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1 Introdução 

Este manual tem como objetivo apresentar a implementação computacional do Inventário das 

Restrições Operativas Hidráulicas dos Aproveitamentos Hidrelétricos (ONS, 2012) presente no 

Sistema HydroExpert a partir da sua versão 1.5.0. 

1.1 O Inventário 

O Inventário de Restrições Hidráulicas – IRH possui uma descrição organizada por 

aproveitamentos e por tipos de restrições (ONS, 2012). Por se tratar de um inventário, o 

documento é composto por uma sequência encadeada de restrições, para as quais são 

apresentadas descrições técnicas. Para ilustrar este conteúdo, apresentam-se algumas 

restrições das páginas 24, 25 e 82 e do inventário. 

1  Barra Bonita 

Empresa:  AES-Tietê 

Aproveitamento:  Barra Bonita 

Rio:  Tietê 

1.1 Restrições de montante 

1.1.1 Nível mínimo 

Restrição 1 – o nível mínimo para manter a navegabilidade no rio Tietê é de 446,50 
m. 

1.2 Restrições de jusante 

1.2.1 Nível máximo 

Restrição 2 – com níveis d’água acima da cota 429,70 m não há condição de 
eclusagem. 

1.2.2 Vazão máxima 

Restrição 3 – a vazão de restrição de Barra Bonita foi fixada em 2.000 m³/s pelo 
Departamento de Operação do Sistema da CEPS (TO – CESP), tendo em vista o 
aumento de segurança no controle de cheias local (visando os reservatórios das 
usinas Promissão e Jupiá). Descargas acima desse valor poderão provocar danos 
significativos a jusante. 

... 

57 Foz do Areia 

Empresa:  COPEL 

Aproveitamento:  Gov. Bento Munhoz (Foz do Areia) 

Rio:  Iguaçu 
... 

57.2 Informações Operativas Relevantes (IOR) 

IOR 1 – Taxa de variação máxima das defluências 

Taxa de variação máxima de referência das defluências: 600 m³/s/h. Poderá variar 
dependendo das taxas que estiverem sendo observadas nas afluências monitoradas 
em tempo real durante as cheias ou em função do estado dos reservatórios a 
jusante. 

Figura 1. IRH: exemplos de descrição de restrições associadas aos aproveitamentos. 
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1.2 Tipos de Restrições do IRH 

A Tabela 1 do IRH, não reproduzida neste manual, apresenta um resumo das restrições 

hidráulicas. Desta tabela, pode-se extrair os seguintes tipos de restrições: 

Restrições de Montante 

• Nível mínimo. 

• Nível máximo. 

• Taxa máxima de deplecionamento e/ou enchimento. 

Restrições de Jusante 

• Nível mínimo. 

• Nível máximo. 

• Vazão mínima. 

• Vazão máxima. 

• Taxa de variação máxima de defluência/nível. 

Após o estudo do documento, nota-se que algumas restrições, geralmente apontadas como 

Informações Operativas Relevantes – IOR, não se enquadram nos tipos anteriores. Por 

exemplo, nota-se a existência de restrições associadas à vazão vertida. 

1.3 Representação Matemática 

Um dos principais objetivos da HydroByte Software, durante o estudo do IRH, foi elaborar um 

modelo que permitisse a tradução dos dados descritivos das restrições em equações ou 

inequações passíveis de serem simuladas no modelo HydroSim XP. Apenas para demonstrar 

este foco, apresenta-se no Quadro 1 alguns exemplos de conversão almejada pelo modelo de 

restrições. A partir dos dados do IRH, apresentam-se na forma de inequações de cota do nível 

d’água de montante (zb) e jusante (zr), vazão defluente (u), vazão vertida (s) e variação da 

vazão defluente (du). 

Quadro 1. Exemplos de representação matemática de restrições do IRH – ONS. 

