

     – É a eficiência eléctrica (%); 

 

A energia produzida é determinada de um modo equivalente ao anterior, sendo que agora 

se utiliza a equação (2.6): 

 

                                        
  

  
        (2.6) 

 

Mediante os resultados obtidos para as várias opções consideradas, se dá por terminado o 

dimensionamento, com a obtenção da solução com os melhores resultados. 
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2.4 -  Perdas Hidráulicas 

As perdas hidráulicas referem-se às perdas de carga por atrito nas condutas forçadas [10, 

28]. 

As perdas de carga permitem obter a queda útil através da subtracção da altura de perdas 

à queda bruta. As perdas de carga podem ser calculadas através de vários métodos, uns mais 

simples, outros muito complexos, sendo que para o dimensionamento de CMH são utilizados 

métodos simplificados. 

Segundo [10] as perdas hidráulicas dependem da altura de queda bruta e dos caudais 

afluente e instalado, sendo calculadas através da equação (2.7): 

 

           
    

    

     
 
 

     (2.7) 

 

onde: 

    - É a altura de queda bruta (m); 

     
    - É o valor máximo das perdas de carga em percentagem da altura bruta de 

queda (%). Geralmente e na ausência de outros valores,     
            

      - É o caudal afluente (m3/s); 

 

Segundo [28] existem três representações para a altura de perdas de carga, expressas 

através da equação (2.8): 

 

      
   
 

      
 

       (2.8) 

 

onde: 

   - É uma constante (%); 

       - É o caudal turbinado (m3/s); 

 

A primeira representação traduz a dependência das perdas de carga da altura de queda, 

sendo que as perdas de carga são uma percentagem   da altura de queda bruta. A segunda 

representação considera as perdas de carga constantes e na terceira as perdas de carga estão 

em função do caudal turbinado. 

 

2.5 -  Caudal Ecológico 

O caudal afluente não pode ser totalmente turbinado, para não deixar o leito principal do 

rio completamente seco. É então mantida uma quantidade de água a fluir normalmente. Para 

o dimensionamento de uma CMH esta quantidade de água tem de ser conhecida, devendo ser 

conhecido à partida para o projecto ou então será estimado e terá um valor entre 3% a 5% do 

caudal instalado [10]. 

Os caudais são determinantes para a manutenção dos ecossistemas, constituindo a base 

do desenvolvimento das comunidades bióticas. 
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A construção de aproveitamentos hidroeléctricos altera o regime hidrológico a jusante, 

reduzindo o caudal médio anual e a variação sazonal do caudal. Provoca interferências ainda 

nas épocas de ocorrência de caudais extremos, provocando descargas não naturais e dimi-

nuindo a magnitude das cheias. Estas alterações afectam a velocidade, a profundidade, a 

temperatura e a qualidade da água, assim como a morfologia do rio [29]. 

Segundo [30], os factores físicos mais importantes para a fauna e flora aquática são o 

caudal, o substrato, a temperatura e o oxigénio. 

Surge assim a necessidade de estabelecer um valor para o caudal que minimize estes 

impactes ambientais, permitindo a manutenção dos ecossistemas, daí o nome caudal ecológi-

co. 

Para a determinação do caudal ecológico existem cerca de 207 metodologias [31], que se 

dividem em quatro categorias, hidrológicas, hidráulicas, habitat e holísticas [31, 32]. 

 

 

2.5.1 - Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) 

Esta metodologia foi desenvolvida em 1982 pela Cooperative Instream Flow Service 

Group, que agora tem a designação de Aquatic Systems Branch of the National Ecology 

Research Center [31]. 

A metodologia IFIM é um método de classificação de habitats, que é caracterizado por 

combinar as características hidráulicas dos rios com as preferências de habitat de cada espé-

cie. É um método incremental que simula a quantidade e qualidade de habitats com a varia-

ção do caudal. Esta metodologia foi criada pois os métodos existentes não davam garantias de 

protecção e manutenção da vida aquática [33]. 

A IFIM foi desenvolvida inicialmente para ser implementada em cinco fases sequenciais, 

[34], que eram a identificação do problema, o planeamento do estudo, a implementação do 

estudo, a análise de alternativas e, por fim, a resolução do problema. 

Posteriormente a IFIM passou a ser implementada em apenas quatro fases [35]. Estas qua-

tro fases são a identificação do problema e o diagnóstico, o planeamento do estudo, a 

implementação do estudo e, finalmente, a análise de alternativas ou a resolução do proble-

ma. 

A identificação do problema abrange duas componentes distintas, a análise legal-

institucional, onde são identificadas as partes envolvidas em determinado projecto, assim 

como as suas necessidades e requisitos, e a análise física, que consiste na determinação da 

localização e extensão geográfica das alterações físicas, bem como dos recursos aquáticos de 

maior preocupação. 

Na fase de planeamento do estudo é tratada a informação para elaborar um documento 

com todas as etapas a realizar e toda a informação relativa a estas, como quem as realiza, 

quanto tempo tem para as realizar e qual o orçamento para tal tarefa. 

Na implementação do estudo realiza-se o levantamento de dados característicos do rio, a 

calibração dos modelos, a simulação de alternativas e a síntese de resultados. 

Na derradeira fase são comparadas as alternativas propostas pelos vários intervenientes, 

tendo sempre presente a condição de referência, permitindo assim avaliar os impactes das 

diferentes propostas e iniciando uma negociação para a resolução do problema. O problema 

está resolvido quando for encontrada a solução que oferece o menor desvio das condições de 

referência, o que garante a manutenção das espécies. 
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A IFIM é composta por um conjunto de procedimentos analíticos que descrevem as carac-

terísticas temporais e espaciais de um habitat para cada alternativa proposta, que estão 

apresentados na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 - Esquema dos componentes e ligações da metodologia IFIM [35]. 

Uma característica única da IFIM é a análise simultânea da variabilidade do habitat ao 

longo do tempo e do espaço. 

Na IFIM, mais precisamente na fase de implementação, são utilizadas ferramentas analíti-

cas, como o River2D, o Physical Habitat Simulation, PHABSIM, ou o River Hydraulic Habitat 

Simulation, RHYHABSIM, que combinam a parte hidráulica com o habitat, permitindo obter o 

resultado final para a metodologia IFIM. 

O resultado da metodologia IFIM é a área de habitat disponível para as espécies, denomi-

nada de superfície ponderada utilizável, e é expressa em m2/m, o que possibilita a determi-

nação do caudal ecológico. O caudal ecológico corresponde ao valor mais elevado dos caudais 

ecológicos de todas as espécies analisadas, o que é suficiente para garantir a manutenção dos 

ecossistemas existentes. 

A metodologia IFIM pode ser utilizada também para estudos de impacte ambiental nos 

ecossistemas, resultantes de perturbações no curso de água, como os pequenos aproveita-

mentos hidroeléctricos. 

 

 

2.5.2 - Aplicação da Metodologia IFIM 

Para a aplicação da metodologia IFIM é necessário realizar trabalhos de campo, que indi-

quem a largura do canal e do leito de cheia, a profundidade máxima e média, a área da sec-
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ção molhada, a velocidade da corrente, o caudal, o tipo de substrato, a vegetação ripária, o 

grau de perturbação das margens e ainda a cobertura e o refúgio para os peixes [36]. 

É também necessária informação relativa às preferências das várias espécies, relativa-

mente à velocidade da água, ao tipo de substrato e à profundidade da água. 

A metodologia IFIM aplica-se utilizando o software River2D, que segundo [37] é um mode-

lo hidrodinâmico bidimensional de simulação do habitat piscícola e do escoamento, para 

obter os valores para a superfície ponderada utilizável para cada caudal ecológico considera-

do e para cada ciclo de vida de cada espécie piscícola existente no rio. 

A superfície ponderada utilizável, SPU, representa a aptidão das espécies ao troço do rio 

que está a ser estudado. A superfície ponderada utilizável apresenta-se sempre em função do 

caudal, sendo a sua importância elevada pois é através das curvas SPU que se determina o 

caudal ecológico. Na Figura 2.12 é apresentado um exemplo de uma curva SPU. 

 

 

Figura 2.12 – Superfície ponderada utilizável em função do caudal (vazão) [38]. 

Segundo [38] existem diversas técnicas para a determinação do caudal ecológico utilizan-

do as curvas SPU em função do caudal, sendo que a técnica baseada no ponto de inflexão da 

curva SPU em função do caudal é uma das que merece maior destaque. 

O ponto de inflexão da curva é determinado através da segunda derivada da função 

representada pela curva. Assim se chega ao caudal ecológico modular mensal, valor que será 

necessário respeitar para que a viabilidade ambiental não seja colocada em risco. 

 

2.6 -  Capacidade de Regularização 

A capacidade de regularização é um factor importante para a estratégia de operação, 

porque numa CMH com uma capacidade de regularização de caudais muito reduzida, o modo 

de operação terá que ser muito semelhante a uma central a fio-de-água. Quando se lida com 

CMH com elevada capacidade de regularização, a estratégia de operação já é diferente, sen-

do esta estratégia construída tendo em mente vários aspectos que dão origem a diferentes 

modos de operação. 
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A capacidade de regularização é tanto maior, quanto maior for a capacidade da albufeira, 

pois quando se consegue armazenar grandes quantidades de água, pode-se optar por turbinar 

apenas nas horas de cheia, armazenando água nas horas de vazio. 

 

 

Figura 2.13 – Produção de uma CMH com reduzida capacidade de regularização. 

 

Figura 2.14 – Produção de uma CMH com elevada capacidade de regularização. 

Comparando a Figura 2.13 com Figura 2.14 facilmente se observam grandes diferenças no 

que diz respeito ao tempo de produção e à quantidade de energia produzida. Apesar de nas 

duas situações ser produzida a mesma quantidade de energia, é fácil de perceber que os pro-

veitos são superiores para a central com elevada capacidade de regularização, considerando 

a remuneração aplicável às CMH. 

 

2.7 -  Conclusões 

O aproveitamento da energia hídrica permite a produção de energia eléctrica, através da 

energia cinética e potencial que a água possui e que caracteriza cada aproveitamento. 

As características de cada aproveitamento permitem a sua classificação quanto à potên-

cia e à altura de queda, que importa conhecer para permitir o correcto dimensionamento de 

todos os equipamentos necessários para a construção de um CMH. 

Uma CMH é composta por um conjunto de elementos essenciais a qualquer CMH, podendo 

ser composta por mais ou menos elementos, mediante o tipo de CMH. 
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O dimensionamento de CMH é realizado considerando que a CMH é a fio-de-água, não 

considerando a possibilidade da construção de um açude. Este dimensionamento é realizado 

utilizando as curvas de caudais classificados para determinar a quantidade de energia produ-

zida. 

Para o dimensionamento são utilizadas muitas simplificações e aproximações, como no 

caso da eficiência do grupo turbina-gerador, das perdas de carga e do caudal ecológico, o que 

permite realizar o dimensionamento, mas afectado de algumas incertezas e obrigatoriamente 

alguns erros. 

  



 

24  Estado da Arte 

24 

 

 

 

 



 

Capítulo 3  

Optimização do Dimensionamento de 
Centrais Mini-Hídricas - Metodologia 

3.1 -  Introdução 

Nesta dissertação foi desenvolvida uma metodologia composta por vários processos, sendo 

cada processo composto por várias actividades. 

 

Início

Estudo do Recurso 

Hídrico

Modelação do Rio

Aplicação da 
Metodologia IFIM

Dimensionamento da 

CMH

CMH em Cascata?

As CMH estão 
dimensionadas?

Saída de Resultados 

e Indicadores
Simulação da Cascata

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Fim

 

Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia desenvolvida. 
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Na Figura 3.1 é apresentado o fluxograma da metodologia desenvolvida, onde se encon-

tram as 5 principais etapas desta metodologia. 

Esta metodologia tem por principal objectivo efectuar a optimização do dimensionamento 

de centrais mini-hídricas, fornecendo em simultâneo, um conjunto de indicadores desse 

dimensionamento. 

Para atingir este objectivo, o modelo desenvolvido realiza uma maximização da receita 

anual, utilizando como variável de decisão o caudal instalado. 

 

3.2 -   Estudo do Recurso Hídrico 

O recurso hídrico é o elemento fundamental para as centrais hídricas, assumindo assim 

grande relevância o estudo do mesmo. 

O recurso hídrico, a que é atribuído o conceito de caudal, indica o volume de água por 

unidade de área que atravessa determinada área por unidade de tempo, (m3/s). De notar que 

o valor do caudal não é constante ao longo do rio, sendo que, normalmente, vai aumentando 

de montante para jusante. 

O estudo do recurso hídrico tem como finalidade a obtenção do maior número possível de 

séries anuais de caudais médios horários. 

Os dados utilizados para o caudal são provenientes das estações hidrométricas existentes 

ao longo do rio, como tal é necessário identificar as estações do rio em estudo para poste-

riormente aceder aos dados dessas estações. 

Nas estações hidrométricas há vários parâmetros disponíveis, no entanto o prioritário é o 

caudal médio horário, mas caso não haja registos horários serão utilizados os caudais médios 

diários. 

Quando se utilizam os caudais médios diários é necessário atribuir a todas as horas de 

cada dia o valor do caudal médio diário, para obter assim as séries de caudais médios horá-

rios. 

A existência de séries de caudais médios horários é muito importante pois o modelo 

desenvolvido tem como principal input estas séries de caudais, para a qual será determinada 

a produção. 

Dependendo da estação hidrométrica, pode haver um grande número de dados, corres-

pondentes a caudais médios horários de vários anos. Estes dados têm de ser analisados minu-

ciosamente, pois algumas estações apresentam séries de dados incompletas, podendo faltar 

informação relativa a algum período de tempo. Numa situação destas as séries de caudais são 

descartadas, não fazendo parte da informação utilizada. 

Com os dados validados forma-se uma série de um ano com valores horários, a que se 

chamará de agora em diante ano modular. 

Este ano modular é constituído pela média para cada hora, de todos os anos existentes 

nas estações hidrométricas. 

O ano modular é criado para que o dimensionamento da CMH possa ser o mais correcto 

possível sem que seja fortemente influenciado por períodos em que o caudal assume valores 

extremos, devido a situações pontuais e atípicas, como caudais muito elevados durante um 

dia devido à elevada precipitação resultante de um fenómeno meteorológico anormal, ou 

então devido a períodos com níveis de precipitação muito baixos em alturas do ano em que 

não é normal. 
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Das séries utilizadas e para poder avaliar o comportamento da CMH após o dimensiona-

mento, são seleccionados três anos típicos, a que correspondem três séries de caudais. 

Estas três séries de caudais correspondem a um ano seco, onde a média anual para o cau-

dal apresenta o valor mais baixo de todos os anos, a um ano médio, que é a mediana dos cau-

dais médios anuais e, finalmente, a um ano húmido, a que corresponde o ano com maior cau-

dal médio anual. 

O estudo do recurso hídrico está representado na Figura 3.2, para uma percepção mais 

rápida das actividades necessárias para este estudo. 
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Identificação das Estações Hidrométricas no 
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Obtenção do Caudal Horário 

utilizando o Caudal Médio Diário

Séries Anuais 

Completas?

