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Resumo 
 

No decorrer da operação de uma central hidroelétrica pode dar-se o hydropeaking, sendo este 

fenómeno um dos principais fatores de alteração do regime hidrológico dos rios. O hydropeaking resulta 

da variação de intensidade entre os caudais turbinados, da frequência e magnitude, sendo por esta 

razão um dos principais fenómenos causadores de stress na fauna piscícola. O hydropeaking está 

também relacionado com a secura dos leitos de desova, podendo afetar assim a continuidade das 

populações. Existem medidas estruturais e operacionais que permitem a mitigação deste fenómeno. A 

solução mais viável passa por integrar o efeito ambiental e a manutenção dos ecossistemas com a 

viabilidade económica da central hidroelétrica.  

 

Pretende-se com este estudo investigar os efeitos da operação de uma central mini-hídrica no habitat 

de três espécies de peixes (Pseudochondrostoma duriense, Squalius carolitertii e Squalius 

alburnoides), e na manutenção dos leitos de desova, considerando para tal diversos cenários de 

operação. A modelação hidrodinâmica bidimensional do escoamento foi conseguida através do modelo 

computacional HEC-RAS, procedendo-se a modelação do trecho do rio Avelames, situado entre 

montante e jusante da central hidroelétrica de Bragado. A modelação do habitat foi desenvolvida 

através do ArcGIS.  

 

Com a definição de cenários de operação da central hidroelétrica analisou-se o efeito do funcionamento 

da central na disponibilidade de habitat. Aferiu-se ainda sobre o efeito que esta operação pode ter sobre 

os leitos de desova. Os resultados obtidos servem para fornecer recomendações para a operação 

ecohidráulica da central com base na disponibilidade de habitat e manutenção dos leitos de desova.  

 

Palavras-chave: hydropeaking, Pseudochondrostoma duriense, Squalius carolitertii, Squalius 

alburnoides, modelação de habitat, central hidroelérica. 
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Abstract 
 

Hydropower plant operation causes variations of intensity, frequency and magnitude on the turbined 

discharge downstream the hydropower plant water release, called hydropeaking. These fluctuations on 

the discharge affect fish populations, causing stranding and drifting of the individuals, and also, it may 

lead to the dewatering of the spawning grounds, and cause alterations to the habitat suitability and 

availability, which can compromise the fish species.  

 

This study intends to analyse different operational scenarios of a mini-hydropower scheme, considering 

the impact that the hydropeaking regime may have on the habitat of 3 fish species 

(Pseudochondrostoma duriense, Squalius carolitertii and Squalius alburnoides), and also in the 

maintenance of the spawning grounds, in the light of several operational scenarios. HEC-RAS model 

was used to perform the hydraulic simulations of the discharge, in Avelames River reach, located 

between upstream and downstream the water release of the mini-hydropower scheme of Bragado. The 

habitat modelling was accomplished with ArcGIS. 

 

The considered operational scenarios describe how the hydropower plant operation may affect the 

habitat suitability and availability. The obtained results serve to provide recommendations to the 

operation of the hydropower plant based on the habitat availability and suitability, and the maintenance 

of the spawning grounds. 

 

Key-words: hydropeaking, Pseudochondrostoma duriense, Squalius carolitertii, Squalius alburnoides, 

habitat modelling, hydropower plant. 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento 
 

Atualmente em Portugal encontram-se em exploração 48 centrais hidroelétricas (com uma potência 

superior a 10 MW) e 138 mini-hídricas (cuja potência é igual ou inferior a 10 MW) (Portal das Energias 

Renováveis 2019), essencialmente concentradas no Norte e Centro do País. 

 

De acordo com o balanço realizado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) em 

maio de 2019 as fontes de energia renováveis representaram 58,16 % de toda a produção de 

eletricidade em Portugal Continental desde o início do ano, tendo a energia hidroelétrica o peso de 

21,32 % (Figura 1).  

 

 

Num outro estudo é possível observar a produção anual de eletricidade através das grandes hídricas 

desde maio de 2017, tendo sido março de 2018 o mês de maior produção (2326 GWh) (APREN), como 

demonstra a Figura 2. 

 

Figura 1 – Balanço da produção de eletricidade em Portugal Continental desde o início do ano realizado em 

maio de 2019 (APREN). 
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A produção de energia hidroelétrica apresenta vantagens quando comparada com outros tipos de 

produção de energia por ser mais eficiente, ter uma resposta mais rápida aos picos de consumo de 

energia elétrica, por ser menos poluente e por, nalguns casos, conseguir assegurar uma produção 

também durante o verão.  

 

O consumo diário de energia elétrica é intrinsecamente variável. O ajustamento da energia produzida 

em aproveitamentos hidroelétricos a tal consumo, mas também por vezes a vantagem de concentrar a 

energia produzida, por exemplo, nos períodos de tarifários com maior valor económico, é feito à custa 

da variação dos caudais turbinados. Resultam, assim, flutuações, por vezes rápidas, nos caudais e nos 

níveis de água nos trechos fluviais, a jusante dos aproveitamentos hidroelétricos – o chamado 

fenómeno de hydropeaking na terminologia anglo-saxónica, terminologia a qual foi adotada ao longo 

deste estudo. A alteração do escoamento natural dos rios, onde o hydropeaking se inclui, afeta a biota 

aquática, sendo um dos principais causadores de stress nos sistemas aquáticos. O escoamento fluvial 

e a sua variabilidade devem ser considerados explicitamente no âmbito da aplicação da Diretiva-

Quadro da Água.  

 

A presente dissertação pretende estudar como alguns parâmetros hidráulicos do rio, como a velocidade 

de escoamento, profundidade e área molhada, dependentes do regime de operação de uma central 

hidroelétrica, alteram as caraterísticas e disponibilidade de habitat e também o comportamento de três 

espécies de peixes da família dos ciprinídeos, e influenciam a manutenção dos leitos de desova. 

  

Figura 2 – Evolução da produção de eletricidade através das grandes hídricas entre maio de 2017 e maio de 

2019 (APREN). 
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1.2. Objetivos 
 

A presente dissertação tem por objetivo principal a definição e análise de diferentes cenários de 

operação da central de um pequeno aproveitamento hidroelétrico, com avaliação do impacto causado 

no habitat piscícola e na manutenção dos leitos de desova no trecho fluvial em que a mesma se insere. 

O aproveitamento em causa é o de Bragado localizado no rio Avelames, na bacia hidrográfica do 

Tâmega. Para tal, realizou-se a modelação hidrodinâmica bidimensional do escoamento do 

mencionado trecho, precedida por um trabalho de campo onde se mediram todos os parâmetros 

necessários para a realização da mesma. A análise dos impactos na disponibilidade de habitat foi 

efetuada com base no ArcGIS. Definiram-se vários cenários de operação da central tendo em 

consideração as condições de operação históricas a par com cenários passíveis de acontecer, com 

especial interesse nos que traduzem os períodos de maior e menor consumo de eletricidade, por se 

tratarem dos mais condicionantes. 

 

1.3. Estrutura 
 

O documento encontra-se dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo, introdutório, contém uma breve 

descrição do tema desenvolvido onde são especificados os objetivos que se pretendem atingir com a 

dissertação. No segundo capítulo tecem-se as considerações teóricas para que se possa descrever e 

contextualizar conceitos como hydropeaking, modelação hidrodinâmica e de habitat, entre outros. No 

capítulo 3, faz-se referência aos modelos computacionais utilizados, HEC-RAS e ArcGIS, e descrevem-

se as metodologias adotadas. É no quarto capítulo que se efetuam o enquadramento e descrição das 

caraterísticas do rio Avelames e do aproveitamento hidroelétrico de Bragado, adotado como caso de 

estudo. Ainda no mesmo capítulo, caraterizam-se as espécies e estágios de vida e os leitos de desova 

e descrevem-se os procedimentos adotados para a realização da modelação hidrodinâmica, de habitat 

e definição dos cenários de operação da central. A discussão dos resultados encontra-se no quinto 

capítulo. Por fim, no capítulo 6, encontram-se as considerações finais e as respetivas recomendações. 
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2. Considerações teóricas 
 

2.1. Considerações prévias 
 

O presente capítulo inicia-se com uma breve descrição do projeto transversal EcoPeak no qual a 

dissertação se insere.  

 

Carateriza-se o hydropeaking, tecem-se algumas considerações sobre a energia hidroelétrica, 

impactos que causa, medidas de mitigação e de monotorização. É ainda descrito com maior detalhe o 

drifting, o stranding e a secura dos leitos de desova. 

 

Apresenta-se também uma breve caraterização da modelação hidrodinâmica e do habitat, 

descrevendo-se os diversos modelos e as suas principais caraterísticas. 

 

2.2. Projeto transversal EcoPeak 
 

A biota aquática é constantemente sujeita ao hydropeaking a jusante dos aproveitamentos 

hidroelétricos como resultado das variações relativamente bruscas de caudal associadas à abertura ou 

ao fecho parciais ou totais dos órgãos de admissão de água às turbinas (distribuidoras ou injetores, 

consoante o tipo de turbina) de modo a ajustar a produção de energia elétrica às variações do consumo. 

Diversos estudos referem os efeitos adversos deste fenómeno nas populações de peixes (Boavida et 

al. 2017). No entanto, existem ainda lacunas no conhecimento no que se refere aos efeitos do 

hydropeaking nas populações de peixes, a par com a grande dificuldade que existe na quantificação 

dos mesmos. Esta constatação é particularmente relevante para as espécies piscícolas endémicas da 

Península Ibérica.  