Restrição Modelo 

UHE Barra Bonita – Item 1.1.1 (Pg. 24) zb >= 446,50 

UHE Barra Bonita – Item 1.2.1 (Pg. 24) zr <= 429,70 

UHE Barra Bonita – Item 1.2.2 (Pg. 24) u <= 2000 

UHE Barra Bonita – Item 1.3 (Pg. 25) s >= 76 

UHE Foz do Areia – Item 57.2 (Pg. 82) du <= 600 
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1.4 Complexidade 

Embora os exemplos anteriores demonstrem certa simplicidade na conversão das restrições 

do IRH em equações ou inequações, o inventário possui outro conjunto de restrições para as 

quais a complexidade apresentada impõe obstáculos à criação do modelo matemático 

exemplificado na subseção anterior. Alguns exemplos são apresentados na Figura 2, a seguir. 

1  Barra Bonita 

Empresa:  AES-Tietê 

Aproveitamento:  Barra Bonita 

Rio:  Tietê 

... 

1.2 Restrições de jusante 

1.3.1 Taxa de variação máxima das defluências 

IOR 7 – Taxa de variação máxima das defluências  

Máximo de 10% da vazão horária defluente anterior, para vazões superiores a 
1000m³/s. Com acréscimo de 150 m³/s, o nível do rio sobe de 15 a 20 cm na cidade 
de Barra Bonita. Porém, em situações de emergência não há limite. 

... 

17 Três marias 

Empresa:  CEMIG 

Aproveitamento:  Três Marias 

Rio:  São Francisco 
... 

17.2.1 Restrição de vertedor 

Restrição 7 - Vertedor – faixa operativa proibida 

O vertedor da usina hidrelétrica de Três Marias não pode ser operado na faixa de 
vazões vertidas entre 850 m³/s e 1400 m³/s, devido a problemas de turbulência na 
calha, por ser esta uma faixa de instabilidade que antecede a formação do salto de 
esqui. 

... 

17.3 Informação Operativa Relevante (IOR) 

IOR 12 – Taxa de variação máxima das defluências 

A taxa máxima recomendável de variação de defluência total (vazão turbinada + 
vazão vertida) é de: 

� 100 m³/s por 30 minutos se 200 m³/s < defluência < 500 m³/s; 

� 200 m³/s por 30 minutos se 500 m³/s < defluência < 900 m³/s; 

� 500 m³/s/dia se 1250 m³/s < defluência < 2500 m³/s; 

� 700 m³/s/dia se 2500 m³/s < defluência < 4000 m³/s. 

Observação: esta taxa poderá ser ultrapassada em situação de emergência. 

Figura 2. IRH: exemplos de restrições com descrição complexa. 

Nas próximas seções será apresentado o modelo de representação das restrições para 

implementação computacional no Sistema HydroExpert com abrangência compatível com a 

variedade de tipos de restrições operativas existentes no IRH. 
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2 Simulação de Restrições Hidráulicas 

Nesta seção, apresenta-se um modelo de representação das restrições do IRH com o objetivo 

de que estas equações e inequações sejam passíveis de simulação no modelo HydroSim CP. Em 

outras palavras, pretende-se criar um modelo de representação das restrições que permita a 

inserção destas no modelo de simulação para verificar em que situações a operação dos 

aproveitamentos viola ou atende os limites impostos ou apontados no IRH. 

Inicialmente, são apresentadas as variáveis e os tipos de restrição identificados no estudo do 

IRH que visou a criação de um modelo matemático de representação de tais restrições. 

2.1 Variáveis 

A análise do inventário de restrições (ONS, 2012) permite elencar um conjunto mínimo de 

variáveis que fazem parte da descrição matemática das equações e inequações associadas a 

limites ou condições de operação dos aproveitamentos. No Quadro 2 a seguir, apresenta-se o 

conjunto de variáveis identificado, além da indicação do nome da variável para as equações 

matemáticas e a unidade associada a cada grandeza. 

Quadro 2. Variáveis disponíveis para representação das restrições. 