SIM

Eliminados os Anos com falhas de Dados

Determinação do Ano Modular

Selecção do Ano Seco, Médio e Húmido

SIM

Fim

NÃO

 

Figura 3.2 – Fluxograma para o estudo do recurso hídrico. 
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3.3 -  Modelação do Rio 

A modelação digital do rio tem como objectivo a obtenção das características da albufei-

ra, ou seja, as curvas do volume armazenado e da área inundada, para cada patamar de altu-

ra do açude. 

A modelação do rio é feita utilizando dois softwares, o ArcGIS e o HEC-RAS, sendo utiliza-

da uma aplicação para o ArcGIS, o HEC-GeoRAS, que permite a ligação e a troca de informa-

ção entre os dois softwares. 

Com o ArcGIS conseguem-se obter características importantes para a modelação do rio, 

graças à utilização de um modelo digital de terreno. Este MDT já começa a introduzir erros no 

sistema, que serão tanto maiores quanto menor a resolução do MDT. 

 O MDT é um conjunto de dados em suporte numérico, que permite associar a qualquer 

ponto definido sobre o plano cartográfico um valor correspondente à sua altitude [39]. 

 

 

Figura 3.3 - Altitudes em Portugal continental, dadas pelo MDT. 

Através de uma análise rápida da Figura 3.3, percebe-se rapidamente qual a utilidade dos 

MDT, já que se observam as alturas em todo o país, apresentando as zonas a verde altitudes 

superiores às zonas a castanho. Também se conclui que no interior norte e centro há poten-
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cial para as CMH devido às altitudes existentes, o que é favorável para a produção de ener-

gia, mesmo quando os caudais são reduzidos. Também os níveis de precipitação são menores 

no sul, o que acaba por reforçar o potencial evidenciado no norte e centro do país. 

Para modelizar um rio utiliza-se ainda a rede hidrográfica nacional, o que permite uma 

identificação rápida do rio, bem como o desenho do traçado do rio. 

 

 

Figura 3.4 – Sobreposição da rede hidrográfica ao MDT. 

Após identificar o rio, utiliza-se a aplicação HEC-GeoRAS, que vai permitir modelizar o 

rio, através da colocação de secções transversais, ST, sobre o rio e sobre o MDT, que servirá 

para extrair para o HEC-RAS toda a informação pertinente para uma boa modelação do rio. 

No HEC-RAS confirma-se a qualidade da informação obtida através do MDT, usando as car-

tas militares e, caso seja possível, usando levantamentos topográficos. 

Caso os dados não permitam uma boa modelação do rio, repete-se o que até agora havia 

sido feito, aplicando no entanto um menor espaçamento entre secções transversais, o que vai 

aumentar o número de secções transversais e consequentemente a quantidade e qualidade da 

informação disponível. 

Após a validação da informação, é necessário seleccionar o local de construção do açude. 

Escolhido o local, realizam-se no HEC-RAS várias simulações, para diferentes alturas do açu-

de, para poder construir as curvas características da albufeira da CMH, curvas do volume 

armazenado e da área inundada, em função da altura do açude. 

As curvas características da albufeira têm grande importância no dimensionamento, pois 

permitem determinar a quantidade de água armazenada na albufeira, assim como os custos 

de expropriação dos terrenos que ficam inundados devido à construção do açude. 
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Figura 3.5 – Curva da cota da água em função do volume de água. 

 

 

Figura 3.6 – Curva da cota da água em função da área de superfície da água. 

Na Figura 3.7 é apresentado o fluxograma para a modelação do rio, onde se encontram 

todos os passos descritos anteriormente neste subcapítulo. 
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Figura 3.7 – Fluxograma para a modelação do rio. 

 

3.4 -  Metodologia IFIM 

A Instream Flow Incremental Methodology, IFIM, é uma metodologia cuja finalidade é a 

determinação do caudal ecológico, garantindo a manutenção dos ecossistemas. 

Para aplicar a metodologia IFIM é necessário começar por utilizar a modelação do rio, pois 

é a jusante do açude que importa determinar o caudal ecológico. Com a modelação simulam-

se em HEC-RAS vários valores de caudal a jusante do açude, para retirar os valores da altura 

da água nos extremos do troço do rio em estudo, para cada valor de caudal. Esta informação 

é muito importante para a aplicação da metodologia IFIM, utilizando o River2D. 

De seguida é extraída a informação do HEC-RAS, relativa ao leito do rio. Juntando a esta 

informação, os dados provenientes dos trabalhos de campo, prepara-se o ficheiro que irá 

modelizar o rio no R2Bed. Neste software é necessário estabelecer os limites, para fora dos 

quais não serão realizadas simulações, e ainda desenhar o talvegue do rio. O talvegue é a 

linha que define a parte mais profunda do rio. 
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Após esta etapa é necessário criar sobre o rio e dentro dos limites estabelecidos uma 

malha que suporte as simulações que irão ser realizadas. Esta malha é criada utilizando o 

software R2Mesh. 

Com os dados relativos às preferências das espécies em estudo, criam-se inputs para o 

River2D. É ainda necessário preparar outro input que caracterize o tipo de substrato ao longo 

do troço do leito do rio em estudo. 

Reunindo toda a informação no River2D, realizam-se simulações para vários valores de 

caudal, para todas as espécies, de onde resultam as curvas da superfície ponderada utilizá-

vel, SPU, em função do caudal e ainda é retirada informação relativa à distribuição espacial 

da aptidão das espécies. 

É necessário construir as curvas SPU para todas as espécies, para que se consiga determi-

nar o caudal ecológico que satisfaça todas as espécies em estudo. 

Com as curvas construídas determina-se o ponto de inflexão através da segunda derivada 

da linha de tendência, desenhada pelo Excel, e chega-se ao caudal ecológico de cada espé-

cie. O caudal ecológico adoptado será aquele que satisfaça todas as espécies em estudo. 

Como a metodologia desenvolvida apresenta uma base horária, também o caudal ecológi-

co deveria ser horário, no entanto como num curto espaço de tempo as preferências das 

espécies não mudam consideravelmente, o caudal ecológico é calculado apenas para cada 

mês. Assim é necessário aplicar a metodologia IFIM descrita no fluxograma das Figuras 3.8 e 

3.9, para todos os meses. 
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Início

Modelação do Rio

Simulação em HEC-RAS de Vários Caudais a 

Jusante do Açude

Curvas SPU para todas as 

Espécies?

NÃO

SIM

Altura da Água nos Extremos do Troço do Rio

Extracção da Informação do HEC-RAS

Preparação da Informação para R2Bed

Estabelecimento os Limites para Simulação e do 

Talvegue no R2Bed

Criação da Malha de Simulação no R2Mesh

Tratamento da Informação das Preferências das 

Espécies e do Tipo de Substrato

Simulação em River2D de Vários Caudais

Aptidão das Espécies e Curvas SPU

Linha de Tendência para cada Curva SPU

Cálculo do Ponto de Inflexão

A

B

 

Figura 3.8 – Fluxograma da metodologia IFIM. 
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Selecção do Caudal Ecológico

A

O Caudal Ecológico satisfaz 

todas as Espécies?

NÃO

SIM

Caudal Ecológico Mensal

Caudal Ecológico para todos 

os Meses?

Série de Caudais Ecológicos Mensais

Fim

SIM

B
NÃO

 

Figura 3.9 – Fluxograma da metodologia IFIM (continuação). 

 

3.5 -  Base do Modelo HydrAT 

O modelo HydrAT é o modelo de análise hidrológica e de simulação da produção horária 

para centrais mini-hídricas que foi desenvolvido no âmbito desta dissertação. 

O modelo HydrAT requer os seguintes dados: 

 Quatro séries de caudais horários, que correspondem ao ano modular e aos anos 

característicos, seco, médio e húmido (m3/s); 

 Caudal reservado (m3/s); 

 Percentagem do caudal modular mensal, como proposta para caudal ecológico 

(%); 

 Série da temperatura média mensal da água (ºC); 

 Curvas características da albufeira, volume armazenado (m3) e área inundada 

(m2); 

 Curva de eficiência do grupo gerador, turbina-gerador (%); 

 Limites de funcionamento da turbina (%); 

 Da conduta forçada é necessário saber: 

 O comprimento (m); 

 O diâmetro (m); 

 O tipo de conduta, para obter a rugosidade (mm); 

 O comprimento do canal (m); 

 A espessura do açude (m); 

 Comprimento da linha de média tensão (m); 
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 Tempo de vida da CMH (anos); 

 Taxa de anualização para projectos de CMH (%); 

 Cota da câmara de carga (m); 

 Cota da restituição (m); 

 Cota do açude (m); 

 

Fornecendo os dados anteriores e aplicando o modelo de simulação, os resultados obtidos 

são os seguintes: 

 Caudal Instalado (m3/s); 

 Potência Instalada (kW); 

 Energia produzida em cada hora (kW); 

 Energia produzida ao longo de um ano (kWh); 

 Volume da albufeira (m3); 

 Área inundada (m2); 

 Proveito em cada hora (€); 

 Proveito anual (€); 

 Custo total (€); 

 Custo anualizado (€); 

 Custo do equipamento eléctrico e da linha de média tensão (€); 

 Custo de construção do açude e do edifício da central (€); 

 Custo do canal, da conduta e do equipamento hidromecânico (€); 

 Custo de expropriação de terrenos e custo do projecto e estudos (€); 

 Número de horas equivalentes (h/ano); 

 Custo elementar (€/kW); 

 Custo de produção (€/MWh); 

 Receita anual (€/ano); 

 

Para obter os resultados apresentados modelo HydrAT efectua um conjunto de operações, 

que estão apresentadas no fluxograma da Figura 3.10. 
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Início

Leitura dos Inputs

Cálculo das Perdas de Carga

Todas CMH estão 

Dimensionadas?

NÃO

SIM

Saída dos Resultados de cada CMH

Escolha do Caudal Ecológico

Estratégia de Operação

Determinação da Remuneração Mensal

Cálculo da Produção e dos Proveitos

Custos da CMH

Optimização do Dimensionamento

Várias CMH no 

mesmo rio?

Simulação da Cascata

Saída dos Resultados da Cascata

Fim

SIM

NÃO

 

Figura 3.10 – Fluxograma do modelo HydrAT. 

O modelo HydrAT começa por calcular as perdas de carga para vários valores de caudal, 

construindo a curva das perdas de carga para todos os meses, tendo em consideração o cir-

cuito hidráulico existente. 
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De seguida é necessário estabelecer o valor mensal do caudal ecológico, que poderá ser o 

determinado através da metodologia IFIM ou então, poderá assumir outro valor, devido à 

legislação existente. 

O dimensionamento das CMH depende muito da estratégia de operação das CMH, e por 

isso o modelo HydrAT apresenta uma estratégia de operação que trata de aproveitar não só o 

recurso existente, e a capacidade de regularização de uma CMH, como também as diferenças 

no valor da remuneração ao longo de um dia.  

Para poder realizar o dimensionamento o modelo realiza a simulação da produção horá-

ria, e como a remuneração depende do número de horas e da quantidade de energia produzi-

da, a remuneração é determinada simultaneamente à produção. 

Utilizando os valores da produção e da remuneração calculam-se os proveitos em cada 

hora e ao fim do ano. Os custos são também calculados atendendo às definições que vão sen-

do adoptadas. 

Sendo possível a determinação dos proveitos de um ano e do custo anualizado, pode-se 

optimizar o dimensionamento da CMH através da maximização da receita anual, em que o 

caudal instalado é a variável de decisão, e irá variar até ser atingido o valor máximo para a 

receita anual. 

Após a optimização do dimensionamento, os valores do caudal instalado, da eficiência do 

grupo gerador e de alguns custos podem ser corrigidos de acordo com os valores reais e dis-

poníveis no mercado. Assim podem ser testadas as soluções existentes e obter os resultados 

associados a estas soluções para os anos característicos da CMH. 

Com a construção de mais do que uma CMH no mesmo rio, e após o dimensionamento de 

todas as CMH, pode-se utilizar o modelo HydrAT para simular a produção com as CMH em 

cascata. Apenas o caudal afluente das CMH mais a jusante são alterados e afectados pelo 

tempo que a água demora a percorrer a distância entre as CMH. Mediante a utilização das 

melhores soluções de cada CMH se obtêm as hipóteses a simular na cascata. 

 

 

3.5.1 - Perdas de Carga 

Com o cálculo das perdas de carga pretende-se representar a energia que é perdida por 

atrito na conduta forçada. Apesar de poder existir um canal, neste estudo não foram conside-

radas perdas de carga pois, antes da conduta forçada, haverá sempre uma câmara de carga, o 

que retira importância às perdas existentes no canal, já que a diminuição da velocidade da 

água não provoca uma falta de água, a nível da câmara de carga, que não permita o funcio-

namento da CMH. 

As perdas de carga variam com o caudal turbinado, e por isso é construída uma curva 

onde posteriormente se irá procurar o valor das perdas de carga para o caudal que está a ser 

turbinado. 

O facto de as perdas de carga dependerem da viscosidade cinemática da água, provoca a 

construção de curvas de perdas de carga mensais, considerando que a temperatura da água 

varia de um modo mensal, alterando assim o valor da viscosidade cinemática também de um 

modo mensal. 

Os dados para o cálculo das perdas de carga são os valores do comprimento, diâmetro e 

rugosidade da conduta forçada e a temperatura média mensal da água. Os caudais para os 

quais serão calculadas as perdas de carga já estão definidos no modelo HydrAT, permitindo 
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calcular as perdas de carga desde valores muito reduzidos de caudal, inferiores aos mínimos 

técnicos, até valores muito elevados de caudal que nunca serão atingidos pelo caudal turbi-

nado, de modo a que as curvas das perdas de carga abranjam todos os valores possíveis para 

o caudal turbinado e permitam a optimização do dimensionamento. 

O cálculo das perdas de carga traduz-se pelo fluxograma da Figura 3.11. 

 

Início

Leitura dos Inputs para o Mês m

Velocidade Média da Água - Equação (3.3)

Perdas de Carga para 

todos os Meses?

NÃO

SIM

Curvas Mensais das Perdas de Carga em função 

do Caudal

Fim

Coeficiente de Reynolds - Equação (3.2)

Coeficiente de Atrito - Equação (3.1)

Perdas de Carga - Equação (3.4)

Perdas de Carga para 

todos os Caudais?

NÃO

SIM

m=1 m=m+1

 

Figura 3.11 – Fluxograma para a determinação das perdas de carga. 

Tendo sido analisados alguns métodos para calcular o coeficiente de atrito em condutas 

forçadas, decidiu-se utilizar um antigo, mas eficaz e ainda muito utilizado para o efeito, que 

é definido pela equação (3.1) [40, 41]: 

 
 

  
         

 

      
 

    

     
     (3.1) 
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onde: 

   - É o factor de atrito; 

   - É o índice de rugosidade da conduta forçada (mm). Os valores deste índice 

para os vários tipos de conduta encontram-se em anexo na Tabela A.1; 

   - É o diâmetro da conduta forçada (m); 

    - É o número ou coeficiente de Reynolds, definido pela equação (3.2): 

 

   
   

 
      (3.2) 

 

onde: 

   - É a viscosidade cinemática, que varia com a temperatura da água (m2/s). Em 

anexo, na Tabela A.2, encontram-se os valores da viscosidade cinemática para 

vários valores de temperatura; 

   - É a velocidade média da água na conduta (m/s), definida pela equação (3.3): 

 

  
      

 
      (3.3) 

 

em que,       , e: 

   - É a área de secção da conduta (m2); 

   - É o raio da conduta (m); 

        - É o caudal turbinado no instante t (m3/s); 

 

Para calcular as perdas de carga utiliza-se a equação (3.4): 

 

   
     

   
      (3.4) 

 

onde: 

    - Representa as perdas de carga (m); 

    - É o comprimento da conduta (m); 

   - É a aceleração gravítica (m2/s); 

 

As perdas de carga vêm em metros e vão ser utilizadas para determinar a altura de queda 

útil, podendo assim determinar-se a altura de queda útil apenas através duma diferença. 