 

O projeto transversal EcoPeak, apoiado pelo centro de investigação do IST, o CERIS, Investigação e 

Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, pretende contribuir para aumentar o 

conhecimento acerca dos impactos causados pelo hydropeaking, analisando, para isso, um caso de 

estudo.  

 

O principal objetivo do projeto é quantificar os indicadores de hydropeaking que estão relacionados 

com o uso do habitat piscícola, em termos de preferências de velocidade e profundidade do 

escoamento, e com a secura dos leitos de desova, para que se desenvolva uma metodologia que 

assegure a produção de energia hidroelétrica e, em simultâneo, a preservação do habitat das espécies 

piscícolas. 
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2.3. Hydropeaking 
 

2.3.1. Introdução 
 

Quase um terço das emissões de CO2 se deve à produção de eletricidade a partir de fontes não 

renováveis, tornando as energias renováveis num passo fundamental para se assegurar a 

sustentabilidade do planeta. Até 2050 a União Europeia (UE) comprometeu-se a reduzir as emissões 

de gases de estufa em 80 %, relativamente aos valores medidos em 1990 (Juárez et al. 2019). Como 

foi descrito no anterior capítulo, a produção de energia hidroelétrica em Portugal tem um peso 

substancial. 

 

“Houve uma redução entre 2017 e 2018 de cerca de 6 milhões de toneladas de emissões de dióxido 

de carbono associadas à produção de eletricidade, passando-se de 19,4 milhões de toneladas em 2017 

para 13,5 milhões de toneladas em 2018. Esta redução representa cerca de 10 % das emissões 

nacionais” (Jornal Económico 2019). A produção de energia através das energias renováveis diminui 

ainda os gastos com as importações. 

 

Existem flutuações de caudal naturais nos rios que provocam variações graduais ao longo do tempo 

no habitat das espécies (Harby et al. 1997). Estas flutuações naturais decorrem dos regimes fluviais 

naturais e, à partida, não são condicionantes para a fauna piscícola nem para o ecossistema aquático, 

ao contrário das flutuações impostas pela exploração dos recursos hídricos por parte do Homem. 

 

Num rio onde estão instalados aproveitamentos hidroelétricos, os mesmos podem afetar negativamente 

os peixes, anfíbios, macroinvertebrados e outra biótica aquática que se encontre a jusante da zona de 

restituição da central do aproveitamento (Young et al. 2011) devido às flutuações de caudais não 

naturais causadas pela operação da central, muitas vezes frequentes e de magnitude superior aos 

caudais que naturalmente se escoariam no rio.  

 

O hydropeaking pode ser definido como as flutuações não naturais de caudal que ocorrem a jusante 

de aproveitamentos hidroelétricos, devido à produção intermitente e variável de energia elétrica (Moog 

1993) e que dão origem a variações rápidas do nível da água e da velocidade do escoamento em curtos 

espaços de tempo. Por sua vez, estas variações podem causar o arrastamento dos peixes (fish drifting), 

o encalhamento/apresamento dos peixes em zonas secas (fish stranding), a alteração no uso dos 

habitats e a secura dos leitos de desova. Em resultado destes efeitos, o hydropeaking é um dos 

principais fatores causadores de stress nos peixes a jusante de aproveitamentos hidroelétricos. Os 

efeitos do hydropeaking variam consoante as estações do ano (Auer et al. 2017), devido às 

necessidades energéticas que são diferentes e à disponibilidade de água nas albufeiras.  

 

Com o aumento da procura de formas de produção de energia renováveis e sustentáveis, tal como a 

energia hidroelétrica, é cada vez mais importante analisar como essa produção afeta o meio ambiente 
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e os ecossistemas. Fenómenos como o hydropeaking necessitam de especial atenção para que a 

sustentabilidade dos ecossistemas dos rios possa ser assegurada.  

 

2.3.2. Energia hidroelétrica  
 

Num aproveitamento hidroelétrico a água, armazenada na albufeira é encaminhada até à central 

hidroelétrica onde se encontram uma ou mais turbinas destinadas à produção de energia. A diferença 

entre o nível da água na albufeira e o nível do rio a jusante (zona de restituição), representa a energia 

potencial que faz mover as pás da turbina. Por um processo de indução eletromagnética este 

movimento giratório gera energia e devido à presença de um gerador acoplado à turbina é possível 

produzir eletricidade. Entre outras classificações, distinguem-se dois tipos de aproveitamento 

hidroelétrico consoante a potência instalada – as designadas mini-hídricas com uma potência instalada 

até 10 MW e as grandes centrais hidroelétricas com potência superior. A Figura 3 ilustra parte do 

aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor (à esquerda) com a potência instalada de 172 MW 

propriedade da EDP (FCM) e do aproveitamento hidroelétrico de Pinhel (à direita) com 6,76 MW, 

propriedade da Lusiterg, Projetos Energéticos Lda (Lusiterg; Grupo Hidroerg).  

 

 

Às mini-hídricas está mais frequentemente associada a exploração a fio de água enquanto as grandes 

centrais apoiam-se na criação de albufeiras que armazenam a água e permitem regularizar o caudal 

consoante as estações do ano e as necessidades. 

 

Os aproveitamentos hidroelétricos podem ser classificados consoante a potência instalada, mas 

também de acordo com outras caraterísticas, como seja, por exemplo, a queda bruta, que varia entre 

2 e 20 m no caso de queda baixa, entre 20 e 150 m para queda média e superior a 150 m no caso de 

queda alta. 

 

Alguns aspetos que tornam a energia hidroelétrica tão importante dizem respeito (i) ao facto de ser 

capaz de se adequar rapidamente às necessidades energéticas devido à capacidade de regulação das 

Figura 3 – Aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor (FCM) à esquerda e aproveitamento hidroelétrico de 

Pinhel (Lusiterg) à direita. 
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turbinas, designadamente nos aproveitamentos dispondo de albufeiras de regularização, (ii) aos baixos 

custos de produção e (iii) à reduzida contribuição com CO2 para a atmosfera (Young et al. 2011).  

 

Ao contrário de outros tipos de produção de energia, as centrais hidroelétricas conseguem uma 

resposta quase instantânea aos picos de consumo, desde que para o efeito possuam capacidade de 

armazenamento que lhes permita fazer variar o caudal turbinado.   

 

As vantagens das centrais mini-hídricas prendem-se no essencial com a flexibilidade que conferem à 

produção e ao transporte de energia elétrica, mas também à captação de água, pois permitem fornecer 

eletricidade às casas, indústrias, escolas, hospitais e outros estabelecimentos onde se encontrem e, 

diversificar os pontos de captação de água, podendo ainda integrar unidades agrícolas (como por 

exemplo para moagem) e auxiliar também na irrigação. 

 

2.3.3. Caraterização do hydropeaking  
 

São as variações naturais do escoamento em rios que criam e mantêm as condições essenciais à vida 

aquática (LeRoy Poff et al. 1997). Com a alteração do regime natural dos rios as condições dos 

ecossistemas podem alterar-se, comprometendo a biota aquática. São as condições geológicas e 

morfológicas existentes num curso de água, como a vegetação ripária e o caudal escoado, que 

determinam a velocidade e a profundidade do escoamento e logo, o habitat dos peixes. Os vários 

estágios de vida dos peixes necessitam de diferentes condições de habitat que garantam a 

continuidade da espécie. As condições hidráulicas existentes num dado trecho fluvial, o transporte de 

sedimentos ao longo do mesmo e a geometria do leito são aspetos importantes na determinação das 

condições de habitat.  

 

Da operação de uma central hidroelétrica pode resultar o hydropeaking, sendo este um dos principais 

fatores de alteração do regime hidrológico dos rios. O hydropeaking é caraterizado pelas rápidas 

flutuações de caudal que têm origem a jusante da zona de restituição da central hidroelétrica. Estas 

flutuações podem ter diferentes magnitudes, duração e frequência (Juárez et al. 2019). 

 

As flutuações de caudal podem provocar alterações no habitat piscícola, entre outros impactos. Na 

tabela seguinte encontra-se uma matriz de indicadores que permitem caraterizar o efeito do 

hydropeaking em cada um dos componentes do ecossistema, em que Qp é o caudal de pico e Qb o 

caudal de base, entendidos como sendo o caudal turbinado acrescido do caudal do regime natural do 

rio e o caudal do regime natural do rio, respetivamente, que podem também tomar a denominação de 

caudal máximo (Qmax) e mínimo (Qmin), pela mesma ordem.  
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Tabela 1 – Matriz de indicadores que permitem caraterizar o efeito do hydropeaking em cada uma das 

componentes do ecossistema (reproduzido de Bruder et al. 2016). 