Variável Nome Unidade 

Cota do NA de montante zb m 

Cota do NA de jusante zr m 

Vazão turbinada q m³/s 

Vazão vertida s m³/s 

Vazão defluente u m³/s 

Vazão incremental y m³/s 

Vazão afluente a m³/s 

Vazão afluente natural yn m³/s 

Vazão de desvio d m³/s 

Geração hidrelétrica gh MW 

Vale destacar que a implementação computacional do inventário no HydroExpert permite 

expandir o conjunto de variáveis para conter, por exemplo, restrições de geração, vazão 

turbinada entre outras. Por este motivo, caso o IRH apresente novas restrições com variáveis 

diferentes das apresentadas no Quadro 2, o modelo proposto pode se adaptar para incluir a 

representação da evolução futura do inventário. 
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2.2 Operadores 

Embora simples, os operadores relacionais estão presentes nas restrições. No modelo de 

respresentação estão previstos os operadores relacionais apresentados no Quadro 3, a seguir. 

Quadro 3. Operadores relacionais. 

Operador Símbolo 

Maior > 

Maior ou igual >= 

Menor < 

Menor ou igual <= 

Igual = 

Uma vez definidas as variáveis e os operadores relacionais, pode-se elencar os tipos de 

restrições. 

2.3 Tipos de Restrições 

A partir dos tipos de restrições identificados no inventário, conforme apresentado na seção 

 1.2, Tipos de Restrições do IRH, propõe-se um conjunto diferente de tipos, conforme 

apresentado no Quadro 4. 

Quadro 4. Tipos de restrições, variáveis, siglas, ícones e rótulos na interface do HydroExpert. 

Tipo Variável Sigla Ícone Rótulo 

Cota do NA de montante zb zb  NAMont 

Cota do NA de jusante zr zr  NAJus 

Vazão turbinada q q  Turb 

Vazão vertida s s  Vert 

Vazão defluente u u  Deflu 

Vazão de desvio d d  Desv 

Geração hidrelétrica gh gh  GerH 

Taxa da cota NA montante zb dz  Taxa zb 

Taxa da cota NA jusante zr dz  Taxa zr 

Taxa de vazão turbinada dq dq  Taxa q 

Taxa de vazão vertida ds ds  Taxa s 

Taxa de vazão defluente u du  Taxa u 

Taxa de geração hidr. gh dg  Taxa gh 
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Para os sete primeiros tipos (sem fator taxa), existe a possibilidade de criar restrições de tipo 

mínimo ou máximo, a partir da utilização de um operador relacional apropriado. Por exemplo, 

para se criar uma restrição de vazão defluente mínima com limite uMin qualquer, basta 

especificar uma restrição do tipo “u > uMin”. De forma semelhante, uma restrição de 

defluência máxima com limite uMax pode ser especificada como “u < uMax”. Para estipular o 

limite máximo de geração, pode-se especificar “gh < ghMax”. Para os seis últimos tipos, 

associados a restrições de taxas de cota do nível d’água, vazão ou geração, utiliza-se uma sigla 

que lembra a notação de diferenciação ou de diferenças finitas: du ou dz ou dg. 

Observação: não confundir a notação de taxa “dx” com a variável de desvio d, associada a 

vazões de desvio entre aproveitamentos. 

Vale ressaltar que as restrições de taxa possuem uma representação especial, pois o cálculo da 

restrição envolve a comparação de valores em dois intervalos de tempo diferentes. Estes 

intervalos podem ser diferentes da discretização do horizonte de estudo no HydroSim XP. Por 

exemplo, podem-se ter restrições de taxa de defluência diárias num horizonte de simulação 

horária, forçando o cálculo da taxa a computar valores médios diários. 

2.4 Sintaxe das Restrições 

No HydroExpert, em especial na sua base de dados HydroData XP, as restrições hidráulicas 

podem ser formuladas por meio de uma sintaxe simples, de acordo com o estudo do 

inventário do ONS (ONS, 2012). 

 <variável> <operador> <valor> 

Esta sintaxe permite criar restrições semelhantes às apresentadas no Quadro 1 da seção 

anterior. O campo <variável> será preenchido as variáveis permitidas no modelo, de acordo 

com os tipos apresentados no Quadro 2. O campo <operador> permite a escolha conforme o 

Quadro 3. O campo <valor> permite atribuir um valor limite para o campo <variável>. 