Como a altura de queda útil é fundamental para a produção de energia, a correcta determi-

nação das perdas de carga permite obter resultados mais realistas. 

Pela análise das equações (3.1) a (3.4), percebe-se que há dois factores do circuito 

hidráulico que influenciam de forma diferente as perdas de carga. 

O comportamento das perdas de carga mediante a variação do comprimento está repre-

sentado na Figura 3.12, considerando fixo o diâmetro da conduta. Na Figura 3.13 está repre-

sentada a variação das perdas de carga com a variação do diâmetro e com um valor fixo para 

o comprimento da conduta. 
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Figura 3.12 – Variação das perdas de carga com o comprimento da conduta. 

 

 

Figura 3.13 – Variação das perdas de carga com o diâmetro da conduta. 

Analisando a Figura 3.12 observa-se que as perdas de carga variam linearmente com o 

comprimento da conduta, o que já era esperado, atendendo à equação (3.4). 

Já na Figura 3.13 o comportamento é totalmente diferente do da Figura 3.12, já que com 

o aumento do diâmetro as perdas de carga diminuem consideravelmente, havendo perdas de 

carga muito elevadas para diâmetros reduzidos. 

 

 

3.5.2 - Caudal Ecológico 

Uma das vantagens do modelo HydrAT é a sua versatilidade na atribuição do valor do cau-

dal ecológico mensal a utilizar, que poderá ser o determinado pela metodologia IFIM. Caso 

esse valor seja pequeno, outras soluções se apresentam, como a existência de um caudal 

reservado, que terá de ser sempre garantido a jusante dos aproveitamentos hídricos, para a 

manutenção de usos já existentes, como sejam a rega e o abastecimento público e outros 

usos [29]. Outra solução pode ser estabelecida, utilizando uma percentagem do caudal modu-

lar mensal, que segundo [29], não deverá ser inferior a 2,5 a 5% do caudal modular do curso 
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de água, a manter ao longo de todo o ano, sempre que o caudal instantâneo que ocorre em 

regime natural o permita. 

A selecção do caudal ecológico mensal do modelo HydrAT está apresentada no fluxograma 

da Figura 3.14. 

 

Início

Leitura dos Inputs para o Mês m

Caudal Ecológico Mensal - Equação (3.5)

SIM

Fim

Qecolm > Qaflut NÃO

m=1 m=m+1

Qecolt = Qaflut Qecolt = Qecolm

Qecolt para todos 

os Meses?

NÃO

Qecolt

SIM

 

Figura 3.14 – Fluxograma para a determinação do caudal ecológico mensal. 

Os dados necessários para a determinação do caudal ecológico através do modelo HydrAT 

são os valores do caudal reservado, a percentagem do caudal modular mensal que se preten-

de adoptar para caudal ecológico, a série mensal com os caudais ecológicos determinados 

pela metodologia IFIM e ainda as séries de caudais horários. 

Matematicamente o fluxograma traduz-se nas equações (3.5) e (3.6). O caudal ecológico 

mensal a utilizar será dado pela equação (3.5): 

 

                                
       
   
   

   
            (3.5) 

 

onde: 

        - É o caudal ecológico para o mês m (m3/s); 

        - É o caudal afluente no instante t (m3/s); 

           - É o caudal reservado para o rio, durante o mês m (m3/s); 
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            - É o caudal ecológico obtido pela metodologia IFIM (m3/s); 

     - É o número de horas do mês; 

         - É a percentagem do caudal modular mensal que se pretende adoptar 

como ecológico (%); 

 

Esta equação vai permitir assegurar que todos os intervenientes na definição do caudal 

ecológico sejam satisfeitos, pois irá assumir como caudal ecológico o maior valor apresentado 

para cada mês. 

A equação (3.5) permite que num mês seja a metodologia IFIM a estabelecer o caudal 

ecológico, para garantir a manutenção das espécies, mas também permite que noutros meses 

e quando as necessidades dos ecossistemas são menores, no que diz respeito ao caudal ecoló-

gico, possa ser estabelecido um valor mais elevado para o caudal reservado a fim de permitir 

a utilização da água para outros fins, o que vai atribuir ao caudal ecológico o valor do caudal 

reservado. 

Para cada hora, o caudal ecológico é obtido pela equação (3.6), respeitando o que já 

havia sido referido relativamente ao valor do caudal instantâneo: 

 

        
                       

      
     (3.6) 

 

em que        é o caudal ecológico na hora t (m3/s). 

Segundo a equação (3.6), quando o caudal afluente for inferior ao caudal ecológico men-

sal estabelecido anteriormente, não há condições para se garantir o caudal ecológico mensal, 

assim nesses instantes o caudal ecológico apresenta o valor do caudal afluente, não sendo 

retida nenhuma água no açude. 

Quando o caudal afluente for superior ao ecológico mensal, aí sim é aplicado o caudal 

ecológico mensal calculado pela equação (3.5). 

 

 

3.5.3 - Estratégia de Operação 

Um dos factores que maior influência tem no sucesso deste tipo de aproveitamentos, é 

sem dúvida a estratégia de operação. A estratégia de operação das CMH depende essencial-

mente de dois factores, da remuneração associada e da capacidade de regularização. 

O modelo HydrAT pode aplicar duas estratégias de operação distintas, baseadas nos dife-

rentes modos de remuneração das CMH. 

Para dimensionar a CMH só foi utilizada uma das estratégias de operação, porque a outra 

estratégia utiliza um modo de remuneração que ainda não é aplicado e por isso os resultados 

do dimensionamento seriam menos realistas do que os obtidos com o modelo actual da remu-

neração. O modelo actual da remuneração está disponível no anexo A.1. 

Com a aplicação deste modo de remuneração são obtidos os valores mensais para as horas 

de cheia e pontas e para as horas de vazio. Com estes valores mensais conseguem-se obter os 

valores horários necessários, o que é importante devido ao facto da simulação da produção 

ser horária. 

Atendendo a todos os factores apresentados, construiu-se a estratégia de operação para o 

modelo HydrAT. A estratégia desenvolvida apresenta um elevado grau de complexidade, pois 

existem vários factores que influenciam a estratégia. 
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Esta estratégia pode ser dividida em três partes, sendo as duas primeiras relativas à 

obtenção do valor para o caudal a turbinar, sendo a estratégia propriamente dita, enquanto a 

terceira parte é relativa às restrições dos volumes de água que afectam a estratégia de ope-

ração. 

Cada uma destas partes tem os seus inputs, e dependem umas das outras, isto é os inputs 

de umas são os outputs das outras. Esta estratégia abrange 24 horas, mas as três partes são 

aplicadas para todas as horas, a fim de determinar o valor de caudal a turbinar nessa hora. 

A Figura 3.15 apresenta a primeira parte da estratégia, a Figura 3.16 a segunda parte e a 

Figura 3.17 a terceira parte. Estas três figuras mostram o fluxograma para a aplicação da 

estratégia de operação desenvolvida para o modelo HydrAT. 

 

SIM

Caudal Total Extremo - Equação (3.10)

Qtotal_ext < 

Qmín_turb?

NÃO

Caudal Total Nominal - Equação (3.11)

Qtotal_nom < 

Qmín_turb?

Qturb_ext = 0 Qturb_nom = 0

SIM

Qtotal_ext > 

Qmáx_turb?

Qturb_ext = Qmáx_turb Qturb_ext = Qtotal_ext

C

C C

Qtotal_nom > 

Qinst?

Qturb_nom = β×Qinst Qturb_nom = Qtotal_nom

C

C C

SIM NÃO SIM NÃO

NÃO

Leitura de Inputs

Início

 

Figura 3.15 – Fluxograma para a primeira parte da estratégia de operação, para cada hora t. 

Os inputs para a primeira parte da estratégia são as séries dos caudais afluentes e ecoló-

gicos para 24 horas, o volume de armazenamento máximo da albufeira, o volume de água real 

na albufeira na última hora, ou seja, no instante t-1, os valores do caudal instalado, do cau-

dal máximo e mínimo turbinável e o factor para o qual a eficiência do grupo gerador é máxi-

ma. 

Como outputs desta parte resulta o caudal turbinado extremo e o caudal turbinado nomi-

nal, para cada hora. 

Para a segunda parte os inputs necessários, são os outputs da primeira parte e ainda o 

volume de água desperdiçada na última hora, o volume de água real na albufeira na hora 

anterior e os caudais ecológico e afluente em cada hora. 

O resultado desta segunda parte é o caudal turbinado em cada hora. 
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Fim

C

(Qturb_ext+Qecol)×3600 > 

(Valb_real+Qaflu×3600)

Qturb_ext e Qturb_nom

Leitura de novos Inputs

Qturb = 0
SIM

(Qturb_nom+Qecol)×3600 > 

(Valb_real+Qaflu×3600)
Qturb = 0

SIM

NÃO

Qturb = Qturb_ext
SIM

NÃO

Vdesp(t-1) > 0

Qturb = Qturb_nom

NÃO

Caudal Turbinado em cada instante

 

Figura 3.16 – Fluxograma para a segunda parte da estratégia de operação, para cada hora t. 

Matematicamente a segunda parte da estratégia de operação do modelo HydrAT traduz-se 

através da equação (3.7): 

 

       

 
 
 

 
                                                       

                    
                                  

                        

           
 
 

 
 

                 (3.7) 

 

onde: 

            - É o caudal turbinável extremo no instante t (m3/s); 

           
 - É o caudal turbinável nominal no instante t (m3/s); 

              - É o volume de água real na albufeira no instante t-1 (m3); 

          - É o volume de água desperdiçada no instante t-1 (m3); 
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A segunda parte da estratégia permite obter o caudal a turbinar em cada hora, conside-

rando para esse efeito, um conjunto de hipóteses que ditarão o valor a turbinar. 

O caudal a turbinar é nulo sempre que o caudal turbinável extremo ou nominal mais o 

caudal ecológico, apresentem um volume de água superior ao volume de água existente na 

albufeira mais o que chega ao longo da hora em estudo. Estas condições asseguram que nunca 

se proponha um caudal a turbinar que exija um volume de água superior àquele que existe. 

Quando há água em excesso e o valor de água desperdiçada na hora anterior é superior a 

zero, o caudal turbinado é o proposto pelo caudal turbinável extremo, para aproveitar a 

abundância de água, e apesar da menor eficiência a produção de energia é superior. 

Em situações normais, nenhuma das descritas anteriormente, o caudal turbinado é o pro-

posto pelo caudal turbinável nominal. 

Detalhando agora a primeira parte da estratégia de operação, é necessário indicar que os 

caudais            e           
 são obtidos utilizando, respectivamente, as equações (3.8) e 

(3.9): 

 

            

                           

                                  

           

     (3.8) 

 

          
  

                
          

                     
      

           

     (3.9) 

 

onde: 

             - É o caudal total que se pode turbinar extremo, no instante t, conside-

rando que se turbina no máximo possível (m3/s); 

            
 - É o caudal total que se pode turbinar nominal, no instante t, conside-

rando que é o caudal instalado, corrigido por um coeficiente, que é turbinado 

(m3/s); 

       - É o caudal instalado (m3/s); 

           - É o caudal mínimo turbinável (m3/s), e resulta de: 

                        , em que           é o factor que determina o mínimo téc-

nico da turbina; 

           - É o caudal máximo turbinável (m3/s) e resulta de: 

                        , em que           é o factor que determina o mínimo 

técnico da turbina; 

   - É um coeficiente adimensional que atribui a           
 o valor de caudal com 

máxima eficiência; 

A definição dos caudais turbináveis, extremo e nominal, tem como base os limites de fun-

cionamento da turbina, sendo nulo quando o caudal total que se pode turbinar nesse instante 

for inferior ao limite mínimo da turbina. Este é o único ponto em comum entre os dois cau-

dais turbináveis. 

O caudal turbinável extremo apresenta o valor do caudal máximo turbinável, sempre que 

o caudal total que se pode turbinar extremo for superior ao caudal máximo turbinável. O 

objectivo desta condição é turbinar ao máximo possível, sempre que a quantidade de água a 

turbinar nesse dia ainda não tenha sido turbinada. 
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Quando o caudal total se encontra entre os limites máximo e mínimo da turbina, é esse o 

valor do caudal turbinável extremo. Esta situação ocorre apenas na última hora em que se vai 

turbinar, na série das 24 analisadas, já que depois o caudal total será nulo. 

O caudal turbinável nominal apresenta o mesmo comportamento do que o extremo, 

variando apenas os patamares de funcionamento. Assim quando o caudal total que se pode 

turbinar nominal é superior ao caudal instalado, ou seja, quando ainda vai ser necessário 

turbinar mais do que uma hora, o caudal turbinável assume o valor de caudal que apresenta 

maior eficiência, permitindo assim aproveitar toda a água ao melhor valor de eficiência pos-

sível, o que se traduzirá num aumento da produção. 

Quando o caudal total que se pode turbinar nominal apresentar valores entre o mínimo 

turbinável e o caudal instalado, o caudal turbinável nominal assumirá esse valor. De notar 

que por vezes este valor é superior ao valor de caudal com a máxima eficiência, o que pode 

acontecer devido à forma como a curva de eficiência se apresenta. 

No entanto compensa turbinar este pequeno excesso de água, pois a diminuição da efi-

ciência é ultrapassado pelo aumento do caudal, caudal que seria desperdiçado se não fosse 

turbinado neste instante, pois seria insuficiente para atingir o limite mínimo da turbina. 

Os totais são determinados através da quantidade de água existente em 24 horas, sendo 

que a hora inicial é às 8 horas, já que é a primeira das horas de cheia e de ponta. As equa-

ções (3.10) e (3.11) permitem obter estes totais: 

 

            
                     

  
                                          

    
  (3.10) 

 

           
 

                     
  
                                      

    
   (3.11) 

 

onde: 

          - É o volume água correspondente à capacidade máxima da albufeira 

(m3); 

Os caudais totais que podem ser turbinados, extremo e nominal, são calculados de um 

modo muito semelhante, como se comprova nas equações (3.10) e (3.11). 

Estes caudais totais têm como função indicar qual o caudal que ainda pode ser turbinado 

até chegar às 8 horas do dia seguinte, altura em que se dá a transição das horas de vazio para 

as horas de cheia e pontas. 

Para ambos os caudais totais é determinada a quantidade de água que flui e que pode ser 

aproveitada para produção de energia, em cada série de 24 horas, através do somatório da 

diferença entre o caudal afluente, quantidade de água que chega à CMH, e o caudal ecológi-

co, quantidade de água que tem de ser libertada da CMH sem que possa ser turbinada. 

Ao volume de água que vai fluir nas 24 horas e que pode ser turbinado, vai-se subtrair um 

outro volume que tem como objectivo atingir o nível pleno de armazenamento da albufeira, 

às 8 horas do dia seguinte. 