Componentes 

do 

ecossistema 

Qmin 

Aumento do 

caudal 
Qmax 

Diminuição do 

caudal 

Hidrologia 
Qb 

Duração 

Taxa de variação 

de caudal e altura 

de escoamento 

Qp 

Qp/Qb 

Duração 

Taxa de variação 

de caudal e altura 

de escoamento 

Sedimentos - 
Transporte de 

sedimentos 

Transporte de 

sedimentos 

Sedimentação 

Deposição 

Turbidez 
Turbidez do 

caudal residual 
- 

Turbidez com 

contribuição da 

albufeira 

- 

Temperatura 
Temperatura do 

caudal residual 

Taxa de variação 

da temperatura 

com o aumento 

das contribuições 

da albufeira 

Temperatura 

com a 

contribuição da 

albufeira 

Taxa de variação 

da temperatura 

com a diminuição 

das contribuições 

da albufeira 

Habitat 

Área mínima 

molhada 

Adequabilidade 

de habitat* 

Adequabilidade de 

habitat 

Área máxima 

molhada 

Adequabilidade 

de habitat 

Adequabilidade de 

habitat 

Peixes 

Stress por 

redução dos 

recursos 

Drift 

Perturbação dos 

leitos de desova 

Drift 

Stranding 

Invertebrados - Drift Drift Stranding 

*Este indicador pode ser calculado recorrendo a modelos numéricos de habitat que tomam em consideração as condições do 
habitat em função da escala, como a altura de escoamento, a velocidade, o tamanho dos sedimentos e a tensão tangencial no 

leito.  
  

Para caraterizar o hydropeaking podem ainda ser utilizados alguns indicadores que estão relacionados 

com o escoamento, como indica a Tabela 2, onde A é a área da seção molhada, t é o tempo, h é a 

profundidade do escoamento, Qmax é o caudal máximo e Qmin é o caudal minímo. 

 

Tabela 2 – Indicadores de hydropeaking relacionados com o escoamento (adaptado de Harby and Noack 2013). 

Parâmetro avaliado Indicador hydropeaking 

Área molhada Taxa de variação de área molhada (∆A/∆t) 

Altura de escoamento Taxa de variação da altura de escoamento (∆h/∆t) 

Qmax e Qmin Rácio entre caudais (Qmax/Qmin) 

 

A variação da área da seção molhada (∆A) está relacionada com a variação da altura de escoamento 

(∆h), e consequentemente pode levar ao encalhamento/apresamento de peixes ou à secura dos leitos 

de desova.  
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2.3.4. Impactos  
 

2.3.4.1. Considerações gerais 
 

O fenómeno do hydropeaking pode causar alterações hidrológicas e morfológicas nos ecossistemas 

dos rios, afetando, por isso, as populações de peixes (Auer et al. 2017). Estas alterações podem mesmo 

chegar a ser letais para as espécies piscícolas.  

 

Para avaliar os impactos do hydropeaking, é necessário primeiro calcular os indicadores que o 

caraterizam. Ao aumento de caudal e ao caudal máximo está associado o fenómeno de fish drifting e 

à diminuição e ao caudal mínimo o de fish stranding e secura dos leitos de desova devido à diminuição 

da área da seção molhada. A duração destes eventos é também importante para avaliar a magnitude 

do impacto do hydropeaking. Por exemplo, se a duração do stranding for superior a 10 minutos a 

maioria das espécies de peixes não sobrevive (Young et al. 2011). Por outro lado, o efeito do fish drifting 

está dependente da idade da espécie de peixe. Como exemplo, sabe-se que exemplares mais jovens 

possuem menor capacidade de natação estando portanto em maior risco de serem arrastados para 

jusante e de consequentemente morrerem.  

 

O hydropeaking pode ter um impacto ao nível da migração dos peixes, desova, uso do habitat e 

comportamento (Vehanen et al. 2000). 

 

2.3.4.2. Alteração de habitat 
 

A variação da velocidade e profundidade do escoamento, decorrentes do regime de hydropeaking, 

causam alterações ao habitat disponível. A alteração da temperatura, pH, cobertura do leito, 

turbulência, entre outros aspetos, resultam das variações impostas pelo aumento ou diminuição brusca 

do caudal. Estas alterações podem levar os indivíduos a moverem-se para outros locais, alterar a 

adequabilidade do habitat e o comportamento das espécies (Vehanen et al. 2000). 

 

Quando as condições hidrológicas do rio se alteram, os peixes deslocam-se para outros locais em 

busca de habitat que seja favorável à espécie. Nomeadamente, quando o caudal diminui, os peixes 

procuram lugares com velocidade de escoamento maior, tendo no entanto cuidado para evitar zonas 

de correntes muito fortes ou lugares com pouca profundidade, dada a diminuição de área molhada 

(Capra et al. 2017). O habitat adequado será aquele que reúna as melhoras condições em termos de 

velocidade e profundidade, evitando zonas onde exista risco de encalhamento/apresamento.  

 

É a alteração de habitat devido ao hydropeaking que incentiva os peixes a deslocarem-se. A distância 

percorrida durante o deslocamento não é diretamente proporcional ao aumento ou diminuição de 

caudal, e nem todas as espécies ou estágios de vida reagem da mesma maneira às mesmas condições 

hidrológicas e morfológicas dos rios.  
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2.3.4.3. Fish drifting 
 

Fish drifting na terminologia anglo-saxónica significa arrastamento dos peixes e é o termo adotado na 

presente dissertação para descrever este acontecimento, que toma lugar com o aumento do caudal 

que causa um incremento na velocidade de escoamento. Os peixes, não sendo capazes de nadar 

contra a corrente criada, são arrastados para jusante podendo embater em obstáculos ou condicionar 

a migração. Apesar de frequentemente o aumento de velocidade estar associado ao aumento da 

temperatura da água, condição que melhora a capacidade de natação dos peixes, a velocidade de 

escoamento por vezes não é suportada, especialmente pelos espécimes mais jovens. O arrastamento 

dos peixes para jusante pode deixá-los também mais sujeitos ao encontro com predadores e em 

habitats menos adequados à sua espécie.   

 

2.3.4.4. Fish stranding 
 

Os exemplares mais jovens das espécies de peixes tendem a manter a sua posição junto às margens 

do rio onde a água se encontra mais quente e onde se encontram também mais protegidos dos 

predadores e de velocidades de escoamento elevadas (Vehanen et al. 2000). Consequentemente, o 

risco de stranding, que na terminologia anglo-saxónica significa encalhamento/apresamento, aumenta 

para estes exemplares devido às variações bruscas do nível da água causadas pela diminuição do 

caudal turbinado, que reduzem a área molhada, a profundidade e a velocidade de escoamento.  

 

A morfologia do rio está também relacionada com este fenómeno sendo que em rios encaixados existe 

menor probabilidade dos peixes ficarem encalhados ao contrário de rios que apresentam um declive 

das margens e do leito menos acentuado, ou que apresentem blocos de pedra nas margens. A 

existência de depressões ao longo do leito do rio também pode constituir um problema quando o caudal 

é reduzido visto que aumenta a probabilidade de se formarem poças onde os peixes podem ficar 

encalhados.  

 

O encalhamento afeta uma pequena parcela da população de peixes de cada vez, mas as repetidas 

flutuações de caudal causam um efeito cumulativo (Young et al. 2011). Quando os peixes ficam 

encalhados em depressões ou fora do canal estão mais sujeitos a situações de stress, a predadores e 

ao aumento da temperatura da água.  

 

2.3.4.5. Secura dos leitos de desova 
 

Rápidas reduções de caudal podem levar à secura dos leitos de desova, devido à diminuição da área 

da seção molhada. Consequentemente, tal fenómeno leva à diminuição dos leitos de desova (Young 

et al. 2011). 

 

Os peixes têm tendência a desovar junto às margens dos rios e perto de rochas, por se tratarem de 

locais onde a velocidade de escoamento é menor. Contudo estes locais são os mais afetados aquando 
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da redução do caudal escoado. A redução da área da seção molhada pode colocar em risco a 

manutenção dos leitos de desova e a sobrevivências das posturas, dependendo do intervalo de tempo 

em que estes se encontrem a seco.  

 

2.3.5. Mitigação e monitorização 
 

O maior desafio na mitigação dos impactos causados nos rios pela produção de energia hidroelétrica 

está relacionado com a capacidade de prever e estimar os benefícios ecológicos que existem da 

colocação de estruturas de mitigação ou implementação de medidas operacionais de mitigação, e quais 

os efeitos adversos associados a estas (Bruder et al. 2016). As estruturas e medidas de mitigação 

devem também estar adaptadas às caraterísticas dos rios e ao objetivo ecológico que se pretende 

alcançar.  

 

Alguns peixes têm a capacidade de encontrar refúgio para se protegerem dos efeitos do hydropeaking, 

outros, por possuírem melhores capacidades de natação ou por se encontrarem em estágios de vida 

mais avançados, conseguem migrar para locais do rio menos afetados. Contudo, a morfologia dos rios 

não é constante e a garantia de refúgio e migração poderá não estar assegurada. Existem no entanto 

medidas operacionais e estruturais que podem ajudar a mitigar os efeitos do hydropeaking. Estas 

medidas estão relacionadas com os parâmetros físicos dos rios. Algumas dessas medidas encontram-

se enunciadas na seguinte tabela. 

 

Tabela 3 – Tipos de medidas de mitigação para reduzir os efeitos do hydropeaking nos ecossistemas dos rios 

(reproduzido de Bruder et al. 2016). 

Medidas 

estruturais 

Desvio do caudal de pico para uma bacia de retenção natural visando o seu 

amortecimento (i.e., lago ou rio) 

Desvio do caudal de pico para um canal paralelo 

Modificação/restauração morfológica do trecho do rio afetado 

Medidas 

operacionais 

Redução dos caudais extremos (i.e., redução do caudal de pico, aumento do 

caudal mínimo) 

Redução da frequência do caudal de pico 

Geração de uma pré-onda de cheia de baixa magnitude antes da descarga 

de pico 

Produção anti-cíclica de centrais hidroelétricas sequenciais 

 

Outras medidas de mitigação podem passar pela construção de abrigos para reduzir o risco de 

stranding (Hauer et al. 2017). 