No entanto, para representar todos os tipos de restrições contidas no IRH, a sintaxe foi 

estendida para conter condições de aplicação e, também, uma indicação de periodicidade. A 

sintaxe estendida é apresentada a seguir. 

 <variável> <operador> <valor> 

 {SE <condição1> |A CADA <condição2> |ENTRE <periodicidade>}
1
 

Considerando as restrições mais complexas do IRH, sugere-se a seguinte sintaxe para as 

condições associadas às clausulas: 
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 <condição1> = <variável> (|[ <valor>|min, <valor>|max ]|)  

 <condição2> = <valor> 

 <periodicidade> = h|w|d|m<valor>-h|w|d|m<valor> 

O caractere “|” indica a possibilidade de seleção de itens entre possíveis opções à esquerda 

ou à direita. Por exemplo, “(|[“ indica que se deve escolher entre “(“ ou “[“. As cláusulas 

SE, A CADA e ENTRE foram agregadas ao modelo inicial para representar as diversas 

condições associadas às restrições do IRH. O uso dessas cláusulas é opcional, ou seja, não 

precisam estar presentes na descrição da restrição, o que é indicado na sintaxe por estarem 

entre parênteses { e }. Caso elas estejam presentes, há a possibilidade de determinar 

condições que deverão ser atendidas para que a restrição seja verificada. Em outras palavras, 

as condições, se existentes, devem ser verdadeiras para que o limite da variável seja testado. 

Nas próximas subseções serão apresentadas as formas de utilização da sintaxe de restrições 

proposta pela HydroByte Software, com foco na descrição de funcionamento das cláusulas 

apresentadas. 

2.5 Condição de Intervalo de Variável 

A <condição1> permite especificar intervalos para uma variável x qualquer, como uma 

combinação dos seguintes exemplos: 

 x (min , 1000) → min < x < 1000 

 x [min , 1000] → min ≤ x ≤ 1000 

 x (1000, max ] → 1000 < x ≤ max 

 x [1000, max ) → 1000 ≤ x < max 

As opções min e max serão substituídas pelos respectivos limites existentes para a <variável> 

especificada na <condição1>. Por exemplo, a variável de cota do nível d’água de montante zb 

com condição SE zb (145.50, max] terá como limite superior o valor de cota máxima 

cadastrada no banco de dados HydroData XP. Caso não existam valores cadastrados no 

HydroData XP, os limites min e max assumem valores default 0 e +1E20, respectivamente. 

Condição de variável com valor positivo 

A <condição1> pode ser utilizada para especificar situações nas quais uma variável está 

limitada a um valor mínimo ou máximo, mas apenas se a variável assume algum valor positivo. 

                                                                                                                                                                          

1 Em Inglês, as cláusulas serão descritas como IF, EVERY e BETWEEN. 
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Por exemplo, considere a restrição de vertimento mínimo da UHE Miranda (Restrição 5 – 

operação com vertedouro, item 20.1.2, pg. 44 do IRH): 

 s >= 100   SE s (0, max] 

Neste caso, a restrição de vertimento mínimo de 100 m³/s só será verificada se houver 

vertimento, ou seja, se a variável s for positiva e inferior ao seu valor máximo (max). 

Condição de faixa proibida 

A <condição1> também pode ser utilizada para especificar faixas proibidas. Note-se, por 

exemplo, a restrição de faixa de vertimento da UHE Queimado (item 34.1.4, pg. 61 do IRH): 

 s <= 7   SE s (7, 70] 

A restrição original menciona uma faixa proibida de vazões vertidas entre 7 e 70 m³/s. Para 

representar esta faixa, define-se o intervalo da variável vertimento como (7, 70], obrigando 

que neste intervalo o vertimento seja menor ou igual a 7 m³/s. Para vertimentos acima de 70 

m³/s, a restrição não será calculada, pois para estes valores não há proibição de operação do 

vertedor. 

Um exemplo complementar pode restringir ou indicar o impedimento de geração quando ao 

cota do NA do reservatório esteja abaixo de um limite operacional. Por exemplo: 

 gh = 0   SE zb [min, 594] 

pode ser uma restrição para a UHE Paraibuna, caso numa situação de crise o uso do 

reservatório passe apenas para o abastecimento humano. 