Este volume apresenta a mesma definição, mas equações diferentes, para os dois caudais 

totais. Este volume é calculado pela diferença entre a quantidade de água necessária para 

encher a albufeira até ao nível de máxima cheia e o volume para amortecimento de cheias. 

Para atingir o nível de máxima cheia utilizava-se apenas o volume máximo da albufeira e 

o volume de água real da albufeira. Através da diferença destes dois parâmetros obter-se-ia o 
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volume de água necessário para encher completamente a albufeira, até ao nível de máxima 

cheia. 

O volume para amortecimento de cheias é que é calculado de maneiras diferentes para os 

dois caudais totais. Para o extremo este volume corresponde ao volume de água que é turbi-

nado durante uma hora, sendo o caudal turbinado, o máximo possível. Para o caudal total 

nominal o volume para amortecimento de cheias é calculado da mesma maneira, substituindo 

apenas o caudal máximo turbinável pelo instalado. 

Calculadas as duas parcelas dos volumes, resulta a quantidade de água que pode ser tur-

binada nessas 24 horas. Mas como se pretende saber quanto se pode turbinar numa hora, 

divide-se por 3600, obtendo o caudal total que pode ser turbinado em cada hora. Se por aca-

so na primeira hora fosse turbinado o caudal total, nas outras horas o caudal total seria nulo. 

 

Início

Volume de Água Desperdiçada - Equação (3.12)

Fim

Leitura dos Inputs

Valb_exc < 

Valb_máx

NÃO

Valb_real = Valb_exc

SIM

Volume de Água Retida - Equação (3.14)

Volume de Água Excessivo - Equação (3.13)

Valb_real = Valb_máx

Volume da Água Real

 

Figura 3.17 – Fluxograma para a terceira parte da estratégia de operação, para cada hora t. 

Esta terceira parte da estratégia recebe como dados os volumes de água na albufeira, o 

real e o em excesso, na última hora, os caudais afluentes, ecológico e turbinado e o volume 

máximo da albufeira. 

O principal resultado desta parte é o volume de água real, mas também permite calcular 

o volume de água desperdiçada, que como já se referiu é um dado para a segunda parte. 

Começando precisamente pelo volume de água desperdiçada, se indica que este é deter-

minado utilizando a equação (3.12): 
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                                    (3.12) 

 

onde: 

             - É o volume de água que poderia estar na albufeira (m3), mas que pode 

ter valores excessivos, relativamente à capacidade da albufeira. É obtido através 

da equação (3.13); 

O volume de água desperdiçada apresenta valores não nulos quando há um excesso de 

água, de tal modo que a capacidade de armazenamento e a capacidade de turbinar a água, 

são insuficientes para aproveitar toda a água. 

 

                                       (3.13) 

 

Onde: 

       - É o volume de água retida na albufeira (m3) e resulta da equação (3.14); 

 

                                    (3.14) 

 

Através do volume de água retida é possível saber se a albufeira está a encher, ou se está 

a esvaziar, pois quando o caudal afluente é muito superior à soma do ecológico com o turbi-

nado, há uma quantidade de água que pode ser armazenada. O volume de água retida indica 

essa quantidade, que é importante para determinar o volume da albufeira. 

Numa situação em a albufeira seja muito pequena e devido a um fenómeno meteorológico 

anormal, que provoque um elevado nível de precipitação, o volume de água retida pode ser 

superior à capacidade de armazenamento da albufeira, surgindo assim o conceito de volume 

de água em excesso, pois não pode ser retida toda a água, apenas a correspondente à capa-

cidade máxima da albufeira, que é o volume de água real (m3), e que é calculado utilizando a 

equação (3.15): 

 

            
                              

                               
     (3.15) 

 

Através da equação (3.15) percebe-se o que havia sido enunciado anteriormente, que por 

maior quantidade de água que esteja disponível para armazenamento, na albufeira nunca se 

encontram volumes armazenados superiores ao máximo possível, superiores ao nível de 

máxima cheia. 

Com este modo de operação garante-se que a CMH funcione a partir das 8 horas, e só 

pára quando o volume de água que falta na albufeira for suficiente para armazenar toda a 

água que ainda vai afluir até às 8 horas do dia seguinte. 

É importante referir que nem sempre às 8 horas a albufeira se encontra completamente 

cheia, é guardado um volume para amortecimento de cheias, o que acontece por precaução, 

pois caso haja alterações bruscas nos valores dos caudais afluentes, há ainda alguma margem 

de aproveitamento deste excesso de água, e o caudal a jusante do açude não sofre uma 

variação tão brusca. Esta situação é justificada também pelo facto de ser preferível turbinar 

um pequena quantidade de água, mesmo que abaixo do caudal instalado, do que desperdiçar 

água para ter a albufeira completamente cheia. 
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3.5.4 - Produção 

Para se poder realizar um correcto dimensionamento de uma CMH é necessário saber 

quanto se consegue produzir em cada instante e, posteriormente, num intervalo de tempo, 

para poder retirar também conclusões relativas aos proveitos financeiros associados a essa 

produção. 

O modelo HydrAT realiza a simulação horária da produção, permitindo obter ainda os pro-

veitos horários e anuais, a produção total anual e a potência instalada da CMH. 

Para obter tais resultados o modelo utiliza como dados a remuneração horária, a cota da 

restituição, da câmara de carga, as perdas de carga, a curva de eficiência do grupo gerador, 

a curva de volumes armazenados e o caudal turbinado. 

A Figura 3.18 mostra o fluxograma para a realização da simulação horária da produção, 

onde constam as várias actividades executadas pelo modelo, para obter os resultados preten-

didos. Como se comprova no fluxograma, a existência ou não de um canal influencia a altura 

de queda o que influencia a produção. 

Quando existe um canal, tem de haver também uma câmara de carga, responsável pela 

transição do canal para a conduta, o que implica que a altura de queda útil varie apenas com 

as perdas de carga, pois os valores das cotas de restituição, e da câmara de carga, são cons-

tantes. 

Caso não exista um canal, a altura de queda útil depende da altura da água na albufeira, 

o que para efeitos de produção justifica a construção de um açude o mais alto possível, já 

que, e não considerando os custos, quanto maior for a cota da água na albufeira maior será a 

energia potencial, o que proporcionará um elevado valor de queda útil e um elevado valor de 

produção de energia eléctrica. 

A cota de água na albufeira é obtida através da curva que relaciona as cotas e o volume 

de água na albufeira, construída e apresentada aquando da modelação do rio. Utiliza-se 

assim o volume de água real na albufeira para determinar a cota da água na albufeira. 
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Fim
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Existe um Canal?
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Altura de Queda - Equação (3.18) Altura de Queda - Equação (3.17)

Altura de Queda Útil

Potência Instalada - Equação (3.20)

Energia Produzida - Equação (3.16)

Proveitos - Equação (3.21)

Produção para 

todas as horas?

NÃO

SIM

Produção Anual de Energia - Equação (3.19)

Proveitos Anuais

 

Figura 3.18 – Fluxograma para a produção. 

Para determinar a produção em cada instante utiliza-se a equação (3.16): 

 

                       (3.16) 

 

onde: 

    - É a energia produzida na hora t (kWh); 

   - É a eficiência do grupo turbina-gerador (%); 

      - É a altura de queda útil (m), cujo valor é dado pela equação (3.17); 

 

Através da equação (3.16) conclui-se que há três aspectos principais que influenciam a 

produção, são eles o caudal, a altura e a eficiência, que está associada ao caudal. A eficiên-
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cia do grupo gerador é obtida através da curva de eficiência, que é um input da etapa de 

simulação da produção. 

 

                        (3.17) 

 

Onde: 

       - É a cota da água na albufeira (m); 

       - É a cota a que se dá a restituição da água (m); 

 

A queda útil é dada pela equação (3.18), quando se verifica a existência de uma câmara 

de carga: 

 

                         (3.18) 

 

onde: 

         – É a cota da câmara de carga (m), mais precisamente do local onde se dá 

a ligação da câmara de carga com a conduta forçada; 

 

Na Figura 3.19 é apresentado um exemplo de uma curva de eficiência para uma turbina. 

 

 

Figura 3.19 – Curva de eficiência de uma turbina em função do caudal [15]. 

A eficiência depende, logo à partida, do tipo de turbina utilizada, Kaplan, Francis ou Pel-

ton, a que correspondem características muito distintas. 

No modelo HydrAT pode ser utilizado qualquer tipo de turbina, a que correspondem dife-

rentes curvas de eficiência e, em alguns casos, podem corresponder diferentes limites de 

exploração. Podem também ser utilizadas duas ou mais turbinas, o que apenas altera a curva 

de eficiência e os limites de exploração, neste caso, do conjunto das turbinas. 

Com o aumento do caudal ou da altura de queda, também a produção aumenta, o que 

valida o que havia sido referido anteriormente sobre o potencial das zonas norte e centro 

para a construção de centrais mini-hídricas, devido às elevadas altitudes. 
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Determinando a produção em todas as horas de um ano, consegue-se obter a produção 

total num ano (kWh), através da equação (3.19): 

 

          
    
        (3.19) 

 

Utilizando uma equação semelhante à da produção para cada hora calcula-se a potência 

instalada, fixando-se o valor do caudal com o valor do caudal instalado que resulta do dimen-

sionamento. O valor da potência instalada apresenta uma grande importância no dimensio-

namento da CMH através dos custos, mas também é utilizada para determinar a remuneração 

mensal da CMH, pois fornece o valor da potência declarada. Assim, a potência instalada (kW) 

é dada pela equação (3.20): 

 

                     (3.20) 

 

Com a produção e com a remuneração para cada hora determina-se o proveito (€) para 

cada hora ao longo do ano, através da equação (3.21): 

 

                  (3.21) 

 

Somando os proveitos de todas as horas do ano obtém-se o valor anual dos proveitos (€), 

                
    
   . 

Este valor é muito importante para o dimensionamento, pois é através deste valor que se 

começa a avaliar a viabilidade económica de uma CMH. 

 

 

3.5.5 - Estrutura de Custos 

Uma CMH apresenta uma estrutura de custos composta por várias parcelas, que represen-

tam todos os componentes necessários, para a construção e utilização do aproveitamento, 

bem como os custos de expropriação de terrenos e de projectos e estudos. 

 

 

a) Custo do Equipamento Eléctrico 

O custo do equipamento eléctrico depende da potência instalada, pois refere-se a todos 

os equipamentos eléctricos que são necessários para o funcionamento da CMH, como o gera-

dor, o transformador e outros, e que dependem do dimensionamento da CMH, pois uma cen-

tral com uma potência de 2 MW terá equipamentos diferentes e mais baratos do que uma 

central com uma potência 8 MW. O custo do equipamento eléctrico (€) é calculado utilizando 

a equação (3.22): 

                          (3.22) 

 

onde: 

       – É o coeficiente do custo do equipamento eléctrico por kW (€/kW), o que 

permite que CMH com potências instaladas diferentes apresentem custos diferen-

tes; 
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       – É uma parcela fixa do custo do equipamento eléctrico (€), que representa 

os custos fixos associados a cada CMH, como custos de transporte do material 

eléctrico, custos de instalação, entre outros; 

 

 

b) Custo de Construção do Açude 

A construção do açude também acarreta custos, que estão relacionados, nomeadamente 

com a quantidade de betão necessária para a construção do mesmo e ainda uma parcela fixa, 

semelhante à do custo do equipamento eléctrico, e onde está incluído o custo de construção 

do edifício da central. Através da equação (3.23) determina-se o custo de construção do açu-

de (€): 

 

                              (3.23) 

 

onde: 

        - É o custo de cada m3 de betão (€/m3); 

        - É o volume de betão necessário (m3); 

        – É o custo fixo da construção do açude e do edifício da central (€); 

 

O volume de betão depende da espessura do açude, da largura e da altura do açude que 

podem variar. 

Uma das funcionalidades do modelo HydrAT é permitir saber qual a altura do açude que 

permite melhores resultados para a receita anual. Assim o volume de betão vai sempre 

aumentar com o aumento da altura do açude. Também a largura e a espessura do açude 

dependem da altura do açude pois, quanto maior for a altura do açude maiores serão a largu-

ra e a espessura e, assim, maior será a quantidade de betão necessário. Deduz-se assim que 

com o aumento da altura o custo de construção do açude aumenta consideravelmente. 

 

 

c) Custo do Canal 

A existência de um ou mais canais contribui também para os custos, principalmente pelas 

suas dimensões que são tanto maiores quanto maior for o caudal. O comprimento do canal é o 

outro factor que influencia o custo. O custo devido à existência de canais apresenta também 

uma parcela fixa, que é equivalente às parcelas fixas já apresentadas. 

O custo por canal (€) é calculado usando a equação (3.24): 

 

                                                       (3.24) 

 

onde: 

          - É o custo por cada metro de comprimento do canal (€/m); 

        - É o comprimento do canal (€); 

          - É o custo por m3/s de capacidade do canal (€/m3/s); 

            - É a capacidade do canal (m3/s); 

          - É a parcela fixa do custo do canal (€); 
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d) Custo da Conduta 

O custo das condutas é calculado de um modo semelhante ao dos canais, onde o compri-

mento da conduta e o caudal são os parâmetros variáveis e que mais influenciam o custo das 

condutas. A equação (3.25) traduz o cálculo do custo de cada conduta (€): 

 

                                            (3.25) 

 

onde: 

        - É o custo por cada metro de comprimento da conduta (€/m); 

    - É o comprimento da conduta (m); 

            - É a capacidade da conduta (m3/s); 

        – É o custo por m3/s de capacidade da conduta (€/m3/s); 

        – É a parcela fixa do custo da conduta (€); 

 

 

e) Custo da Linha de Média Tensão 

A ligação da central à subestação é realizada através de uma linha de média tensão, cujo 

custo é considerado pelo modelo HydrAT. O principal factor para o cálculo do custo da linha 

(€) é o comprimento da mesma, como se comprova na equação (3.26): 

 

                                    (3.26) 

 

onde: 

          – É o custo por cada metro de comprimento da linha (€/m); 

        – É o comprimento da linha (m); 

          – É a parcela fixa do custo da linha (€); 

 

 

f) Custo do Terreno 

Com a construção do açude a área de superfície da água da albufeira aumenta, o que 

provoca a inundação de terrenos, cujos donos têm de ser indemnizados. Também com a cons-

trução de canais e de condutas se invadem propriedades privadas, o que contribui para o 

aumento dos custos de expropriação de terrenos. A parcela fixa contempla aqui questões 

burocráticas que também introduzem alguns custos, para além do próprio terreno. A equação 

(3.27) permite o cálculo do custo de expropriação de terrenos para uma CMH (€): 

 

                                            (3.27) 

 

onde: 

       - É a área inundada devido à construção do açude (m2), dependendo por isso 

da sua altura. O valor é retirado da curva construída aquando da modelação do 

rio, que relaciona a altura do açude com a área de superfície da água. 