 

Relativamente à secura dos leitos de desova em rios regulados sujeitos ao hydropeaking algumas das 

medidas de mitigação passam por reduzir ou aumentar a diferença das flutuações de caudal entre o 

período de desova e incubação e manter um caudal mínimo que permita que os leitos se encontrem 

constantemente inundados (Casas-Mulet et al. 2016). 
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É difícil prever o sucesso das medidas de mitigação devido à falta de programas de monitorização. 

Estas medidas podem falhar devido a uma conceção (design) não adaptada ao local e às condições 

hidrológicas, à inadaptabilidade das espécies às medidas de reabilitação, entre outros fatores.  

 

A prevenção dos impactos do hydropeaking está dependente da qualidade dos indicadores, que por 

sua vez estão relacionados com a precisão dos dados recolhidos (com ênfase para o detalhe 

proporcionado relativamente à morfologia do rio, à comunidade biótica e às condições ambientais) 

(Bruder et al. 2016).  

 

Bruder et al. (2016) refere ainda que existem certos parâmetros bióticos e abióticos nos rios que 

permitem quantificar o efeito das medidas de mitigação, e que estes devem ser analisados 

conjuntamente de forma a compreender melhor os ecossistemas. A caraterização destes parâmetros 

antes e após um evento de hydropeaking permite não só analisar o impacto das medidas de mitigação, 

como compreender quais os parâmetros mais afetados por este evento. Por exemplo, a qualidade do 

substrato em locais de abrigo é considerada essencial do ponto de vista hidráulico visto que a 

abundância de espécies e a biomassa dependem da variabilidade do substrato (Hauer et al. 2017). 

Tanto a caraterização do substrato como a quantificação da sua biomassa antes e após um evento de 

hydropeaking podem ser essenciais para averiguar a eficiência de uma medida de mitigação.  

 

A implementação de processos de monitorização por períodos mais longos permite avaliar os 

benefícios e desvantagens das medidas de mitigação e proceder à correção das mesmas.  

 

2.4. Modelação hidrodinâmica   
 

Um modelo hidrodinâmico é uma representação digital de uma estrutura natural ou artificial de 

encaminhamento da água, como seja um trecho de um rio, que permita a análise do seu 

comportamento hidráulico. Este modelo pode ser aplicado em diferentes contextos como o 

planeamento de infraestruturas, reabilitação de infraestruturas existentes, estratégias de 

desenvolvimento (planeamento urbano ou agrícola, entre outras estratégias) e controlo e manutenção 

de sistemas (tais como aproveitamentos hidroelétricos, sistemas de abastecimento de água, entre 

outros sistemas).  

 

Na utilização efetuada neste trabalho, através da modelação hidrodinâmica pretende-se estimar a 

profundidade, velocidade do escoamento e área da seção molhada num determinado trecho de um rio, 

utilizando como input a caraterização da respetiva topografia, rugosidade, condições de fronteira e 

cenários de operação da central hidroelétrica. Desta forma, é possível avaliar a qualidade e a 

quantidade de habitat aquático no curso de água.  

 

Um dos aspetos fundamentais da modelação hidrodinâmica é a correta representação dos fatores de 

resistência ao escoamento através de relações físicas e aproximações (Glock et al. 2019). 
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No entanto, a modelação matemática do escoamento num curso de água em regime natural é 

complexa. O sistema está em constante movimento, havendo erosão e deposição de sedimentos, 

fatores que alteram a configuração da fronteira física do sistema. Uma das simplificações possíveis é 

assumir que a tal fronteira é fixa, ou seja, não existe nem erosão nem deposição de sedimentos.  

 

Os modelos hidrodinâmicos podem ser a uma, duas ou três dimensões. Os modelos a duas e três 

dimensões são muito úteis em estudos em que é importante conhecer a distribuição local detalhada da 

profundidade e da velocidade do escoamento, como ocorre na avaliação do habitat das espécies 

aquáticas. Quando a distribuição da velocidade na vertical pode ser desprezada, o problema reduz-se 

a duas dimensões, considerando-se para tal o valor médio da velocidade. Pode ainda considerar-se 

que a variação de velocidade ocorre apenas segundo uma dimensão, coincidente com a direção do 

escoamento. A calibração destes modelos é feita pela comparação de parâmetros medidos in situ e 

obtidos através do modelo, com consequente alteração de alguns dados de entrada de forma a reduzir 

a diferença entre tais parâmetros e simultaneamente identificar os que mais eficazmente contribuem 

para tal redução (análise de sensibilidade). A escolha do modelo depende dos objetivos da modelação, 

da escala temporal e espacial.  

 

Nos modelos unidimensionais a velocidade é igual em todos os pontos de cada seção transversal, e a 

superfície livre do escoamento é horizontal. A modelação 1D pode ser utilizada para analisar elementos 

individuais lineares numa modelação 2 ou 3D que formem a malha de elementos finitos. Com a 

modelação 1D é possível avaliar o comportamento das diferentes seções transversais da malha, 

identificar erros e encontrar pontos de interesse (Siemens). Estes modelos apoiam-se nas equações 

de Saint-Venant. 

 

A modelação 2D permite caraterizar a velocidade no plano horizontal segundo duas componentes – a 

longitudinal e a transversal, desprezando apenas a variação da velocidade no plano vertical. Nesta 

modelação, após a introdução da topografia do trecho fluvial no software a utilizar, é criada uma malha 

de elementos finitos. A quantidade de movimento na direção vertical reduz-se a um problema de 

equilíbrio hidrostático, através do qual é possível obter o valor da profundidade e velocidade em cada 

ponto da malha (Shen and Diplas 2008). Esta modelação apoia-se também nas equações de Saint-

Venant.  

 

Os modelos 3D consideram as direções longitudinal, transversal e vertical do escoamento. Como no 

caso dos modelos 2D, estes modelos requerem a construção de uma malha de elementos finitos 

construída a partir da topografia do trecho fluvial (Shen and Diplas 2008). As equações a três 

dimensões de Reynolds são utilizadas para resolver estes modelos (Glock et al. 2019). 

 

Na modelação 2 e 3D é necessário definir as condições físicas de fronteira do escoamento.  
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Os modelos 2 e 3D são mais precisos e geram resultados espacialmente mais explícitos, quando 

comparados com o modelo 1D (Shen and Diplas 2008). Apesar disso, os modelos 3D raramente são 

utilizados em aplicações hidráulicas, sendo os mais utilizados os 2D.  

 

A resolução dos modelos numéricos hidrodinâmicos baseia-se nas equações da continuidade, da 

quantidade de movimento e conservação da energia. 

 

Os modelos dependem da malha de elementos finitos criada, a qual pode variar de qualidade devido à 

densidade de pontos, resolução e estrutura. Quanto mais se discretizar a malha, mais corretamente se 

descreve a topografia do sistema de transporte de água, o que resulta em tempos de simulação 

maiores. É necessário encontrar um balanço entre uma boa representação da realidade e o tempo 

computacional.  

 

Independentemente do modelo adotado para a modelação hidrodinâmica, o coeficiente de rugosidade 

que descreve o atrito do leito é um dos fatores mais relevantes na modelação, pois este traduz a 

resistência do escoamento. Para a correta calibração do modelo, este parâmetro deve ser alvo de um 

cuidadoso estudo, pois valores ligeiramente diferentes podem resultar em diferenças razoáveis na 

velocidade e altura de escoamento obtidas. 

 

A Figura 4 representa esquematicamente as componentes vetoriais consideradas em cada um dos três 

tipos de modelação enunciados: 1, 2 e 3D.  

 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática das componentes vetoriais consideradas na modelação 1, 2 e 3D, 

respetivamente. 
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2.5. Modelação do habitat dos peixes 
 

A gestão dos ecossistemas aquáticos depende da capacidade de prever e modelar as preferências de 

habitat de cada espécie aquática e de cada estágio de vida (Haghi Vayghan et al. 2016). É possível 

avaliar a disponibilidade de um habitat num rio, para uma determinada espécie, em função de alguns 

fatores tais como a profundidade do escoamento, a área da seção molhada, a velocidade de 

escoamento, a cobertura e o substrato. Esta disponibilidade do habitat pode ser quantificada através 

de modelos numéricos de habitat. 

 

A disponibilidade de habitat altera-se devido às alterações de caudal provocadas pela utilização dos 

recursos hídricos. As reduções de caudal aumentam também a concentração de substâncias poluentes 

e alteram certas caraterísticas do escoamento, como sejam a velocidade do escoamento, a 

temperatura, a oxigenação, a concentração de nutrientes, entre outras. Todos estes fatores são 

determinantes para a conservação das espécies e para a manutenção das populações (Diretiva 

Habitats 2005). 

 

O habitat pode ser avaliado tomando em consideração a preferência das espécies, observando os 

locais e momentos de maior concentração de indivíduos e caraterizando o escoamento em termos de 

velocidade do escoamento, profundidade, temperatura, entre outros aspetos. De acordo com a biologia 

das espécies a escolha do habitat pode apresentar padrões sazonais.   

 

Na realidade existem vários parâmetros hidráulicos que afetam a dispersão, reprodução, uso, recursos, 

competição e predação no habitat (Wilkes et al. 2013). Wilkes et al. (2013) afirma ainda que a 

comunidade aquática está intimamente ligada a determinadas variáveis hidráulicas, como demonstra a 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Interação entre as variáveis hidráulicas e a comunidade e processos do ecossistema aquático dos 

rios (adaptado de Wilkes et al. 2013). 