Condição com combinação de variáveis 

Vale ressaltar que na criação de uma <condição1>, pode-se determinar uma variável diferente 

da variável associada ao tipo da restrição (Quadro 4). Por exemplo, note-se uma restrição de 

defluência mínima associada a uma condição de vazão natural afluente (UHE Jirau): 

 u >= 15414   SE yn [15414, max] 

Neste caso, a restrição de defluência mínima só deve ser respeitada se a vazão natural 

afluente for maior ou igual ao limite da restrição. 
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2.6 Condição de Repetição do Cálculo da Restrição 

A <condição2> permite determinar o número de intervalos, em horas, no qual o cálculo da 

restrição deve ser repetido. Por exemplo, considere as restrições de taxa de defluência da UHE 

Passo São João (item 70.1.3, pg. 94 do IRH): 

 du <= 200   SE u [0   , 4500)   A CADA 1 h 

 du <= 300   SE u [4500, max ]   A CADA 1 h 

Note-se o uso da cláusula max para que a segunda restrição de taxa de defluência seja válida 

apenas quando o valor de defluência for maior ou igual a 4500 m³/s (u ≥ 4500). 

Conforme previsto na descrição da sintaxe das restrições, é possível especificar uma 

<condição2> sem a existência de uma <condição1>. Por exemplo, considere a restrição de 

taxa de defluência da UHE Emborcação (item 18.1.3, pg. 42 do IRH): 

 du <= 2500   A CADA 24 h 

Neste caso, o limite de 2500 m³/s por dia vale para qualquer valor da vazão defluente. 

Também é possível descrever intervalos de repetição inferiores a uma hora. Por exemplo, a 

seguinte restrição de defluência mínima: 

 u > 100   A CADA 0.5 h 

teria um limite de 100 m³/s num horizonte com discretização de meias horas. Caso o horizonte 

tenha intervalos horários, o limite passa a ser de 200 m³/s, uma vez que a repetição ocorre 

duas vezes dentro de uma hora. 

2.7 Periodicidade de Ativação da Restrição 

Com relação à condição de periodicidade, as restrições podem conter informações sobre 

intervalos recorrentes nos quais elas serão ativadas. Por exemplo, uma restrição de nível 

máximo válida apenas para os meses de janeiro de cada ano (item 72.1.1, pg. 95 do IRH): 

 zb <= 744.86   ENTRE m1-m1 

Os indicadores de período possuem a seguinte descrição e faixa de valores permitidos: 

• h: hora [0..23] 

• w: dia da semana [domingo=1..7] 

• d: dia do mês [1..31] 

• m: mês [1..12] 
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Note que o indicador de dia de semana pode ser representado por “w” ou “s”, mas não deve 

ser confundido com a variável de vertimento que possui também a representação “s”. 

A cláusula ENTRE pode usar qualquer combinação dos indicadores de período. Os indicadores 

de antes de depois devem apenas manter a mesma ordem de apresentação dos indicadores. 

Por exemplo, para a UHE Cana Brava a seguinte restrição de cota mínima do reservatório: 

 zb >= 332.30   ENTRE d10m6-d20m8   //OK 

 zb >= 332.30   ENTRE d10m6-m8d20   //Erro 

A ordem dos indicadores de período não importa. Por exemplo para a UHE Aimorés uma 

restrição de vertimento mínimo apenas às terças-feiras entre 10 e 16 ficaria: 

 s >= 155   ENTRE w3h10-w3h16  //OK 

 s >= 155   ENTRE h10w3-h16w3  //OK 

Pode-se combinar o uso da cláusula SE com a indicação de periodicidade para relatar 

restrições com horários proibidos para vertimentos (item 72.1.1, pg. 95 do IRH): 

 s = 0   SE s (0, max]   ENTRE h18-h6 

Ou seja, tenta-se alertar, por meio de restrição violada, a existência de vertimentos a partir das 

18h de um dia qualquer, até as 6h do dia seguinte. 