        - É o custo do m2 de terreno (€/m2); 

        - É a parcela fixa do custo de expropriação de terrenos (€); 
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g) Custo do Equipamento Hidromecânico 

Como equipamento falta incluir todo o equipamento hidromecânico, como as válvulas, as 

turbinas e outros acessórios. Este custo depende essencialmente da turbina, que varia com 

caudal. Assim, o custo do equipamento hidromecânico (€) é calculado utilizando a equação 

(3.28): 

 

                               (3.28) 

 

onde: 

            - É a capacidade do equipamento hidromecânico, no que respeita a 

valores de caudal (m3/s); 

       - É o custo por m3/s de capacidade do equipamento (€/m3/s); 

       - É a parcela fixa do custo do equipamento hidromecânico (€); 

 

 

h) Custo dos Estudos e Projecto 

O custo do projecto e dos estudos necessários para o dimensionamento de uma CMH (€) é 

determinado através da equação (3.29): 

 

                                (3.29) 

 

onde: 

         – É o custo de realização dos estudos e do projecto por kW (€/kW); 

         – Esta parcela depende de todos os outros custos já apresentados (€), 

como se verifica na equação (3.30); 

 

                                                     (3.30) 

 

 

i) Custo Total 

Para calcular o custo total de construção e instalação de uma CMH (€) somam-se todas as 

parcelas de custos apresentadas, como se indica na equação (3.31): 

 

                                                      (3.31) 

 

 

j) Custo Anualizado 

Com o custo total pode-se determinar o custo anualizado (€/ano) através da equação 

(3.32): 

 

                    (3.32) 

 

em que,   é o factor de anualização para o equipamento, que resulta da equação (3.33) [18]: 
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       (3.33) 

 

onde: 

    – É a taxa de actualização (%); 

   – É o tempo de vida estimado para o equipamento (anos); 

 

 

3.5.6 - Resultados e Indicadores 

a) Receita Anual 

Com o custo anualizado e com o valor anual dos proveitos, determina-se a receita anual 

necessária para o dimensionamento da CMH. A receita anual (€) resulta da equação (3.34): 

 

                       (3.34) 

 

 

b) Custo de Produção 

O modelo HydrAT fornece ainda outros indicadores que são úteis nas tomadas de decisão, 

como o custo de produção, o custo elementar e o número de horas equivalente. O custo de 

produção (€/MWh) resulta da equação (3.35): 

 

      
         

      
      (3.35) 

 

O custo de produção é um dos indicadores mais importantes, pois permite saber qual o 

custo de produção de um megawatt, que comparando com os valores da remuneração apoia a 

decisão dos investidores. 

 

 

c) Custo Elementar 

O custo elementar é um indicador importante para os investidores, pois apenas com este 

indicador um projecto pode ser rejeitado, pois permite saber qual a relação entre o custo 

total e a potência instalada. O custo elementar (€/kW),      , é obtido pela equação (3.36): 

  

      
      

     
      (3.36) 

 

 

d) Número de Horas Equivalente 

O número de horas equivalente representa a relação entre o tempo de funcionamento da 

CMH e a sua potência instalada, isto é, o número de horas que a CMH tem de funcionar na sua 

potência instalada para atingir um determinado valor de produção anual. 

O número de horas equivalente (h/ano),   , é obtido pela equação (3.37): 

 

   
      

     
     (3.37) 
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3.5.7 - Dimensionamento da Central Mini-Hídrica 

O dimensionamento realizado pelo modelo HydrAT consiste, essencialmente, na optimiza-

ção de um conjunto de cenários. 

O principal input para o dimensionamento de uma CMH é a altura do açude, sendo neces-

sária, no entanto, toda a informação disponível, pois é durante o dimensionamento que todas 

as etapas são utilizadas e actualizadas com a alteração do valor do caudal instalado. 

Os cenários são criados para vários valores de altura do açude, sendo que é possível alte-

rar outros inputs, e criar novos cenários, mas que vão alterar todas as etapas realizadas antes 

desta. 

 

Início

Fim

Leitura dos Dados

Maximização da Receita Anual

Selecção das Turbinas Existentes

Saída dos Resultados e Indicadores

NÃO

SIM

H = 0

Todas os Cenários 

foram Optimizados?

H = H + 1

Simulação dos Anos Característicos

 

Figura 3.20 – Fluxograma para o dimensionamento da CMH. 

 

A função objectivo desta optimização é a receita anual, função que se pretende maximi-

zar. A variável de decisão é o caudal instalado, e as restrições são: a obrigatoriedade do cau-

dal instalado ser superior a zero, e questões técnicas relacionadas com a estratégia. 

O modelo de optimização será então: 

 

Variável de decisão: 

 Caudal instalado, Qinst (m
3/s); 
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Função objectivo: 

 Max                   ; 

 

Sujeito a: 

 Qinst > 0; 

 Questões técnicas já consideradas na estratégia como: 

 O volume da água da albufeira que nunca pode ultrapassar os limites máximo 

e mínimo da albufeira; 

 O caudal turbinado que pode ser nulo, ou então estar dentro dos limites de 

funcionamento da turbina; 

 O caudal ecológico que é necessário manter, independentemente dos outros 

factores; 

 

Podem ser consideradas inúmeras soluções, através da combinação dos principais inputs 

para o dimensionamento. Os inputs para o dimensionamento são a percentagem do caudal 

modular mensal, os limites de funcionamento da turbina, e o mais importante de todos     , 

que é a cota máxima do açude. 

Após o dimensionamento para cada uma das soluções é obtido o caudal instalado para as 

respectivas soluções. 

De acordo com os resultados obtidos e com as potências das turbinas existentes no mer-

cado, são seleccionadas como hipóteses, as turbinas apresentem os níveis de potência mais 

próximos dos resultados obtidos. 

Seleccionadas as turbinas, são também seleccionadas hipóteses para o restante equipa-

mento. 

Com a selecção de grande parte do equipamento, utiliza-se o modelo HydrAT para decidir 

qual a melhor hipótese para a CMH. Para isso substituem-se os dados relativos ao caudal ins-

talado, à eficiência e aos custos do material, realizando-se em seguida a simulação dos anos 

característicos, seco, médio e húmido. 

A simulação dos anos característicos permite obter os resultados da construção daquela 

CMH em anos extremos e num ano médio. Estes resultados são muito importantes pois é atra-

vés da sua análise que se decide, se se avança para a construção da CMH, e caso se avance, 

qual das várias hipóteses é que vai ser construída. 

 

 

3.5.8 - Aproveitamentos em Cascata 

Outra característica do modelo HydrAT é a capacidade de simular dois ou mais aprovei-

tamentos no mesmo rio, tendo em consideração a influência que o que está a montante exer-

ce sobre o colocado mais a jusante, nomeadamente na questão da disponibilidade de água. 

Para simular a cascata é necessário optimizar o dimensionamento individual de cada uma 

das CMH. Após a selecção de um conjunto das melhores soluções de cada uma das CMH, simu-

la-se a cascata, utilizando essas soluções como dados para a cascata. Outro dado necessário é 

o tempo que a água leva para chegar da CMH a montante à CMH a jusante. 

De notar que os modelos HydrAT de cada uma das CMH são utilizados em simultâneo para 

simular a cascata, alterando apenas o caudal afluente da CMH mais a jusante. 
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O caudal afluente da CMH a jusante tem de ser alterado, pois devido à construção da 

primeira CMH, o caudal deixa de ser o medido nas estações hidrométricas, e devido à cons-

trução do açude, a água não circula livremente. 

Apenas a água desperdiçada pela primeira CMH, quando houver, e a água proveniente do 

caudal ecológico é que seguem o percurso normal, não ficando retida na albufeira. Também o 

acréscimo de água que flui para o rio, proveniente do escoamento da parcela da bacia hidro-

gráfica que se situa entre as duas CMH, contribui para o aumento o caudal afluente da CMH 

mais a jusante. 

A parcela final e que maior influência traz ao caudal afluente, é o caudal turbinado pela 

CMH mais a montante, que respeitará sempre a estratégia de operação, provocando variações 

significativas no valor do caudal afluente da CMH mais a jusante. 

Um aspecto muito importante a ter em conta, na simulação em cascata, é o tempo que a 

água demora a percorrer a distância entre as CMH, pois elevados valores influenciam em mui-

to os resultados, pois se durante as horas de vazio chegam grandes quantidades de água que 

não permitem o armazenamento total da água e esta tem de ser turbinada durante as horas 

de vazio, e depois durante as horas de cheia e pontas a CMH não turbina, os proveitos vão ser 

afectados, podendo inviabilizar a construção de uma das CMH. 

Na Figura 3.21 é apresentado o fluxograma para a simulação de CMH em cascata. 

 

Início

Fim

Leitura dos Inputs

Caudal Afluente das CMH a Jusante

Simulação dos Anos Característicos

Saída dos Resultados e Indicadores

Todas as Hipóteses 

foram Simuladas?

NÃO

SIM

 

Figura 3.21 – Fluxograma para a simulação de aproveitamentos em cascata. 

O valor do caudal afluente, da CMH a jusante, é dado pela equação (3.38): 

 

                                                  
             

    
  (3.38) 
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onde: 

               – É o caudal ecológico da CMH a montante (m3/s), no instante t- ; 

              
 - É o caudal turbinado pela CMH a montante (m3/s), no instante t- ; 

            - É o caudal que resulta da distância entre os dois açudes e que resulta 

do escoamento nessa parte da bacia hidrográfica (m3/s); 

              
 - É o volume de água desperdiçada na CMH a montante (m3), no ins-

tante t- ; 

   – É o tempo que a água demora a chegar (h), desde que sai da CMH a montante 

até que chega à albufeira da CMH a jusante; 

 

Com os modelos correspondentes a todas as centrais mini-hídricas preparados para serem 

simulados, realizam-se todas as combinações possíveis, utilizando as melhores soluções de 

cada uma das centrais. 

Os resultados obtidos permitirão decidir se compensa construir mais do que uma CMH, e 

caso compense, qual as soluções mais rentáveis que se deverão empregar. 

 

3.6 -  Optimização com Preço de Mercado 

O modelo HydrAT permite ainda a operação com outra estratégia de operação, utilizando 

o dimensionamento previamente realizado. Esta nova estratégia consiste na maximização dos 

proveitos diários de cada CMH, utilizando como valores para a remuneração, o preço de mer-

cado da energia eléctrica. 

Para esta estratégia o input principal é um modelo HydrAT com a estratégia de operação 

baseada na remuneração actual. Esse modelo deve apresentar já a CMH dimensionada, de 

modo a que apenas se altere a estratégia de operação e o preço da electricidade. 

Os preços da electricidade obtidos em mercados de electricidade estão disponíveis onli-

ne, sendo descarregados os preços de 2010. 

De seguida e utilizando o modelo HydrAT com a remuneração actual, determina-se o pre-

ço médio anual da electricidade. Mantendo a estratégia de operação, mas substituindo os 

preços da electricidade pelos descarregados e relativos ao preço de mercado, determina-se 

do mesmo modo o preço médio anual da electricidade. 

Estes preços médios são necessários para determinar o sobre valor que é relativo à utili-

zação das redes de transporte e de distribuição e de outros serviços disponibilizados, já que 

nos mercados de electricidade apenas se estabelecem os preços da produção da electricida-

de. Da diferença dos dois preços médios resulta o sobre valor. 

Os valores para os preços que serão utilizados para determinar os proveitos resultam da 

adição deste sobre valor aos preços dos mercados de electricidade. Após a adição do sobre 

valor são maximizados os proveitos através do modelo desenvolvido para o efeito. 

No fluxograma da Figura 3.22 estão apresentadas as etapas para a simulação da produção, 

considerando a participação das CMH em mercados de electricidade. 
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Início

Fim

Download dos Preços de Mercado

      Valor Médio da Remuneração Actual - 

Equação (3.43)

NÃO

SIM

Leitura dos Inputs

Maximização para 

todos os dias?

Valor Médio da Remuneração em Mercado - 

Equação (3.44)

Sobre Valor - Equação (3.42)

         Remuneração Horária em Mercado - 

Equação (3.41)

Maximização do Proveito Diário

Proveito Anual - Equação (3.48)

Preço Médio Anual - Equação (3.49)

 

Figura 3.22 – Fluxograma para a simulação da produção, considerando a participação das CMH em mer-
cados de electricidade. 

A remuneração diária (€) é obtida através da equação (3.39): 

 

                
  
         (3.39) 

 

onde: 

         - É o proveito na hora t (€), utilizando os preços de mercado, que resulta 

da equação (3.40): 
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                    (3.40) 

 

onde: 

     - É o novo valor da remuneração para cada instante t (€/kWh). Obtém-se 

através da equação (3.41): 

 

       
         (3.41) 

 

onde: 

    
  - É o preço da electricidade que resulta do mercado (€/kWh) e que estão dis-

ponibilizados online; 

    - É o sobre valor (€/kWh). Resulta da equação (3.42): 

 

                      (3.42) 

 

onde: 

        – É o valor do preço médio anual da electricidade (€/kWh), corresponden-

te ao modelo de remuneração actual. É obtido através da equação (3.43); 

         - É o valor do preço médio anual da electricidade (€/kWh), se o preço da 

electricidade fosse o preço de mercado. Resulta da equação (3.44): 

 

                
                                   

                  
        (3.43) 

 

                   
                                     

                  
    (3.44) 

 

onde: 

         - É o valor médio do preço da electricidade (€/kWh), segundo o modelo 

actual da remuneração, nas horas de vazio; 

          - É o valor médio do preço da electricidade (€/kWh), segundo o modelo 

actual da remuneração, nas horas de cheias e de pontas; 

          - É a produção anual nas horas de vazio (kWh); 

           - É a produção anual nas horas de cheia e de ponta (kWh); 

          - É o valor médio do preço da electricidade (€/kWh), utilizando os pre-

ços de mercado disponibilizados online, nas horas de vazio; 

           - É o valor médio do preço da electricidade (€/kWh), utilizando os pre-

ços de mercado disponibilizados online, nas horas de cheias e de pontas; 

 

Estes valores médios dos preços da electricidade são calculados do mesmo modo, e resul-

tam da divisão do total dos proveitos nesse período, de vazio ou de cheias e de pontas, pelo 

total da energia produzida, como está perceptível na equações (3.45) e (3.46): 

 

        
           

        
      (3.45) 

 

         
            

        
      (3.46) 
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onde: 

         - É o valor médio do preço da electricidade (€/kWh), considerando o 

modelo de remuneração actual, no período   do dia, ou seja, nas horas de vazio 

ou de cheias e de pontas; 

          - É o valor médio do preço da electricidade (€/kWh), considerando os 

preços de mercado, no período   do dia; 

             - São os proveitos de um ano no período   (€); 

              - São os proveitos anuais no período   (€), utilizando os preços de 

mercado disponibilizados online e resulta de                   
    
   ; 

        – É o proveito no instante t (€), utilizando os preços de mercado disponibi-

lizados online, que resulta da equação (3.47); 

          - É a energia produzida num ano durante o período   (kWh); 

 

                   (3.47) 

 

O modelo de optimização será então: 

Variáveis de decisão: 

 Caudal turbinado em cada hora,        (m
3/s); 

 

Função objectivo: 

 Max                 
  
   ; 

 

Sujeito a: 

                                       

              

 

As variáveis de decisão correspondem às 24 horas de um dia, para que as previsões dos 

parâmetros mais importantes e que influenciam a optimização, como a previsão do caudal 

afluente e dos preços de mercado, tenham a maior precisão possível. 

A função objectivo é a maximização dos proveitos diários, o que irá influenciar a estraté-

gia de operação, não havendo um horário de funcionamento predefinido, mas nas horas em 

que os preços de electricidade forem mais elevados, em cada dia, serão prioritários a nível 

de despacho, e apenas questões técnicas poderão inviabilizar tal acontecimento. 