Variáveis 

hidráulicas 
Comunidade/Processos influenciados Afetação 

ℎ, 𝑈 

Impedimento da migração das espécies de peixes quando h é 

muito reduzido ou quando U é muito superior à velocidade 

máxima suportada pela espécie 

Dispersão e 

reprodução 

ℎ, 𝑈, 𝐹𝑟 

Devido às peculiaridades morfológicas e ecológicas criadas pelas 

variáveis hidráulicas, as espécies de peixes e os seus estágios 

de vida são segregados 

Uso do habitat 

ℎ, 𝑈 

U está relacionado positivamente com o encontro de presas e 

negativamente com a taxa de captura de peixes; o gradiente de 

velocidade determina os gastos energéticos por parte dos peixes 

insectívoros; valores elevados de h proporcionam refúgio de 

predadores e competição 

Recursos, 

competição e 

predação 

*Onde h é a profundidade do escoamento, U é a velocidade média do escoamento e Fr é o número de Froude 
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3. Metodologia de estudo 
 

3.1. Considerações prévias 
 

Como mencionado, o caso de estudo adotado foi o aproveitamento hidroelétrico de Bragado, localizado 

no rio Avelames (bacia hidrográfica do rio Tâmega). O trecho analisado deste curso de água insere-se 

entre as zonas de montante e jusante da restituição da central do aproveitamento.  

 

Para a realização da modelação hidrodinâmica bidimensional do mencionado trecho do rio Avelames 

foi utilizado, numa primeira fase, o modelo numérico do River 2D, que se veio a demonstrar ineficaz 

pela extensa e complexa geometria do trecho do rio e pelo intervalo de valores de caudal a simular, 

que por incluir valores muito reduzidos originaram tempos de simulação muito elevados, resultando 

num modelo hidrodinâmico instável que não convergiu para uma solução. A modelação foi então 

realizada com o modelo numérico do HEC-RAS. Posteriormente os resultados foram exportados para 

o ArcGIS.  

 

No presente capítulo resumem-se os princípios em que estes modelos se baseiam e quais os 

procedimentos que foram adotados para a realização deste trabalho. 

 

3.2. Trabalho de campo e PITtag 
 

Durante o trabalho de campo realizado foram recolhidos, entre os dias 8 e 10 de setembro de 2017, 

um total de 5045 pontos topográficos (coordenadas x, y e z) ao longo de um trecho de 150 m do rio 

Avelames, localizado entre a zona imediatamente a montante da central do aproveitamento 

hidroelétrico de Bragado, e a zona de jusante, de forma a poder reproduzir no modelo hidrodinâmico a 

morfologia do rio e representar corretamente as irregularidades que existem.  

 

Foi também medida, em 5 seções transversais do trecho do rio, a profundidade do escoamento. Para 

a medição da profundidade utilizou-se uma régua. 

 

A comunidade piscícola do rio Avelames é dominada por peixes ciprinídeos de pequeno porte, como é 

frequente em outros rios no norte de Portugal. Outras espécies podem ser encontradas a jusante, na 

confluência do rio Avelames com o Tâmega, como o barbo (Luciobarbus bocagei), ciprinídeo de 

maiores dimensões. A montante encontram-se trutas (Salmo trutta). O aproveitamento hidroelétrico de 

Bragado não possui passagem para peixes pelo facto da mesma ter sido considerada desnecessária 

pelas autoridades Portuguesas, dados os desníveis topográficos bruscos (quedas) que o leito do rio 

apresenta entre as seções da tomada de água do aproveitamento e de restituição dos caudais 

turbinados.  

 

Foram capturados no trabalho de campo 79 ciprinídeos através de pesca elétrica utilizando uma 

voltagem reduzida e seguindo as normas europeias (CEN, 2003) e a legislação nacional (INAG, 2008), 
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ao longo do trecho do rio Avelames em estudo. Depois de capturados, os peixes foram marcados com 

a técnica Passive Integrated Transponder (PIT) tag. Esta técnica consiste na introdução na cavidade 

abdominal de uma marca do tipo PIT, após o peixe ter sido previamente anestesiado, com recurso a 

uma pistola de inserção de marcas. Estas marcas permitem localizar os peixes e monitorizar os 

movimentos dos indivíduos através de um leitor e antena portátil. Durante a marcação dos peixes a 

temperatura da água encontrava-se a 16ºC, a condutividade a 50 e o pH a 7,7. Quando os peixes são 

capturados, são mantidos numa jaula submersa durante duas horas antes de serem marcados com o 

PIT tag. Após uma hora da inserção do tag, os peixes são libertados assim que recuperam o equilíbrio, 

no mesmo local onde são capturados. A manipulação dos peixes foi realizada de acordo com o Decreto-

Lei 113/2013 de 7 de Agosto, que regula as experimentações em animais. As localizações dos peixes 

foram recolhidas com um leitor manual de PIT tags em seis ocasiões diferentes, durante o mês de 

junho de 2018, e noutras seis ocasiões durante o mês de outubro do mesmo ano, tendo-se anotado 

em cada uma dessas ocasiões o caudal que se escoava no rio após o fecho rápido das turbinas, 

equivalente ao caudal de regime natural do rio, e também o caudal que escoava antes do fecho, o 

caudal do regime natural do rio acrescido do caudal turbinado pela central hidroelétrica. Como durante 

o mês de outubro não existe turbinagem, apenas foi medido o caudal do regime natural do rio. Para 

cada localização dos peixes mediram-se a velocidade e a profundidade do escoamento e procedeu-se 

a uma caraterização do substrato.  

 

3.3. HEC-RAS  
 

3.3.1. Concetualização do modelo 
 

O HEC-RAS foi desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do US Army Corps of Engineers, 

sendo que inicialmente apenas era possível a modelação hidráulica a 1D. Mais tarde veio a ser 

adicionada a possibilidade da modelação bidimensional, criando-se dentro do programa a ferramenta 

do HEC-2D.  

 

O modelo utilizado pelo HEC-2D é um modelo bidimensional de elementos finitos. O programa pode 

funcionar em regime não uniforme utilizando as equações completas de Saint-Venant (onde são 

considerados os efeitos da turbulência e da força de Coriolis) ou as equações de Diffusion Wave. O 

tempo de simulação pode ser maior quando se usam as equações de Diffusion Wave, obtendo-se 

soluções numericamente estáveis e corretas ainda assim. Contudo, quando se procura uma maior 

precisão nos resultados, as equações completas de Saint-Venant são mais detalhadas, sendo também 

as mais indicadas para águas pouco profundas. 

 

As simplificações assumidas pelo programa são as de que o fluido é incompressível e a densidade e 

pressão hidrostática são uniformes. A turbulência é descrita através do coeficiente de viscosidade de 

eddy. Assume-se também que a escala vertical é muito menor que a horizontal, levando a que a 

variação da velocidade vertical seja desprezada e a pressão considerada seja a pressão hidrostática. 
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Considerando o fluido incompressível e um regime não uniforme, a equação da conservação da massa 

toma a seguinte forma (3.1): 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
+

𝜕(ℎ𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑣)

𝜕𝑦
+ 𝑞 = 0 (3.1.) 

onde H é a cota da superfície livre do escoamento, t é o tempo, h é a profundidade do escoamento, u 

e v são as componentes da velocidade do escoamento na direção x e y, respetivamente, e q é o caudal 

específico, ou seja, o caudal por unidade de largura. 

 

Num escoamento pouco profundo as forças mais determinantes na equação da quantidade de 

movimento e do regime não uniforme são a gravidade e o atrito, sendo que a viscosidade pode ser 

desprezada. Esta simplificação dá origem à forma bidimensional da equação de Diffusion Wave 

Approximation. A combinação desta equação com a equação da conservação da massa dá origem às 

equações de Diffusive Wave Approximation of the Shallow Water (3.2) e (3.3): 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑡 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
) − 𝑐𝑓𝑢 + 𝑓𝑣 (3.2) 

 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑡 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
) − 𝑐𝑓𝑣 + 𝑓𝑢 (3.3) 

em que u e v são as velocidades já descritas anteriormente, g é a aceleração da gravidade, vt é o 

coeficiente da viscosidade de eddy horizontal, cf é o coeficiente de atrito do leito e f é o parâmetro de 

Coriolis. Os parâmetros que figuram no primeiro membro da equação representam a aceleração, 

enquanto os parâmetros do segundo membro dizem respeito às forças internas e externas que atuam 

no fluido.  

 

Para se poder utilizar os modelos numéricos acima mencionados o programa exige que se crie uma 

malha ortogonal de elementos finitos. Esta malha pode ter um espaçamento uniforme entre pontos mas 

também pode ser mais detalhada nas zonas que exigem mais pormenorização. A escolha da malha de 

elementos finitos é de extrema importância pois é dela que depende a estabilidade e a precisão dos 

resultados. A malha é constituída por pontos unidos por retas que formam células, cujo formato é quase 

sempre ortogonal. Cada célula pode conter no máximo oito lados. 

 

Para encontrar a solução o HEC-RAS utiliza dois modelos numéricos – Método das Diferenças Finitas 

e Método dos Volumes Finitos. Através da combinação de ambos os modelos é possível obter a 

profundidade e velocidade do escoamento em todos os pontos do trecho do rio em estudo.  