2.8 Condições para Restrições de Taxa 

Para as restrições que envolvem o cálculo de uma taxa, vale destacar duas situações especiais 

do modelo: taxas em percentagem e taxas de redução da variável da restrição. 

Restrições de taxa em % 

Para restrições de Taxa de Defluência, nota-se no inventário que existem restrições que 

limitam o valor da vazão em uma percentagem do valor anterior, de referência. Por exemplo, 

para a UHE Capivara, a Restrição 2 determina que para vazões defluentes acima de 3000 m³/s 

a taxa de variação horária não pode ser superior a 10% do valor da vazão horária defluente 

anterior. Pela notação do modelo, esta restrição é representada da seguinte forma: 

 du <= 0.10   SE u [3000, max]   A CADA 1 h 

Observe-se o campo <valor>, representando o limite da restrição definido como 0,10, o qual 

corresponde a um limite de taxa de 10% do valor anterior, o qual será calculado a partir da 

cláusula A CADA. 
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Como melhoramento futuro, pretende-se aprimorar a sintaxe do campo <valor> para que, 

nestes casos, pudesse-se definir a restrição com o limite de “10%” ou invés de “0.10”. 

Restrições de taxa com limite apenas para a redução da variável 

Existem algumas restrições de taxa que se referem especificamente ao limite de redução da 

variável. Nestes casos, a notação é de se determinar um valor negativo para o campo <valor>. 

Por exemplo, a UHE Itutinga possui uma restrição que limita o deplecionamento do 

reservatório numa taxa máxima de 60 cm a cada 24 horas. Esta restrição possui a seguinte 

representação: 

 dz <= -0.60   A CADA 24 h 

Observe-se o valor negativo, -0.60 m, determinando que a taxa para a cota do NA de montante 

deve respeitar este limite apenas em situações de redução do armazenamento. 

De forma semelhante, a mesma UHE Itutinga possui limites para a redução de vertimento em 

intervalos horários: 

 du <= -35   SE s (0  , 300]   A CADA 1 h 

 du <= -70   SE s (300, max]   A CADA 1 h 

Como melhoramento futuro, também sobre a sintaxe do campo <valor>, pretende-se definir 

limites de taxa para o aumento da variável por meio da aplicação de um sinal “+”. 
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2.9 Exemplos 

A seguir apresentam-se alguns exemplos de conversão de restrições do IRH para o modelo 

proposto pela HydroByte Software e implementado no sistema HydroExpert. 

Quadro 5. Exemplos de restrições. 

Aproveitamento Sigla Oper. Valor SE 
A 

CADA 
ENTRE IRH 

UHE Bariri zb >= 427.00    2.1.1/26 

UHE Bariri zb <= 427.50    2.1.1/26 

UHE Santa Clara MG zb >= 84.50   m11-m2 39.2.1/67 

UHE Bariri zr <= 406.00    2.2.1/26 

UHE Aimorés u >= 16    33.1.1/59 

UHE Emborcação u >= 100   m5-m10 18.1.2/42 

 u >= 136   m11-m2 18.1.2/42 

UHE Jirau u >= 15414 yn [15414, max]  m1-m1 - 

UHE Barra Bonita s >= 76    1.3/25 

UHE Camargos s = 0 s (0, max]  h18-h6 24.1.3/49 

UHE Capim Branco I s <= 880    21.1.3/45 

UHE Guilman Amorim dz <= 0.25 zb [492, 494]   30.1.1/56 

 dz <= 0.50 zb (494, 498.5]   30.1.1/56 

UHE Itutinga dz <= -0.60  24  25.1.3/50 

 du <= -35 s (0  , 300] 1  25.1.3/50 

 du <= -70 s (300, max] 1  25.1.3/50 

UHE Funil Grande dz <= 1.00  1  26.1.3/52 

 dz <= 3.36  24  26.1.3/52 

UHE Três Marias du <= 100 u (200, 500] 0.5  17.3/41 

 du <= 200 u (500, 900] 0.5  17.3/41 

 du <= 500 u (1250, 2500] 24  17.3/41 

 du <= 700 u (2500, 4000] 24  17.3/41 

UHE Capivara du <= 0.10 u [3000, max] 1  66.1.2/89 

UHE Ilha Solteira du <= 0.10 u (8000, max]   45.1.1/71 

PtC Porto São José u <= 24000    50.1.1/75 

PtC Régua 11 dz <= 0.50  1  91.1.1/117 

 dz <= 2.00  24  91.1.1/117 

Observação: a sigla “PtC” refere-se à “Ponto de Controle”. 
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3 Interface do Módulo de Restrições Hidráulicas 