As restrições visam manter a fiabilidade da CMH através da limitação do valor do caudal 

turbinado aos extremos definidos aquando do dimensionamento, e ainda à utilização do 

recurso disponibilizado na albufeira. Mediante estas restrições a optimização permite obter 

os resultados pretendidos para posteriormente retirar as devidas conclusões. 

O proveito anual (€) com a participação em mercados de electricidade resulta da equação 

(3.48): 

                  
    
         (3.48) 

 

 

O preço de mercado médio anual da electricidade (€/kWh) é dado pela equação (3.49): 

 

       
          

      
      (3.49) 
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3.7 -  Conclusões 

Com a utilização desta metodologia passa a ser possível a construção de uma CMH asso-

ciada a um açude, sendo por isso necessário realizar a modelação do rio. 

O modelo HydrAT realiza a simulação de várias CMH no mesmo rio, o que permite perce-

ber qual a importância e a influência da construção dos açudes para a regularização do cau-

dal, bem como as alterações ao nível dos proveitos que essas construções podem provocar. 

O dimensionamento da CMH é o processo mais complexo, já que durante este processo 

são calculadas as perdas de carga, é aplicada a estratégia de operação, são simuladas as 

várias soluções para a CMH, assim como o comportamento da CMH nos três anos característi-

cos. 

Esta metodologia contém ainda a possibilidade da participação das CMH em mercados de 

electricidade, e a respectiva alteração ao nível da estratégia de operação, algo que poderá 

aumentar os proveitos. 

 

 



 

Capítulo 4  

Dimensionamento de Centrais Mini-
Hídricas 

4.1 -  Introdução 

Após a criação do modelo, efectuou-se o dimensionamento de duas centrais mini-hídricas, 

CMH. Estas CMH estão no mesmo rio, havendo uma distância considerável entre elas, do que 

resulta que o caudal afluente da CMH 2, a que se encontra mais a jusante é consideravelmen-

te superior ao da CMH 1. 

A Figura 4.1 mostra a posição relativa das CMH, constatando-se que as CMH se encontram 

a mais de 15000 metros de distância, o que implica que o tempo que a água demora a percor-

rer a distância entre as duas CMH, seja considerável, para a simulação da cascata. 

Para dimensionar a CMH seguiu-se a metodologia descrita no capítulo 3. Este dimensio-

namento foi realizado para um ano, assim como todas as simulações foram realizadas para 

um ano, ou seja, 8760 horas, o que exige o mesmo número de intervalos de tempo para o 

modelo. 

Para a simulação de dois aproveitamentos em cascata consideraram-se duas das melhores 

soluções para cada uma das CMH. 

 

 

Figura 4.1 – Perfil parcial do rio e localização relativa das duas CMH. 

 

CMH 1 

CMH 2 
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4.2 -  Recurso Hídrico 

Realizado o tratamento de dados, obtiveram-se os resultados para as séries de caudais 

necessárias, como referido no capítulo 3.2. 

Para a CMH mais a montante, a CMH 1, o caudal para o ano modular apresenta-se na Figu-

ra 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Comportamento do caudal afluente, para o ano modular, na CMH 1. 

Os anos característicos, seco, médio e húmido, apresentam-se da Figura 4.3 à Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.3 – Comportamento do caudal afluente, para o ano seco, na CMH 1. 
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Figura 4.4 – Comportamento do caudal afluente, para o ano médio, na CMH 1. 

 

 

Figura 4.5 – Comportamento do caudal afluente, para o ano húmido, na CMH 1. 

 

Analisando as Figuras 4.3, 4.4 e 4.5, percebe-se a diferença de comportamentos entre os 

vários anos característicos. Houve muito mais água no ano húmido do que nos outros anos e, 

no ano seco, apenas durante o mês de Dezembro houve muita água, tendo ocorrido um pico 

de água superior ao do ano médio. 

Comparando as Figuras 4.3, 4.4 e 4.5, com a Figura 4.2, percebe-se facilmente qual a uti-

lidade do ano modular, já que este apresenta um caudal com variações menos bruscas para o 

caudal afluente. Para o ano modular nota-se um comportamento quase em vale, havendo 

caudais superiores para os meses inverno e caudais muito inferiores nos meses de verão, o 

que vem de acordo com o teoricamente esperado. 

 

Tabela 4.1 — Caudais modulares anuais na CMH 1. 

Ano Característico Caudal Modular Anual [m³/s] 

Ano Modular 14,74 

Ano Seco 9,62 

Ano Médio 14,94 

Ano Húmido 22,74 
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Analisando a Tabela 4.1 notam-se as diferenças entre os caudais modulares anuais dos 

vários anos característicos. É de realçar que o ano húmido apresenta um caudal considera-

velmente superior ao dos outros anos e, que o ano médio e o modular apresentam valores 

aproximados, apesar dos diferentes comportamentos, ao longo do ano, apresentados nas 

Figuras 4.2 e 4.4. 

Na CMH 2, colocada mais a jusante no mesmo rio, os comportamentos dos caudais afluen-

tes para os vários anos é igual, apesar de apresentar valores superiores. Na Tabela 4.2 são 

apresentados os caudais modulares anuais para esta central. 

 

Tabela 4.2 — Caudais modulares anuais na CMH 2. 

Ano Característico Caudal Modular Anual [m³/s] 

Ano Modular 16,14 

Ano Seco 10,53 

Ano Médio 16,36 

Ano Húmido 24,90 

 

Comparando as Tabela 4.1 e Tabela 4.2, percebe-se que há efectivamente um aumento 

dos caudais modulares anuais. Esta diferença deve-se ao aumento da área da bacia hidrográ-

fica, que é tanto maior quanto maior for a distância do local da central à nascente do rio. 

 

4.3 -  Modelação do Rio 

Após a modelação do rio e da simulação dos vários valores para as cotas dos açudes, foi 

possível construir as curvas das cotas em função dos volumes e das áreas de superfície da 

água e, estão representadas nas figuras 4.6 a 4.9. Estas curvas foram construídas tendo como 

ordenada a cota do açude, pois é através do volume que se determina a cota da água na albu-

feira, parâmetro importante para o modelo HydrAT. 

 

 

Figura 4.6 – Curva cota da água versus volume da água na albufeira da CMH 1. 
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Figura 4.7 – Curva cota da água versus área de superfície da água da CMH 1. 

 

 

Figura 4.8 – Curva cota da água versus volume da água na albufeira da CMH 2. 

 

 

Figura 4.9 – Curva cota da água versus área de superfície da água da CMH 2. 
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Através de uma análise das figuras 4.6 a 4.9, percebe-se que a albufeira da CMH 2 é maior 

do que a da CMH 1, mas ambas as albufeiras apresentam um comportamento semelhante. Em 

relação às áreas de superfície da água, observa-se que são algo diferentes, e que também 

agora a área de superfície da água da CMH 2 é maior. A maior discrepância é a evolução das 

áreas com o aumento da água, pois para valores reduzidos da cota da água é a CMH 1 que 

apresenta a maior área de superfície da água. Com o aumento da cota da água, a área de 

superfície da água aumenta de tal modo na CMH 2 que acaba por ultrapassar a CMH 1. 

 

4.4 -  Metodologia IFIM 

Atendendo à inexistência de informação relativamente à fauna existente no rio em estudo 

a metodologia IFIM foi aplicada considerando a existência de truta-de-rio juvenil e adulta. 

Utilizando o River2D obtêm-se os valores para a superfície ponderada utilizável, em fun-

ção do caudal. Obtém-se também a aptidão das espécies à profundidade, à velocidade, ao 

tipo de substrato e à aptidão global considerando estes três parâmetros. 

 

 

Figura 4.10 – Aptidão da truta-de-rio juvenil à velocidade. 

 

 

Figura 4.11 – Aptidão da truta-de-rio juvenil à profundidade. 
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Figura 4.12 – Aptidão da truta-de-rio juvenil ao tipo de substrato. 

 

Figura 4.13 – Aptidão global da truta-de-rio juvenil. 

Da Figura 4.10 à Figura 4.12 observam-se as diferentes aptidões para uma espécie. Obser-

va-se que em locais com elevada aptidão à velocidade e à profundidade, pode apresentar 

níveis quase nulos para a aptidão ao tipo de substrato que resulta em valores baixos para a 

aptidão global, como se observa na Figura 4.13. 

Conclui-se assim que uma espécie tem de apresentar bons níveis de aptidão para os três 

parâmetros, para que a aptidão global esteja num nível aceitável. Estes níveis de aptidão são 

utilizados pelo software para obter a superfície ponderada utilizável. 

 

 

Figura 4.14 – Curvas superfície ponderada utilizável versus caudal para o mês de Abril. 
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Através dos pontos de inflexão das curvas determinam-se os caudais ecológicos para cada 

um dos ciclos de vida da truta-de-rio. 

 

Tabela 4.3 — Hipóteses para o caudal ecológico para o mês de Abril. 

Espécie / Ciclo de 

Vida 

Caudal Ecológico 1 

[m3/s] 

Caudal Ecológico 2 

[m3/s] 

Caudal Ecológico 3 

[m3/s] 

Truta-de-rio / Juvenil 1,771 3,696 5,685 

Truta-de-rio / Adulta 1,824 3,071 4,826 

 

Através da análise da Figura 4.14 observa-se que é até aos 2 m3/s que há diferenças mais 

bruscas, e que a partir desse valor o comportamento das curvas tende a estabilizar. São por 

isso eliminadas as hipóteses 2 e 3 para o caudal ecológico, apresentadas na Tabela 4.3. 

Como o caudal ecológico da hipótese 1 para a truta-de-rio adulta é superior ao do juvenil, 

será esse o caudal ecológico modular anual. Para cada mês o caudal ecológico está apresen-

tado na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 — Caudal ecológico mensal. 

Mês Caudal Ecológico Mensal [m3/s] 

Janeiro 4,195 

Fevereiro 4,163 

Março 2,728 

Abril 1,824 

Maio 1,544 

Junho 0,734 

Julho 0,267 

Agosto 0,094 

Setembro 0,120 

Outubro 0,670 

Novembro 1,475 

Dezembro 3,388 

 

4.5 -  Optimização do Dimensionamento 

Para efectuar a optimização do dimensionamento considerou-se que cada um dos açudes 

das duas CMH a optimizar apenas podem atingir os 10 metros de altura. As CMH não podem 

apresentar qualquer valor para a altura do açude. Esse valor raramente ultrapassa os 15 

metros de altura, e havendo ainda assim algumas restrições para valores acima dos 10 

metros, como a proximidade a habitações. 

A altura do açude é o input que maior influência tem na optimização. Os outros inputs 

vão-se manter constantes, nesta primeira fase, considerando que         é igual a 10%, o 

          é igual a 0,25, enquanto o           vale 1. 

Atendendo à curva de características da turbina utilizada, o valor de   é de 0,8. 

Importa ainda salientar que a cota de restituição da CMH 1, é de 224 metros, enquanto a 

da CMH 2, é de 188 metros. 
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4.5.1 - Perdas de Carga 

Apesar de as duas centrais apresentarem características que levam à construção de duas 

centrais pé de barragem, as perdas de carga são calculadas para esta situação, mas não serão 

muito elevadas já que o comprimento da conduta vai ser reduzido, 20 metros. Devido ao cau-

dal existente a secção da conduta vai ser elevada, apresentando um diâmetro de 2 metros. As 

duas centrais têm condutas iguais, por isso as perdas de carga vão ser iguais. 

Nestas condições as perdas de carga na conduta são as apresentadas na Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 – Curva perdas de carga versus caudal. 

 

A existência de medições da temperatura da água ao longo do ano iria facilitar a obten-

ção das temperaturas médias mensais da água, o que por sua vez, iria permitir desenhar as 

curvas das perdas de carga para todos os meses. Assim, na inexistência das medições, a tem-

peratura da água foi considerada constante ao longo do ano, o que implicou que a viscosidade 

cinemática da água fosse também constante para todos os meses. 

 

 
 

4.5.2 - Dimensionamento da Central Mini-Hídrica 

 
 

4.5.2.1 - Potência Instalada 

Utilizando o modelo HydrAT para dimensionar as duas CMH, obtêm-se as potências insta-

ladas apresentadas nas Figuras 4.16 e 4.17. 
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Figura 4.16 – Potência instalada versus cota máxima do açude para a CMH 1. 

 

 

Figura 4.17 – Potência instalada versus cota máxima do açude para a CMH 2. 

 

Nota-se que ambas as centrais apresentam potências instaladas com comportamentos 

muito semelhantes, algo que já era esperado devido às características da albufeira, que é o 

factor que introduz maior variação no comportamento das potências instaladas. Verifica-se 

ainda que na CMH 2 a potência é superior à da CMH 1, o que é explicado pelo facto de o cau-

dal afluente na CMH 2 ser superior, ao da CMH 1, como já foi visto. 

 

 

4.5.2.2 - Caudal Instalado 

Para cada valor da potência instalada corresponde um valor de caudal instalado, que é a 

variável de decisão do modelo. 
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Figura 4.18 – Caudal instalado versus cota máxima do açude para a CMH 1. 

 

Figura 4.19 – Caudal instalado versus cota máxima do açude para a CMH 2. 

Comparando os resultados apresentados nas Figuras 4.18 e 4.19, conclui-se que o caudal 

instalado na CMH 2 é sempre superior ao da CMH 1. Esta situação deve-se, mais uma vez, à 

diferença nos caudais afluentes. 

Como já havia sido referido anteriormente, a CMH 2 apresenta uma albufeira maior o que 

permite uma maior e melhor regulação dos caudais. Esta vantagem permite que com 9 ou 10 

metros de açude se verifique uma subida bastante mais acentuada do caudal instalado na 

CMH 2 do que na CMH 1. 

Para alturas menores do açude, também o caudal instalado é menor, pois a capacidade de 

regulação dos caudais é menor, o que pode provocar um funcionamento muito semelhante a 

uma central a fio-de-água. 

 

 

4.5.3 - Simulação de Anos Característicos 

Após o dimensionamento da CMH é realizada a simulação dos vários anos característicos, 

para avaliar o funcionamento da CMH. 

O funcionamento é avaliado atendendo aos resultados obtidos para os indicadores mais 

importantes, como a produção anual, o proveito anual, o número de horas equivalente, o 

custo de produção, o custo elementar, o custo total, o custo anualizado e por fim, a receita 

anual. 
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4.5.3.1 - Produção Anual 

Analisemos os resultados obtidos para os três anos característicos, das CMH. 

 

 

Figura 4.20 – Produção anual versus cota máxima do açude, para a CMH 1. 

 

Figura 4.21 – Produção anual versus cota máxima do açude, para a CMH 2. 

Verifica-se em todas as situações que a produção aumenta com a cota do açude, o que se 

deve ao facto de haver maior regulação do caudal, o que permite reduzir a água desperdiça-

da, mas também porque a altura de queda útil aumenta. 

 Nas duas centrais nota-se uma grande diferença do ano seco para os outros, havendo uma 

maior diferença do ano seco para o médio do que do ano médio para o húmido, apesar do 

caudal modular anual do ano médio se encontrar mais perto do ano seco do que do húmido. 

Esta situação é no entanto justificada pelos valores dos caudais com que foram dimensiona-

das as CMH, que se aproximam dos valores dos caudais modulares anuais dos anos médios. 