 

O Método das Diferenças Finitas permite resolver equações diferenciais através da aproximação das 

derivadas por diferenças finitas. Considerando duas células adjacentes j1 e j2 com cotas da superfície 

livre do escoamento H1 e H2 respetivamente, pode determinar-se a derivada direcional na direção n’ 

através da equação (3.4): 

∇𝐻 ⋅ 𝑛′ =
𝜕𝐻

𝜕𝑛′
≈

𝐻2 − 𝐻1

∆𝑛′
 (3.4) 
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sendo ∆n’ a distância entre o centro das células. 

 

A orientação da derivada é importante, pois se a direção n’ for ortogonal à face comum às duas células, 

então o Método das Diferenças Finitas é suficiente para resolver a derivada da cota da superfície livre 

do escoamento. Caso contrário, é necessário conjugar este método com o Método dos Volumes Finitos.  

 

Quando a malha não é localmente ortogonal, o programa recorre ao Método dos Volumes Finitos. O 

gradiente 𝛻𝐻 na face de uma célula é aproximadamente a média da cota da superfície livre entre duas 

células seguidas. Aplicando o teorema da divergência de Gauss, obtém-se a equação (3.5): 

∇𝐻 ≈
∮ 𝐻𝑛 𝑑𝐿

𝐿

𝐴′
 (3.5) 

onde H é a cota da superfície livre do escoamento, n é o vetor normal à face de cada célula, e L e A’ 

são, respetivamente, o limite e a área das duas células. 

 

3.4. ArcGIS 
 

A modelação do habitat dos peixes foi realizada com recurso ao ArcGIS. O ArcGIS, desenvolvido pela 

Esri (Environmental Systems Research Institute), é um sistema de informação geográfica que permite 

criar mapas, trabalhar com dados geográficos e analisar informação geográfica, de vários modos e 

numa vasta gama de aplicações, de forma a gerir a informação geográfica e criar bases de dados. O 

ArcGIS é acompanhado de várias ferramentas e de sub-programas que permitem inúmeros tipos de 

utilizações. 

 

Para a modelação do habitat foi utilizado o ArcMap, onde se analisaram as condições de habitat dos 

peixes e dos leitos de desova, bem como as condições do rio (designadamente a velocidade e 

profundidade médias do escoamento e a área da seção molhada), a montante e jusante da restituição 

da central hidroelétrica de Bragado.  

 

Através das ferramentas que existem no programa, o ArcGIS permite intersetar a informação geográfica 

obtida no campo (localização dos peixes e leitos de desova) com as variáveis hidráulicas simuladas 

(velocidade e profundidade do escoamento e área molhada), auxiliando na análise sobre a preferência 

de habitat das espécies e no cálculo das distâncias percorridas pelos indivíduos, em diferentes cenários 

de operação da central hidroelétrica.  

 

O software trabalha ainda com dois modelos de representação do terreno: TIN e Raster. TIN é a 

abreviatura para Triangulated Irregular Network na terminologia anglo-saxónica, que consiste na 

representação de um modelo do terreno através de múltiplos triângulos contíguos e não sobrepostos. 

Os vértices do triângulo coincidem com os pontos topográficos medidos no terreno. Quando se utiliza 

o formato TIN para representar um determinado terreno, este toma o nome de MDT (Modelo Digital do 

Terreno). Os triângulos são criados através da triangulação de Delaunay. O formato Raster, ou bitmap, 
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é um formato matricial em que a imagem é composta por pixéis correspondentes aos centros de uma 

malha quadrangular, contrastando dos formatos vetoriais. Cada pixel contém informação específica 

(por exemplo, referente à velocidade do escoamento no local) e que pode diferir da informação contida 

nas células adjacentes, no qual é permitido reclassificar estes pixéis no número e tipo de classes que 

se desejar. É um formato mais complexo que carece de ferramentas como a interpolação, 

reclassificação, álgebra, entre outras.  

 

Os inputs necessários à modelação foram os resultados obtidos com o HEC-RAS em termos de 

velocidade do escoamento, profundidade e área da seção molhada, o ficheiro com a localização dos 

peixes e capturados e leitos de desova e o modelo digital do terreno criado. A modelação foi dividida 

em várias fases as quais estão descritas no esquema representado na Figura 5. 

 

A interseção da localização dos peixes e dos leitos de desova com os dados da velocidade e 

profundidade do escoamento permitem conhecer as caraterísticas do habitat e quais as preferências 

de cada espécie. Para tal, considerou-se um raio de 1 m em redor de cada peixe (Boavida et al. 2017) 

para definir o seu habitat e por conseguinte os valores de velocidade e profundidade do escoamento 

nesse local. Relativamente aos leitos de desova, foi considerado um raio de valor igual ao raio da seção 

de cada leito.  

 

3.5. Fluxograma dos procedimentos adotados 
 

Na Figura 6 encontra-se representado o fluxograma dos procedimentos adotados para a realização do 

caso de estudo. Podem observar-se as diferentes fases do processo, incluindo o levantamento 

topográfico, a modelação hidrodinâmica, a marcação dos peixes com recurso aos PITtags, a modelação 

do habitat, entre outros. Os inputs são os dados necessários à modelação e os outputs são os 

resultados obtidos. No decurso do texto serão mencionados alguns dos procedimentos que ainda não 

foram anteriormente mencionados. 

Figura 5 – Esquema das fases de modelação do habitat em ArcGIS 
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Figura 6 – Fluxograma dos procedimentos adotados na realização do caso de estudo. 
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4. Caso de estudo – Aproveitamento hidroelétrico de Bragado 
 

4.1. Enquadramento 
 

O caso de estudo adotado na presente dissertação é o aproveitamento hidroelétrico de Bragado, 

situado no trecho final do rio Avelames, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real. O 

aproveitamento destina-se exclusivamente à produção de energia elétrica a partir da utilização de parte 

das afluências daquele rio, sendo propriedade da empresa Lusiterg, Projetos Energéticos Lda., que 

integra o Grupo Hidroerg (Grupo Hidroerg). A construção do aproveitamento teve início em Agosto de 

1997 e a sua exploração iniciou-se em 1998 (Figura 7).  

 

O rio Avelames nasce na serra do Alvão em Portugal e desagua na margem esquerda do rio Tâmega. 

Por sua vez, o rio Tâmega nasce na serra de San Mamede, província de Ourense, na Galiza, Espanha. 

A bacia hidrográfica do rio Avelames tem a área de 78,8 km2 e a afluência anual média de 44,1 hm3 

(Trincão 2018).  

 

O aproveitamento está dimensionado para o caudal máximo turbinável de 2,2 m3/s e para a queda bruta 

máxima de 159 m, tendo a potência instalada de 3,1 MW. 

 

O aproveitamento compreende um açude de betão, localizado no rio Avelames próximo da localidade 

de Bragado, com 11,5 m de altura relativamente ao leito do rio e com o comprimento total de 

coroamento de 45,8 m. A soleira descarregadora, com o comprimento de 13 m, foi dimensionada para 

o caudal de ponta de cheia centenária de 230 m3/s. Na zona de tomada de água, junto à margem 

esquerda, está instalada uma comporta do tipo charneira que se destina à remoção de objetos 

flutuantes. A tomada de água para o circuito hidráulico é submersa desenvolvendo-se a jusante da 

mesma o canal com o comprimento de 2490 m. Para o dimensionamento da tomada de água foi 

considerado o caudal máximo turbinável acrescido dos caudais ecológico e reservado de 64 e 50 l/s, 

respetivamente. Na seção inicial do canal está instalada uma comporta mural do tipo Wagu que regula 

o caudal derivado. A jusante da comporta encontra-se uma pequena bacia de dissipação de energia, 

evitando assim a propagação ao longo do canal de fenómenos de turbulência. A descarga de fundo 

está inserida no açude sendo controlada por uma comporta do tipo vagão. Na Figura 8 observa-se um 

esquema representativo do aproveitamento hidroelétrico de Bragado.  
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Figura 7 – Localização do rio Avelames, do trecho em estudo, do açude e da central do aproveitamento 

hidroelétrico de Bragado. 

 

 

Figura 8 – Esquema do aproveitamento hidroelétrico de Bragado (Lusiterg). 

 

As cotas do NPA e o NmE da pequena albufeira criada pelo açude são, respetivamente, 495,1 e 492,9 

m, correspondendo-lhes um volume armazenado na albufeira de cerca de 25000 m3. A área inundada 

à cota do NPA é de 1,4 ha.  

 

Ao longo da margem esquerda do rio Avelames encontra-se o circuito hidráulico, compreendendo um 

trecho em superfície livre, constituído por um canal de betão armado e declive de fundo de 1,08 ‰. A 

jusante do canal encontra-se a câmara de sedimentação, seguida da câmara de carga e por fim da 

câmara de válvulas. Na câmara de sedimentação existe uma descarga de fundo cujo objetivo é remover 

os detritos até aí transportados. 

Açude do aproveitamento 

hidroelétrico de Bragado 

Central hidroelétrica de 

Bragado 

Trecho em estudo 

Rio Avelames 
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A conduta forçada tem o comprimento de 290 m e é constituída por uma tubagem de aço com diâmetro 

igual a 900 mm (Figura 9). Ao longo da conduta existem quatro maciços de amarração.  

 

A central hidroelétrica localiza-se na margem esquerda do rio Avelames tendo a área em planta 130 

m2 e sendo constituída por dois pisos (Figura 9). No piso inferior da central encontra-se instalada uma 

turbina do tipo Francis de eixo horizontal, o gerador síncrono, a válvula borboleta para proteção da 

turbina e o grupo de regulação óleo-hidráulica e de lubrificação. A turbina tem uma velocidade de 1000 

rpm. A produção anual média de energia na central é de 9,0 GWh. A central funciona de modo 

automático em regime normal de exploração.  