No Sistema HydroExpert, o módulo de cadastro e simulação de restrições hidráulicas, de 

acordo com o modelo apresentado na seção anterior, está presente no banco de dados 

HydroData XP para armazenamento, inserção e edição de restrições e no HydroSim XP, modelo 

de simulação do HydroExpert, para a simulação das restrições em condições de operação dos 

aproveitamentos. 

3.1 Cadastro no HydroData XP 

No HydroData XP, o conjunto de restrições de um aproveitamento pode ser visualizado por 

meio da aba “Restrições”, conforme ilustrado na Figura 3. Nesta aba, estão presentes o 

formulário para visualização e/ou edição de restrições e a interface de listagem das restrições 

na forma de inventário, que pode ser visualizada na Figura 4. 

 

Figura 3. Interface de cadastro e edição de Restrições Hidráulicas no banco de dados 

HydroData XP. 

As opções de cadastro ou edição de restrições compreendem os elementos da sintaxe 

apresentados na seção anterior com adição de alguns recursos para gerenciamento de 

ativação ou desativação de restrições, conforme apresentado a seguir na descrição dos 

quadros “Dados característicos da restrição” e “Definição matemática da restrição”. 
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Quadro “Dados característicos da restrição” 

• Tipo: nesta lista estão presentes os tipos de restrições conforme apresentado no 
Quadro 4. 

• Ativa: esta caixa de seleção permite especificar se a restrição estará ou não ativa 
durante os cálculos no simulador HydroSim XP. Note-se que mesmo desativada, a 
restrição será importada pelo HydroExpert e ficará disponível para o usuário dos 
modelos, caso este decida ativá-las. 

• Expira: esta caixa de seleção é marcada automaticamente quando os campos de datas 
possuem valores que determinam um período de ativação das restrições. 

• Início: esta caixa de edição permite configurar uma data de início da ativação da 
restrição. Antes desta data, a restrição será importada pelo HydroExpert como 
desativada. 

• Final: semelhante à data de início, esta caixa de edição permite configurar uma data 
final do período de ativação da restrição. Após desta data, a restrição será importada 
pelo HydroExpert como desativada. 

• Mensagem: texto que define mais detalhes sobre a restrição, geralmente de acordo 
com a descrição contida no IRH. 

Quadro “Definição matemática da restrição” 

• Limite: caixa de edição para informar o campo <valor> conforme a sintaxe das 
restrições. 

• Operador: caixa de edição para informar o símbolo do operador relacional, conforme o 
Quadro 3. 

• Condição 1: esta caixa de edição associada à <condição1> da cláusula SE. 

• Condição 2: esta caixa de edição associada à <condição2> da cláusula A CADA. 

• Periodicidade: esta caixa de edição associada à <periodicidade> da cláusula ENTRE. 

A apresentação do conjunto de restrições de um aproveitamento, utilizando um recurso visual 

do Windows denominado TreeView, facilita a navegação e a identificação das restrições, uma 

vez que há a apresentação da sigla da variável, do operador e do limite associado. Este recurso 

visual também será utilizado pelo HydroExpert, para que o usuário consiga navegar pelo 

conjunto de restrições durante o processo de análise das possíveis violações de limites. 

A edição dos campos apresentados anteriormente pode ser habilitada com o acesso ao 

HydroData XP com um usuário que possua permissões de edição de dados como, por exemplo, 

o usuário Administrador. A edição na interface é ativada por meio do primeiro botão da barra 

de ferramentas vertical, com a imagem de um pequeno cadeado. 