Atendendo apenas à produção anual conclui-se que quanto maior for a altura do açude 

maior é a produção anual. 
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4.5.3.2 - Proveito Anual 

Segundo a remuneração actual, em cada mês há dois patamares para a remuneração. 

Atendendo ao carácter anual das simulações, apresentam-se neste subcapítulo os proveitos 

para as duas centrais para os três anos característicos. 

 

 

Figura 4.22 – Proveito anual versus cota máxima do açude, para a CMH 1. 

 

Figura 4.23 – Proveito anual versus cota máxima do açude, para a CMH 2. 

 

Como já era esperado, é para o ano húmido que qualquer uma das centrais apresenta 

melhores valores a nível de proveitos. Tal como para a produção, da qual o proveito depen-

de, é para os valores mais elevados da cota do açude que o proveito é maior. 

 

 

4.5.3.3 - Parcelas de Custos 

Como nenhuma das parcelas do custo depende da série de caudais utilizada, os custos são 

os mesmos para a mesma cota do açude apesar do ano característico ser diferente. 
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Tabela 4.5 — Parcelas de custos da CMH 1. 

Cota [m] 
Custo do Equipamento 

Eléctrico [€] 

Custo de Construção 

do Açude [€] 

Custo do 

Canal [€] 

Custo da Conduta 

Forçada [€] 

225 188.071,21 1.189.600,00 0,00 137.839,13 

226 231.895,08 1.264.000,00 0,00 140.697,93 

227 284.013,26 1.349.200,00 0,00 144.398,77 

228 328.684,34 1.445.200,00 0,00 144.398,77 

229 373.847,59 1.552.000,00 0,00 144.496,61 

230 420.418,80 1.669.600,00 0,00 144.795,06 

231 477.459,83 1.798.000,00 0,00 146.494,81 

232 539.979,60 1.937.200,00 0,00 148.450,29 

233 653.225,52 2.087.200,00 0,00 155.573,10 

234 768.623,22 2.248.000,00 0,00 161.485,21 

 

Tabela 4.6 — Parcelas de custos da CMH 1 (continuação). 

Cota [m] 
Custo do 

Terreno [€] 

Custo da Linha 

[€] 

Custo do Equipamento 

Hidromecânico [€] 

Custo do Projecto e 

Estudos [€] 

225 21.090,00 190.000,00 580.000,00 119.681,01 

226 26.220,00 190.000,00 600.000,00 132.000,09 

227 34.930,00 190.000,00 620.000,00 146.442,90 

228 42.720,00 190.000,00 640.000,00 159.971,22 

229 53.410,00 190.000,00 660.000,00 174.270,29 

230 63.360,00 190.000,00 680.000,00 189.313,70 

231 77.090,00 190.000,00 700.000,00 206.876,21 

232 91.260,00 190.000,00 720.000,00 225.913,59 

233 102.150,00 190.000,00 740.000,00 253.918,92 

234 113.220,00 190.000,00 760.000,00 282.766,22 

 

Tabela 4.7 — Parcelas de custos da CMH 2. 

Cota [m] 
Custo do Equipamento 

Eléctrico [€] 

Custo de Construção 

do Açude [€] 

Custo do 

Canal [€] 

Custo da Conduta 

Forçada [€] 

189 189.564,20 1.137.018,18 0,00 139.323,02 

190 239.721,26 1.192.545,45 0,00 144.587,16 

191 293.965,07 1.256.581,82 0,00 147.695,82 

192 343.017,07 1.329.127,27 0,00 147.960,11 

193 391.452,44 1.410.181,82 0,00 147.996,11 

194 439.757,56 1.499.745,45 0,00 147.998,54 

195 503.265,26 1.597.818,18 0,00 150.158,83 

196 560.169,42 1.704.400,00 0,00 150.958,63 

197 705.924,24 1.819.490,91 0,00 161.392,82 

198 878.947,46 1.943.090,91 0,00 172.450,38 
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Tabela 4.8 — Parcelas de custos da CMH 2 (continuação). 

Cota [m] 
Custo do 

Terreno [€] 

Custo da Linha 

[€] 

Custo do Equipamento 

Hidromecânico [€] 

Custo do Projecto e 

Estudos [€] 

189 21.380,00 190.000,00 580.000,00 117.385,89 

190 24.880,00 190.000,00 600.000,00 129.840,55 

191 27.920,00 190.000,00 620.000,00 143.261,29 

192 35.080,00 190.000,00 640.000,00 156.318,32 

193 41.820,00 190.000,00 660.000,00 169.667,08 

194 49.160,00 190.000,00 680.000,00 183.448,23 

195 60.420,00 190.000,00 700.000,00 200.456,29 

196 79.160,00 190.000,00 720.000,00 217.110,91 

197 106.120,00 190.000,00 760.000,00 249.680,60 

198 139.360,00 190.000,00 800.000,00 287.500,72 

 

Como pode verificar-se através dos resultados das parcelas de custos, as duas CMH apre-

sentam custos diferentes, apesar de andarem na mesma ordem de grandeza. Esta situação 

deve-se ao facto de as duas CMH apresentarem características muito semelhantes. 

 

 

4.5.3.4 - Custo Total 

O custo total da CMH 1 e da CMH 2 estão representados nas Tabelas 4.9 e 4.10, respecti-

vamente.  

 

Tabela 4.9 — Custo total da CMH 1. 

Cota [m] Custo Total [€] 

225 2.426.281,4 

226 2.584.813,1 

227 2.768.984,9 

228 2.950.974,3 

229 3.148.024,5 

230 3.357.487,6 

231 3.595.920,9 

232 3.852.803,5 

233 4.182.067,5 

234 4.524.094,7 

Tabela 4.10 — Custo total da CMH 2. 

Cota [m] Custo Total [€] 

189 2.374.671,3 

190 2.521.574,4 

191 2.679.424,0 

192 2.841.502,8 

193 3.011.117,5 

194 3.190.109,8 

195 3.402.118,6 

196 3.621.799,0 

197 3.972.608,6 

198 4.371.349,5 

 

 

Como se verifica pela análise das Tabelas 4.9 e 4.10 o custo total da CMH 2 é menor do 

que o custo da CMH 1 para cada patamar da cota do açude. Considerando estes resultados e, 

simultaneamente, os proveitos anuais, verifica-se que a CMH 2 apresenta uma maior viabili-

dade económica, já que ao maior proveito está aliado ao menor custo. 
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4.5.3.5 - Custo Anualizado 

As Tabelas 4.11 e 4.12 representam o custo anualizado para das CMH 1 e CMH 2. 

 

Tabela 4.11 — Custo anualizado da CMH 1. 

Cota [m] Custo Anualizado [€] 

225 248.110,1 

226 264.321,5 

227 283.154,8 

228 301.764,9 

229 321.915,1 

230 343.334,7 

231 367.716,8 

232 393.985,4 

233 427.655,8 

234 462.631,3 

Tabela 4.12 — Custo anualizado da CMH 2. 

Cota [m] Custo Anualizado [€] 

189 242.832,5 

190 257.854,7 

191 273.996,3 

192 290.570,4 

193 307.915,1 

194 326.218,8 

195 347.898,7 

196 370.363,0 

197 406.236,6 

198 447.011,6 

 

Comparando as Tabelas 4.11 e 4.12, conclui-se que tal como para o custo total, também o 

custo anualizado é inferior para a CMH 2, em para cada patamar de altura do açude. 

 

4.5.3.6 - Receita Anual 

 

 

Figura 4.24 – Receita anual versus cota máxima do açude, para a CMH 1. 

A receita anual é o indicador que engloba os principais parâmetros associados a uma CMH, 

conseguindo-se por isso, através deste indicador, aprovar ou não, a construção de uma CMH. 

Com os resultados representados na Figura 4.24 percebe-se que, por cada ano seco, os 

prejuízos são elevados, pois o custo anualizado é superior aos proveitos. No caso de um ano 

médio ou húmido, os proveitos apenas são superiores aos respectivos custos anualizados, para 

açudes com cotas superiores a 233 m e 232 m, respectivamente. 

A melhor solução para esta CMH passa pela construção de um açude com cota máxima 

igual a 234 m.  
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Figura 4.25 – Receita anual versus cota máxima do açude, para a CMH 2. 

Para a CMH 2 também no ano seco os prejuízos são elevados, no entanto, nos anos médio 

e húmido os proveitos atingem valores elevados, comparados com os que eram obtidos na 

CMH 1. A margem de escolha é também agora um pouco superior, havendo mais possibilida-

des para a construção do açude. Agora a partir dos 196 m de cota do açude e num ano médio 

ou húmido a receita anual é positiva. 

 

 

4.5.3.7 - Número de Horas Equivalente 

O número de horas equivalente para cada uma das centrais é apresentado nas Figuras 

4.26 e 4.27. 

 

 

Figura 4.26 – Número de horas equivalente versus cota máxima do açude, para a CMH 1. 

Analisando a Figura 4.26 nota-se um comportamento típico da central. Nos 3 anos há 

cotas que apresentam máximos, sendo a de 227 m um máximo local e a de 232 m o máximo 

global.  
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Figura 4.27 – Número de horas equivalente versus cota máxima do açude, para a CMH 2. 

Por análise da Figura 4.27 repara-se que o número de horas equivalente apresenta um 

comportamento semelhante, ao da CMH 1, apresentando inclusivamente valores muito próxi-

mos. 

 

 

4.5.3.8 - Custo de Produção 

 

 

Figura 4.28 – Custo de produção versus cota máxima do açude, para a CMH 1. 
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Figura 4.29 – Custo de produção versus cota máxima do açude, para a CMH 2. 

O custo de produção é muito elevado no ano seco, enquanto nos outros dois anos é mais 

baixo e apresenta valores próximos. Para melhor analisar este parâmetro, apresenta-se res-

pectivamente, nas Tabelas 4.13 e 4.14 os custos de produção da CMH 1 e da CMH 2. 

 

Tabela 4.13 — Custo de produção da CMH 1. 

Cota [m] Ano Seco [€/MWh] Ano Médio [€/MWh] Ano Húmido [€/MWh] 

225 1943,4 812,7 703,8 

226 876,6 383,3 339,5 

227 497,6 233,7 210,7 

228 422,2 196,0 171,9 

229 345,8 163,5 144,6 

230 281,3 137,2 124,2 

231 232,4 117,0 107,4 

232 195,9 102,0 94,3 

233 174,4 92,4 81,2 

234 159,0 85,1 72,9 

 

Tabela 4.14 — Custo de Produção da CMH 2. 

Cota [m] Ano Seco [€/MWh] Ano Médio [€/MWh] Ano Húmido [€/MWh] 

189 1687,7 701,8 651,5 

190 777,7 342,8 302,3 

191 453,2 214,7 191,1 

192 376,3 174,3 153,6 

193 327,6 149,9 131,1 

194 269,0 127,2 113,1 

195 219,7 107,7 96,6 

196 177,2 90,7 84,7 

197 150,9 80,0 70,0 

198 132,8 71,4 60,4 
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Através da análise das Tabelas 4.13 e 4.14 verificam-se que as diferenças do custo de 

produção entre os anos médio e húmido são muito significativas, pois para alguns valores de 

cota o custo de produção chega a ultrapassar os 10 €/MWh. 

Conclui-se então, que para o custo de produção as soluções mais favoráveis são as das 

CMH de cota superior. 

Comparando os custos de produção com o valor médio da remuneração actual, superior a 

90 €/MWh, se conclui que para anos secos nunca compensa a construção da CMH, no entanto 

para anos médios ou húmidos há cotas máximas para o açude que apresentam custos de pro-

dução inferiores à remuneração, o que resulta num balanço positivo, e viabiliza a construção 

da CMH. 

 

 

4.5.3.9 - Custo Elementar 

O custo elementar para cada uma das CMH está representado nas Figuras 4.30 e 4.31. 

 

 

Figura 4.30 – Custo elementar versus cota máxima do açude, para a CMH 1. 

 

Figura 4.31 – Custo elementar versus cota máxima do açude, para a CMH 2. 

Da análise das Figuras 4.30 e 4.31 conclui-se que o comportamento do custo elementar é 

muito semelhante nas duas CMH. Verifica-se, no entanto, que o custo elementar da CMH 2 é 

ligeiramente inferior ao da CMH 1. 
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4.6 -  Aproveitamentos em Cascata 

Utilizando as melhores soluções de cada uma das CMH, apresentadas nas Tabelas 4.15 e 

4.16, simulam-se os três anos característicos, considerando que as CMH estão a uma distância 

tal que a água demora 4 horas para chegar da CMH 1 à CMH 2, ou seja,   é igual a 4. 

 

Tabela 4.15 — Características das melhores soluções da CMH 1. 

Cota [m] Caudal Instalado [m3/s] Potência Instalada [kW] 

233 18,52 1.437,79 

234 20,50 1.767,49 

 

Tabela 4.16 — Características das melhores soluções da CMH 2. 

Cota [m] Caudal Instalado [m3/s] Potência Instalada [kW] 

197 20,46 1.588,35 

198 24,15 2.082,71 

 

Das soluções consideradas resultam 4 hipóteses, para as simulações em cascata que estão 

apresentadas na Tabela 4.17. 

 

Tabela 4.17 — Hipóteses para as simulações em cascata. 

Hipótese 
Cota CMH 

1 [m] 

Cota CMH 

2 [m] 

Potência Instalada 

[kW] 

Custo Total 

[€] 

Custo Anualizado 

[€] 

1 233 197 3.026 8.154.676 833.892 

2 233 198 3.520 8.553.417 874.667 

3 234 197 3.355 8.496.703 868.868 

4 234 198 3.850 8.895.444 909.643 

 

Simuladas as 4 hipóteses para todos os anos característicos obtêm-se os resultados regis-

tados nas Tabelas 4.18 a 4.21. 

 

Tabela 4.18 — Resultados para a hipótese 1. 

Ano 

Produção 

Anual 

[MWh] 

Proveito 

Anual [€] 

Nº Horas 

Equivalente 

[h/ano] 

Custo 

Elementar 

[€/kW] 

Custo de 

Produção 

[€/MWh] 

Receita 

Anual 

[€/MWh] 

Seco 5.715 525.245 1.888 2.694,74 145,90 -308.647 

Médio 10.501 968.139 3.470 2.694,74 79,40 134.247 

Húmido 11.531 1.064.195 3.810 2.694,74 72,32 230.303 
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Tabela 4.19 — Resultados para a hipótese 2. 

Ano 

Produção 

Anual 

[MWh] 

Proveito 

Anual [€] 

Nº Horas 

Equivalente 

[h/ano] 

Custo 

Elementar 

[€/kW] 

Custo de 

Produção 

[€/MWh] 

Receita 

Anual 

[€/MWh] 

Seco 6.331 581.907 1.798 2.429,61 138,15 -292.761 

Médio 11.605 1.070.837 3.296 2.429,61 75,37 196.170 

Húmido 13.150 1.213.327 3.735 2.429,61 66,52 338.660 

 

Tabela 4.20 — Resultados para a hipótese 3. 

Ano 

Produção 

Anual 

[MWh] 

Proveito 

Anual [€] 

Nº Horas 

Equivalente 

[h/ano] 

Custo 

Elementar 

[€/kW] 

Custo de 

Produção 

[€/MWh] 

Receita 

Anual 

[€/MWh] 

Seco 6.219 571.644 1.853 2.531,91 139,72 -297.224 

Médio 11.403 1.051.790 3.398 2.531,91 76,20 182.922 

Húmido 12.640 1.166.417 3.767 2.531,91 68,74 297.549 

 

Tabela 4.21 — Resultados para a hipótese 4. 