 

 

Figura 9 – Conduta forçada e central hidroelétrica de Bragado (Lusiterg). 

 

4.2. Caraterização do trecho do rio Avelames em estudo  
 

O trecho do rio Avelames em estudo localiza-se na zona de restituição da central hidroelétrica de 

Bragado, 2 km a jusante do açude, e tem um comprimento total de 150 m. O declive do trecho foi 

estimado em 0,0332 m/m (Trincão 2018). 

 

Para a modelação hidrodinâmica do trecho recorreu-se à curva de vazão obtida por Trincão 2018 e às 

profundidades e velocidades do escoamento medidas nas seções transversais obtidas em campo. 

Tanto a curva de vazão como os valores obtidos para as seções transversais, serviram para validar o 

modelo hidrodinâmico bidimensional criado no HEC-RAS e ajustar a malha de elementos finitos e o 

coeficiente de rugosidade. Após o modelo estar validado, foi feita uma análise da operação da central 

tendo em conta os caudais medidos durante as amostragens realizadas no trecho do rio e também 

considerando alguns cenários de operação da central, tomando em conta o caudal máximo e mínimo 

turbináveis, além de possíveis caudais intermédios, acrescidos dos caudais do regime natural do rio.  
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4.3. Caraterização das espécies e estágios de vida 
 

No caso de estudo, as espécies de peixes que habitam o trecho do rio Avelames considerado, são a 

boga do Norte, o escalo e o bordalo, pertencentes à família dos Cyprinidae. 

 

A boga do Norte (Pseudochondrostoma duriense) existe na bacia do Douro e é uma espécie 

relativamente abundante. Esta espécie prefere zonas com alguma velocidade de corrente, como certos 

locais nos rios, alimentando-se de vegetação, pequenos invertebrados e detritos (Doadrio 2001). 

Reproduz-se entre março e junho e para o efeito, migra para as zonas mais a montante dos rios. As 

zonas de desova encontram-se no fundo dos rios onde o substrato é cascalho.  

 

O escalo (Squalius carolitertii) encontra-se na Península Ibérica, na bacia do Douro, Mondego e Tejo. 

Esta espécie adapta-se tanto a rios encaixados em montanhas como em planícies, conseguindo 

suportar baixos níveis de oxigénio durante o verão. Os exemplares mais adultos alimentam-se de 

artrópodes e outros animais enquanto os juvenis são omnívoros (Fishbase).  

 

Outra das espécies presente no trecho em estudo é o bordalo (Squalius alburnoides). Esta espécie 

distribui-se pela zona meridional da Península Ibérica. Nos últimos anos sofreu uma redução 

populacional de quase 50 % (Cabral et al. 2005). O bordalo prefere cursos de água com caraterísticas 

diversas, sendo que se encontra em rios ou ribeiras permanentes ou intermitentes, pouco profundos e 

estreitos (Godinho et al. 1997). A sua alimentação é à base de larvas de insetos, exceto durante o 

Verão e no início do Outono, onde passa a alimentar-se também de insetos terrestres (Diretiva Habitats 

2005) . O período reprodutivo desta espécie vai desde março a julho.  

 

4.4. Caraterização dos leitos de desova 
 

Foram identificados 14 leitos de desova ao longo do trecho do rio Avelames em estudo. Os leitos variam 

em dimensão e localização, encontrando-se alguns ao longo das margens e outros no leito do rio. 

Variam ainda consoante a profundidade a que se encontram. Na Tabela 5 apresentam-se as 

caraterísticas relativas aos leitos de desova identificados.  
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Tabela 5 – Caraterísticas dos leitos de desova. 

ID Raio [cm] Profundidade [cm] 

1 40 10 

2 25 40 

3 40 0 

4 40 150 

5 20 10 

6 25 8 

7 80  30 

8 100 40 

9 150 15 

10 150 20 

11 60  0 

12 60 20 

13 130 40 

16 100 - 

 

4.5. Topografia 
 

Como referido na seção 3.2. foi realizado um levantamento topográfico, num total de 5045 pontos entre 

os dias 8 e 10 de setembro de 2017. Os dados recolhidos serviram para estabelecer a malha de 

elementos finitos do modelo hidrodinâmico bidimensional do escoamento no HEC-RAS e criar o modelo 

digital do terreno, no ArcGIS, para a modelação do habitat. Durante a calibração do modelo 

hidrodinâmico, utilizou-se a curva de vazão mencionada em 4.2., comparando o valor da cota da 

superfície livre obtida pela equação da curva e a simulada, ambas referentes à seção de controlo de 

jusante, fazendo variar o coeficiente de rugosidade e a malha de elementos finitos, sempre que se 

demonstrou necessário. 

  

4.6. Modelação hidrodinâmica 
 

4.6.1. Edição do ficheiro topográfico 
 

Para se poder trabalhar com o HEC-2D é necessário primeiro desenvolver um modelo do terreno no 

RAS Mapper, uma tool disponível dentro do programa HEC-RAS. A precisão e qualidade destes 

modelos são absolutamente fundamentais para a modelação hidráulica, dependendo do número de 

pontos cotados obtidos no levantamento e da exatidão com que as coordenadas destes pontos foram 

medidas.  

 

O RAS Mapper apenas trabalha com extensões de ficheiro que estejam georreferenciadas (como é o 

caso do .GeoTIF), pelo que o primeiro passo é criar um ficheiro nesse formato com o ArcGIS. O formato 

Raster é um formato georreferenciado, sendo esse o formato adotado no presente estudo. Para se 

poder obter o formato Raster, primeiramente é necessário transformar o ficheiro .txt num ficheiro TIN. 
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No ArcGIS o input é o ficheiro .txt que contém os pontos resultantes do levantamento topográfico 

(Figura 10). É também importante selecionar a projeção no ArcGIS, a que corresponde o sistema de 

coordenadas ETRS89PTM06 e altimetria associada ao marégrafo de Cascais. Na Figura 11 encontram-

se representados os ficheiros TIN e Raster criados no ArcGIS. 

 

Após o ficheiro raster ser criado, o ArcGIS permite exportar a imagem no formato .GeoTIF.  

 

No RAS Mapper a primeira tarefa a realizar é escolher a projeção com que se vai trabalhar. Para tal, o 

mais simples é escolher um projeto com o formato .prj já existente. Visto que o ArcGIS cria um ficheiro 

nesse formato quando se transforma um ficheiro .txt em TIN, a projeção pode ser estabelecida como a 

projeção dada ao projeto de ArcGIS anterior. Após o ficheiro .GeoTIF ser inserido no RAS Mapper, é 

criado o modelo do terreno (Figura 12). 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Representação do ficheiro .txt com a localização esquemática dos pontos cotados do trecho em estudo 

no rio Avelames. 
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Figura 11 – Representação do conteúdo dos ficheiros TIN e Raster, respetivamente, do trecho de cerca de 150 

m em estudo do rio Avelames. A figura superior contém também a representação esquemática da central 

hidroelétrica. 

Cota [m] 

Montante 

Jusante 

 

Montante 

Jusante 
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4.6.2. Malha de elementos finitos 
 

4.6.2.1. Generalidades 
 

Após o modelo do terreno ter sido criado, a malha de elementos finitos já pode ser concebida no 

Geometric Data editor, uma outra tool do programa. 

 

Primeiramente tem de ser delineada, no modelo do terreno, a área necessária à modelação hidráulica 

(2D Flow Area) após o que é possível editá-la. Na edição são criados os pontos computacionais que 

vão formar a malha de elementos finitos, os quais apresentam um espaçamento regular escolhido pelo 

utilizador. Os pontos podem ser movidos ou eliminados, podendo-se também adicionar mais pontos 

em zonas que mereçam um maior detalhe. O espaçamento inicial escolhido foi de 2 m, tanto na direção 

x como na direção y. Os pontos interligados vão dar origem às células que compõem a malha, que 

podem apresentar no máximo oito lados. No centro de cada célula encontra-se um ponto preto. As 

células que compõem a malha encontram-se delimitadas por uma linha de cor preta. Ainda no editor, é 

possível escolher o valor do coeficiente n de Manning, objeto da seção seguinte.  

 

 

Figura 12 – Modelo do terreno no RAS Mapper do trecho em estudo do rio Avelames, com o comprimento de 

cerca de 150 m. 

 

Cota  [m] 

Jusante 

 

Montante 
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Por fim podem ser adicionadas linhas de quebra em redor de rochas, declives acentuados, buracos, e 

ao longo das margens. As linhas são por norma adicionadas em todos os obstáculos ao escoamento. 

Estas linhas regeneram a malha nestas regiões e são delimitadas a cor vermelha. 

 

Após a malha ser criada, o programa procura erros que possam existir. Quando encontra um erro numa 

célula da malha, o ponto central dessa célula muda a sua cor para vermelho. Tais erros podem dever-

se ao facto dos ângulos formados pela célula serem demasiado agudos, existirem mais de oito faces 

numa célula, de se colocar mais de um centro, criarem-se células que ultrapassam os limites da área 

delineada para a modelação hidráulica ou existirem linhas de quebra muito próximas umas das outras. 

Todos estes problemas podem ser resolvidos adicionando, eliminando ou movendo, pontos e linhas de 

quebra. Se o problema for resolvido, o ponto central da célula volta a apresentar a cor preta.  