Quando o usuário entra no modo de edição, os botões de adição e exclusão de restrições 

ficam habilitados para funcionamento, sendo estes localizados na parte inferior do quadro 

TreeView de navegação das restrições. Um exemplo desta situação pode ser visto na Figura 5. 
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Figura 4. Interface do HydroData XP para apresentação das restrições em forma de 

inventário. 

Note que algumas restrições são cadastradas desativadas, ou seja, estas não serão simuladas 

automaticamente, exceto se o usuário tornar a ativá-las nos estudos do HydroExpert. 

 

Figura 5. Interface de Restrições Hidráulicas no banco de dados HydroData XP em modo de 

edição de dados. 
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3.2 Simulação no HydroSim XP do HydroExpert 

No HydroExpert, em especial no modelo HydroSim XP, as restrições hidráulicas são simuladas e 

os resultados podem ser analisados na aba “Resultados > Por usina > Restrições”, conforme 

ilustração da Figura 6. 

A interface de análise tem o recurso TreeView de navegação pelo conjunto de restrições do 

aproveitamento. Além disto, a interface apresenta um gráfico de barras verticais associado ao 

número de violações por intervalo de tempo. Para cada violação, a interface apresenta uma 

tabela contendo os detalhes da restrição e do limite que foi violado. 

 

Figura 6. Interface de análise da simulação das Restrições Hidráulicas no modelo de 

simulação HydroSim XP. 

A apresentação das violações, caso existam, é dinâmica em função da seleção que usuário faz 

no TreeView. Por exemplo, para verificar uma restrição que foi atendida ao longo do horizonte 

de simulação, ao se escolher uma restrição específica, a interface apresenta o gráfico de barras 

sem informações e uma tabela vazia de detalhes. Uma ilustração deste exemplo pode ser 

visualizada na Figura 7 a seguir. 

Este recurso dinâmico foi projetado para auxiliar o usuário na verificação do status de violação 

das restrições. Em outras palavras, ao navegar pelos nomes dos aproveitamentos no TreeView, 

o usuário pode verificar rapidamente quais itens possuem violações. Ao mesmo tempo, ao 

expandir o conjunto de restrições de um aproveitamento, o usuário pode verificar quais limites 



Manual de Restrições Hidráulicas 

20 HydroByte Software 

não foram atendidos, ao mesmo tempo que o gráfico de barras resume a disposição temporal 

das violações. 

 

Figura 7. Interface de análise da simulação das Restrições Hidráulicas com um exemplo de 

restrição que não sofreu violações ao longo do horizonte de simulação. 

Por fim, o usuário pode fazer uso do diálogo “Propriedades HydroSim XP”, por meio do quinto 

botão da barra de ferramentas vertical, tendo acesso aos recursos de ativação ou desativação 

de restrições, conforme ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8. Diálogo “Propriedades HydroSim XP” e a edição de ativação ou desativação de 

Restrições Hidráulicas no modelo de simulação HydroSim XP. 
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5 Histórico das Revisões 

Controle de conteúdo das revisões deste documento. 

Quadro 6. Controle de versões. 

Versão Data Anotação 

1.5 12/09/2019 Estável: HydroExpert versão 1.7.4. 
Disponível: HydroExpert versão 1.7.3 RC1. 
Inclusão da restrição de vazão turbinada. 
Inclusão da restrição de taxa de vazão turbinada. 
Melhoramentos na cláusula ENTRE (BETWEEN). 

1.4 25/11/2018 HydroExpert versão 1.7.2. 
Inclusão da restrição de taxa de vazão vertida no Quadro 4. 

1.3 26/09/2016 HydroExpert versão 1.6.8. 
Inclusão da restrição de taxa de geração hidrelétrica no Quadro 4. 

1.2 21/12/2014 HydroExpert versão 1.6.4.  
Inclusão da restrição associada à variável de geração hidrelétrica. 
Alteração do nome das variáveis de cota do NA de montante (zf) e cota do 
NA de jusante (zt) para zb e zr, respectivamente. 

1.1 19/05/2014 Inclusão da restrição associada à variável de desvio de vazões entre 
aproveitamentos. 

1.0 07/11/2014 Versão de lançamento do documento. 

 