Ano 

Produção 

Anual 

[MWh] 

Proveito 

Anual [€] 

Nº Horas 

Equivalente 

[h/ano] 

Custo 

Elementar 

[€/kW] 

Custo de 

Produção 

[€/MWh] 

Receita 

Anual 

[€/MWh] 

Seco 6.841 628.878 1.777 2.310,38 132,97 -280.765 

Médio 12.507 1.154.527 3.248 2.310,38 72,73 244.884 

Húmido 14.251 1.314.816 3.701 2.310,38 63,83 405.173 

 

Através da simulação dos aproveitamentos em cascata é possível retirar conclusões, rela-

tivamente às melhores combinações para os aproveitamentos. 

Comparando os resultados das Tabelas 4.18 a 4.21, verifica-se que a hipótese 1 é a que 

apresenta a menor receita anual, para os três anos característicos, e a hipótese que apresen-

ta os melhores resultados é a hipótese 4. Ordenando as hipóteses da melhor para a pior 

obtém-se: hipótese 4, hipótese 2, hipótese 3 e, finalmente, a hipótese 1. 

4.7 -  Despacho em Mercado 

Numa situação em que as CMH participem em mercados de electricidade, o despacho é 

realizado segundo a metodologia apresentada no subcapítulo 3.6. Comparando esse despacho 

com o que é usualmente utilizado, por exemplo a estratégia de operação do modelo HydrAT, 

evidenciam-se diferenças consideráveis. 

A Figura 4.32 representa o despacho clássico versus o despacho em mercado, em três 

dias.  
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Figura 4.32 – Despacho clássico versus despacho em mercado. 

A análise da Figura 4.32 permite ver qual o comportamento do despacho de uma CMH 

caso esta participe em mercados de electricidade. Este comportamento, consiste em produzir 

nos momentos em que o preço da electricidade for superior. 

Para funcionar deste modo o operador da CMH tem de possuir informação relativa às pre-

visões dos preços de mercado, e dos caudais afluentes.  

É importante salientar que para os três dias representados na Figura 4.32, a produção de 

electricidade foi muito próxima, mas os proveitos foram muito diferentes. 

Utilizando os preços de mercado de 2010 de um ano e realizado o despacho, obtêm-se os 

resultados apresentados na Tabela 4.22. 

 

Tabela 4.22 — Comparação entre a remuneração actual e de mercado. 

SV [€/MWh]        [€/MWh]         [€/MWh]        [€/MWh] 

59,042 92,159 33,117 93,585 

 

Onde: 

 SV - É o sobre valor (€/MWh); 

        – É o valor do preço médio anual da electricidade (€/MWh), corresponden-

te ao modelo de remuneração actual; 

         - É o valor do preço médio anual da electricidade (€/MWh), se o preço da 

electricidade fosse o preço de mercado; 

        - É o valor do preço médio anual da electricidade (€/MWh), quando se 

soma o sobre valor aos preços de mercado horários; 

 

Através dos resultados presentes na Tabela 4.22 conclui-se que a participação em merca-

dos de electricidade, para esta CMH é vantajosa, já que o preço médio anual é 1,425 €/MWh 

superior ao da remuneração actual, o que representa um aumento de 1,55%. 

O aumento da produção poderia aumentar ainda mais, caso a capacidade de armazena-

mento da albufeira fosse maior, permitindo turbinar nos momentos em que os preços fossem 

mais elevados. 
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Caso o estado diminua um pouco o sobre valor, fixando o preço médio anual entre os dois 

apresentados na Tabela 4.22, consegue-se chegar a um valor onde todos os intervenientes 

ficam a ganhar com a alteração. Os produtores recebem mais pela mesma energia produzida, 

enquanto o estado diminui a despesa com as CMH. 

O despacho segundo esta nova estratégia acarreta também algumas melhorias para o sis-

tema eléctrico, reduzindo a quantidade de energia que seria produzida às 8 horas, altura da 

entrada nas horas de cheia e pontas, evitando a diminuição significativa da produção de 

energia nas centrais convencionais. Com a produção nas CMH nas horas em o preço é mais 

elevado, evita-se a utilização de centrais convencionais, como as centrais a fuel, para socor-

rer o aumento brusco da carga. 

Com a participação em mercados de electricidade, o operador do sistema recebe a infor-

mação sobre quantidade de energia que pode ser produzida por cada CMH, podendo assim 

fazer uma melhor gestão do sistema eléctrico e de energia.  

 

4.8 -  Conclusões 

O dimensionamento da CMH depende muito das características físicas do rio, o que 

influencia as características da albufeira mediante a construção de um açude, já que o 

aumento do volume de água armazenado se traduz numa maior regulação do caudal e conse-

quentemente maior produção de electricidade e maiores proveitos. 

Um aspecto negativo da construção do açude é o aumento dos custos, com o aumento da 

área inundada, já que é necessário compensar os proprietários dos terrenos que ficam inun-

dados, devido à construção do açude. 

Numa central pé de barragem a produção aumenta com o aumento da altura do açude, no 

entanto numa central colocada longe do açude, e que necessite de um canal e de uma câma-

ra de carga, a produção não aumenta sempre com o aumento do açude, já que a altura de 

queda é constante. Perante este facto uma elevada capacidade de armazenamento da albu-

feira pode não se traduzir no aumento de produção de energia nem no aumento dos provei-

tos. 

O modelo HydrAT fornece um vasto leque de resultados e de indicadores que caracteri-

zam uma CMH e de que dependem as decisões para construção das CMH. 

Simulando duas CMH em cascata obtêm-se melhores resultados do que somando as duas 

soluções individuais, o que justifica e contribui para este tipo de simulação. 

Considerando a participação das CMH em mercados de electricidade evidencia-se um 

aumento dos proveitos através do aumento do preço da electricidade por kilowatt-hora. 

 

  

 



 

 

Capítulo 5  

Conclusão 

5.1 -  Conclusões Gerais 

Actualmente o dimensionamento de centrais mini-hídricas, CMH vem sendo realizado do 

modo tradicional, desaproveitando a informação disponibilizada e os avanços tecnológicos. 

Como a aposta nas energias renováveis faz parte da estratégia para a energia, também as 

CMH são alvo desta aposta, o que justifica a inovação no dimensionamento deste tipo de 

aproveitamentos. 

O dimensionamento de CMH proposto nesta dissertação apresenta-se como uma solução 

viável e inovadora, auxiliando os investidores nas decisões e na selecção da melhor opção 

possível. Este dimensionamento realizado com base na simulação da produção horária, permi-

te ainda inovar no que diz respeito ao cálculo do caudal ecológico, através da metodologia 

IFIM, que tem por base as preferências das espécies aquáticas. 

Com a realização desta dissertação concluiu-se que um melhor dimensionamento permite 

obter maiores proveitos, permitindo ainda aproveitar melhor o recurso existente. 

Concluiu-se ainda, pela aplicação da metodologia ao caso prático estudado, que a cons-

trução de um açude permite aumentar a produção de electricidade, bem como os proveitos 

provenientes da mesma. 

A opção por uma central de albufeira é assim mais vantajosa do que uma central a fio-de-

água. Esta situação está também ligada ao modo de remuneração existente em Portugal, o 

que leva a que as estratégias de operação das centrais de albufeira seja começar a turbinar 

às 8 horas, com a entrada nas horas de cheia e pontas, parando de turbinar quando não tive-

rem água ou, turbinando sempre, em caso de abundância de água. 

A existência de um açude e da respectiva albufeira permitem regular os caudais e, peran-

te picos de pluviosidade, a jusante da albufeira, não se verificam grandes variações no cau-

dal. 

Através da simulação dos aproveitamentos em cascata conseguem-se obter melhores 

resultados do que a soma das duas soluções individuais, o que se deve à regulação do caudal 

na CMH 1, o que permite um maior aproveitamento de água na CMH mais a jusante. 

Nesta dissertação foi ainda realizada uma abordagem relativa à remuneração das centrais 

mini-hídricas, considerando a sua participação em mercados de electricidade, e concluiu-se 

que, caso isso se verificasse, a estratégia de operação seria outra, considerando as variações 
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do preço no mercado, o que se iria traduzir num aumento dos proveitos para a mesma quan-

tidade de energia produzida. 

5.2 -  Perspectiva de Trabalhos Futuros 

Nesta dissertação foi proposta uma alternativa à remuneração das centrais mini-hídricas, 

proposta que será a base para trabalhos futuros e para novas oportunidades de inovação no 

que diz respeito às centrais mini-hídricas. Alguns dos possíveis trabalhos futuros são os 

seguintes: 

 Optimização da estratégia de operação das CMH considerando a sua participação 

em mercados de electricidade; 

 Despacho e previsão dos preços da electricidade da CMH para cada hora do dia, 

necessários à participação da CMH em mercados de electricidade; 

 

 



 

 

Anexos 

A.1 - Remuneração Actual 

Actualmente, e devido ao modo de remuneração utilizado, grande parte das CMH apre-

senta um modo de operação muito semelhante ao representado na Figura A.1. 

 

 

Figura A.1 – Estratégia de operação habitual das CMH. 

Através da análise da Figura A.1 observa-se que o modo de operação consiste essencial-

mente na produção de energia durante as horas de cheia e ponta, isto é, das 8 até às 22 

horas, altura em que a remuneração é mais elevada, aumentando assim as receitas. Um 

exemplo para a remuneração em vigor está representado na Figura A.2. 
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Figura A.2 – Remuneração actual das CMH. 

 

Esta remuneração abrange as instalações licenciadas ao abrigo da legislação portuguesa, 

designadas por centrais renováveis, como as CMH, e assim, a remuneração apresenta valores 

mensais, e é calculada através da equação (A.1) [42]: 

 

                                            
      

      
 

 

     
  (A.1) 

 

onde: 

      - É a remuneração aplicável às CMH, no mês m (€/mês); 

       - É um coeficiente que modula os valores das parcelas fixa e variável, em 

função do posto horário em que a electricidade tenha sido fornecida; 

          - É a parcela fixa da remuneração aplicável às CMH (€/mês); 

          - É a parcela variável da remuneração aplicável às CMH (€/mês);  

          - É a parcela ambiental da remuneração aplicável às CMH (€/mês); 

        - É o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente; 

   - É o coeficiente adimensional que traduz as características específicas do 

recurso endógeno e da tecnologia utilizada na instalação licenciada. Tem o valor 

de 4,5 para CMH com potência declarada até 10 MW; 

        - É o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, refe-

rente ao mês anterior ao do início do fornecimento de electricidade à rede pela 

CMH; 

     - Representa as perdas evitadas pela CMH nas redes de transporte e distri-

buição; 

 

Para a determinação do coeficiente de modulação aplica-se a equação (A.2): 

 

      
                           

    
    (A.2) 

 

onde: 

        - É um factor que representa a modulação correspondente às de horas 

cheias e de ponta e toma o valor de 1,15 para as CMH licenciadas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.o 189/88, de 27 de Maio; 

         - É a energia produzida pela CMH nas horas cheias e de ponta do mês m 

(kWh); 
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       - É um factor que representa a modulação correspondente a horas de 

vazio, o qual, toma o valor de 0,8 para as CMH licenciadas ao abrigo do Decreto-

Lei n.o 189/88, de 27 de Maio; 

        - É a electricidade produzida pela CMH nas horas de vazio (kWh); 

      - É a electricidade produzida pela CMH (kWh); 

 

A parcela fixa da remuneração das CMH é calculada pela equação (A.3): 

 

                                      (A.3) 

 

onde: 

          - É o valor unitário de referência (€/mês), que corresponde à mensuali-

zação do custo unitário de investimento nos novos meios de produção cuja cons-

trução é evitada pela CMH que assegure o mesmo nível de garantia de potência 

que seria proporcionado por esses novos meios de produção, corresponde a um 

valor mensal de 5,44 €; 

           - É um coeficiente adimensional que traduz a contribuição da CMH, no 

mês m, para a garantia de potência proporcionada pela rede pública. É dado por, 

          
    

          
, em que: 

      - É a energia produzida pela CMH no mês m; 

        - É a potência da central, declarada pelo produtor no acto de 

licenciamento; 

          - É a potência média disponibilizada pela CMH à rede pública no mês m, 

(kW), que resulta de                     
    

       
 , em que: 

      - É o número de dias do mês m; 

 

A parcela variável é determinada pela equação (A.4): 

 

                           (A.4) 

 

onde: 

          - É o valor unitário de referência (€/kWh) e corresponde aos custos de 

operação e manutenção que seriam necessários à exploração dos novos meios de 

produção cuja construção é evitada pela CMH. Tem o valor de 0,036 €/kWh. 

 

Para a parcela ambiental utiliza-se a equação (A.5): 

 

                                 (A.5) 

 

onde: 

           - É o valor unitário de referência para as emissões de CO2 evitadas 

pela CMH (€/g), devendo corresponder a uma valorização unitária do CO2 que 

seria emitido pelos novos meios de produção, e cuja construção é evitada pela 

CMH. Tem um valor de        €/g. 
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        - É o montante unitário das emissões de CO2 da central de referência, 

(g/kWh) o qual toma o valor de 370 g/kWh e será utilizado, em cada CMH, duran-

te todo o período em que a remuneração definida por VRD seja aplicável. 

 

As perdas evitadas pela CMH resultam da equação (A.6): 

 

     
                    
                   

      (A.6) 

 

Para determinar a remuneração para cada hora,       , aplica-se a equação (A.7): 

 

       
    

    
      (A.7) 

 

Este modo de remuneração é caracterizado por valores superiores nos períodos em que há 

maior produção de energia. No caso geral das CMH este período é no inverno, altura em que 

há maior precipitação, o que leva a um considerável aumento dos caudais e, por isso, da pro-

dução. 

 

 

Figura A.3 – Remuneração versus produção acumulada mensal. 

 

Como se constata através da Figura A.3, quanto maior for a produção num mês maior será 

a remuneração. Isto acontece devido ao comportamento da parcela fixa da remuneração 

expressa pela equação (A.3), onde se pode observar que tanto           como a          

aumentam com o aumento da produção de energia eléctrica por parte da CMH. 
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A.2 - Tabelas Auxiliares 

 

Tabela A.1 — Valores de rugosidade das condutas forçadas [43]. 

Tipo de Conduta Rugosidade [mm] 

Ferro Fundido 

Incrustado 2,40 – 1,20 

Revestido com Asfalto 0,30 – 0,90 

Revestido com Cimento 0,05 – 0,15 

Aço Galvanizado 

Novo com Costura 0,15 – 0,20 

Novo sem Costura 0,06 – 0,15 

Concreto 

Moldado com forma de madeira 0,20 – 0,40 

Moldado com forma em ferro 0,06 – 0,20 

Centrifugado 0,15 – 0,50 

PVC 0,015 

 
Tabela A.2 — Variação da viscosidade cinemática com a temperatura [44].  

Temperatura [ºC] Viscosidade Cinemática [m2/s] x10-6 

0 1,787 

5 1,519 

10 1,307 

20 1,004 

30 0,801 

40 0,658 

50 0,553 

60 0,475 

70 0,413 

80 0,365 

90 0,326 

100 0,294 
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