 

A malha criada apresenta-se na Figura 13, possui 528 células e 43 linhas de quebra, e as suas 

caraterísticas encontram-se na Tabela 6. Apresenta-se também com mais detalhe uma seção das 

linhas de quebra delineadas. 

 

  

Cota [m] 

Figura 13 – Malha de elementos finitos do trecho em estudo do rio Avelames e respetivo pormenor das linhas 

de quebra. 

Montante 

Jusante 
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Tabela 6 – Caraterísticas da malha de elementos finitos. 

Área dos elementos [m2] 

Mínima 0,14 

Máxima 12,94 

Média 2,96 

 

4.6.2.2. Coeficiente de rugosidade 
 

Uma outra caraterística associada à malha de elementos finitos é o coeficiente de rugosidade. Este 

coeficiente deve ser escolhido de maneira criteriosa pois dele depende a precisão dos resultados da 

modelação hidrodinâmica. O HEC-RAS trabalha com o coeficiente de rugosidade de Manning n. Este 

coeficiente de rugosidade depende das caraterísticas do escoamento como a rugosidade do material 

que compõe o substrato e a configuração do fundo.  

 

Em Portugal é vulgar trabalhar não com o coeficiente de rugosidade de Manning, n, mas com o seu 

inverso, ks (coeficiente de Strickler) (4.1): 

𝑛 =
1

𝑘𝑠

 (4.1) 

A resistência ao escoamento pode não ser uniforme ao longo de todo o leito que compõe o trecho do 

rio, podendo alterar-se devido à variação da velocidade do escoamento e do caudal que podem 

modificar a configuração do fundo. Também o material sólido que se encontra em suspensão pode 

alterar a distribuição das velocidades, influenciando desse modo a resistência ao escoamento.  

 

Em Trincão (2018) o coeficiente ks do rio Avelames na seção em estudo foi fixado em 15 m1/3/s, valor 

que está de acordo com o facto de o rio Avelames ser um curso de água natural que apresenta alguma 

vegetação e bastantes blocos (Lencastre 1983). De acordo com (4.1), n toma o valor correspondente 

de 0,07.  

 

Durante as simulações o valor do coeficiente de rugosidade foi alterado, de modo a calibrar o modelo, 

mantendo-se dentro dos valores recomendados por Lencastre 1983. 

 

4.6.3. Condições de fronteira 
 

4.6.3.1. Considerações gerais 
 

No seguimento da edição da geometria do caso de estudo, o passo seguinte é a escolha das condições 

de fronteira, a começar, numa primeira fase, pelas fronteiras físicas do modelo. Neste caso foram 

escolhidas duas fronteiras de “entrada” do escoamento, uma na zona de montante do rio Avelames e 

outra correspondendo à zona da restituição da central hidroelétrica, e como fronteira de “saída” do 

escoamento foi escolhida a zona de jusante do rio (Figura 14).  
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Em termos de escoamento existem cinco tipos de condições de fronteira: flow hydrograph (variação do 

caudal com o tempo), stage hydrograph (variação do nível com o tempo), normal depth (altura 

uniforme), rating curve (curva de vazão) e precipitation (precipitação). A escolha da condição de 

fronteira está relacionada com o tipo de dados que se possui e com a análise que se deseja fazer. No 

caso de estudo foi escolhido a condição de flow hydrograph para as fronteiras de montante e normal 

depth para a fronteira de jusante. Estas condições podem ser editadas no Unsteady Flow Data editor, 

uma outra tool do programa. 

 

 

4.6.3.2. Condição de montante – flow hydrograph 
 

Na condição de fronteira flow hydrograph cria-se uma variação do caudal em função do tempo, podendo 

escolher-se o intervalo de tempo e a duração total do evento. Escolhe-se ainda o energy slope, que 

traduz o declive do fundo ao longo do segmento da fronteira. No caso de estudo, o energy slope 

escolhido foi igual a 0,044 m/m, valor medido no RAS Mapper, e adotado para ambas as fronteiras de 

montante. A duração total do evento varia consoante os caudais a modelar. 

 

Fronteira 

de jusante 

Fronteiras 

de 

montante 

Figura 14 – Fronteiras de montante e jusante do trecho do rio Avelames em estudo para a simulação 

hidrodinâmica do escoamento no HEC-RAS. 

Cota [m] 
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O processo é repetido para todos os caudais, criando-se um ficheiro de Unsteady Flow Data para cada 

um. A condição de fronteira relativa à zona de restituição da central hidroelétrica encontra-se sem 

caudal até ao momento em que se simula a sua operação.  

 

4.6.3.3. Condição de jusante – normal depth 
 

Com a condição de fronteira a jusante adotou-se a altura uniforme, ou normal depth, pelo que o único 

input necessário é o declive do leito, igual a 0,0332 m/m, como referido anteriormente. Esta condição 

é igual para todos os cenários de simulação, com e sem o funcionamento da central hidroelétrica. A 

curva de vazão estabelecida por Trincão 2018 refere-se a esta seção de controlo, sendo definida por 

(4.2): 

𝐻 = 0,3909𝑄0,428 (4.2) 

 

4.6.4. Análise de sensibilidade 
 

Como mencionado anteriormente, o HEC-RAS permite que a simulação seja feita com base nas 

equações de Saint-Venant ou nas referentes a Diffusion Wave. Ambas as equações necessitam de 

tempos de simulação diferentes e originam resultados também diferentes. Na fase de calibração do 

modelo ambas as equações foram usadas e comparadas, com o objetivo de encontrar aquela que 

produzisse os melhores resultados. Na etapa seguinte, durante a fase de amostragens e simulação da 

operação da central hidroelétrica, a modelação hidrodinâmica só se baseou na equação assim 

escolhida.  

 

A escolha das equações carece de uma análise de sensibilidade ao intervalo de tempo da simulação 

de modo a verificar-se a condição de estabilidade de Courant. Este intervalo de tempo depende da 

malha de elementos finitos e da velocidade média do escoamento no trecho do rio. Atribuir às células 

da malha a melhor dimensão e fixar criteriosamente um intervalo de simulação são aspetos muito 

importantes para se obterem resultados precisos. O intervalo calculado serve de input à simulação.  

 

As equações de Saint-Venant traduzem-se na equação de estabilidade (4.3): 

𝐶 =  {
∆𝑇 ≤

∆𝑋

𝑉
 (𝑐𝑜𝑚 𝐶 = 1)

𝑉∆𝑇

∆𝑋
≤ 1 (𝑐𝑜𝑚 𝐶𝑚á𝑥 = 3)

 (4.3) 

 

sendo C o número de Courant, V a velocidade média do escoamento, ∆T o intervalo de tempo 

computacional e ∆X a dimensão média das células que compõem a malha de elementos finitos. 

 

A equação de estabilidade (4.4) é referente às equações de Diffusion Wave: 
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𝐶 = {
∆𝑇 ≤

2∆𝑋

𝑉
 (𝑐𝑜𝑚 𝐶 = 2)

𝑉∆𝑇

∆𝑋
≤ 2 (𝑐𝑜𝑚 𝐶𝑚á𝑥 = 5)

 (4.4) 

Numa primeira aproximação considerou-se o número de Courant igual a 1 e 2, para as equações de 

Saint-Venant e Diffusion Wave, respetivamente. Concluiu-se que estes valores deveriam ser inferiores 

para determinados caudais, de modo a obter resultados mais precisos. 

 

Até o modelo estar calibrado o tamanho médio das células da malha muda, alterando assim o intervalo 

de tempo da simulação.   

 

Sendo a área média das células que constituem a malha de elementos finitos igual a 2,96 m2, e 

aproximando a configuração das células a um quadrado, obtém-se para a dimensão média das células 

o valor de 1,71 m, através da raiz quadrada da área. Considerando a velocidade média do escoamento 

no trecho do rio de 1 m/s, obtiveram-se os seguintes resultados para diferentes números de Courant 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Análise de sensibilidade ao intervalo de tempo de simulação para os dois modelos de equação 

descritos com diferentes números de Courant. 

Saint-Venant Diffusion Wave 

C ∆T [s] C ∆T [s] 

3,0 6,00 5,0 9,00 

1,0 2,00 2,0 4,00 

0,5 1,00 0,5 1,00 

 

O ∆T calculado para cada número de Courant serve de input à simulação, o qual pode ser diferente 

para cada caudal a modelar, de modo a estabilizar o modelo e obter resultados com uma menor 

margem de erro. 

 

A curva de vazão de Trincão 2018 refere-se à seção de controlo de jusante, constituída pelos 6 pontos 

coordenados que se encontram representados na Figura 15. Após a simulação hidrodinâmica através 

dos dois modelos, a cota da superfície livre simulada refere-se à seção representada na figura.  



36 
 

 

Figura 15 – Representação sobre o modelo digital do terreno da seção de controlo de jusante do trecho do rio 

Avelames em estudo. 

 

Foram simulados 21 valores de caudal desde 0,01 até 10 m3/s, com incrementos de 0,50 m3/s. O gráfico 

na Figura 16 representa as cotas da superfície livre na seção de controlo de jusante do trecho modelado 

para os dois modelos de simulação e decorrentes da curva de vazão. As equações de Saint-Venant 

apresentam uma maior precisão nos resultados, como se esperava, visto serem mais indicadas para 

caudais baixos, originando menores diferenças entre cotas da superfície livre obtidas pela curva de 

vazão e simuladas. O modelo de Diffusion Wave, apesar de apresentar menor instabilidade, leva a 

diferenças maiores. No Anexo A apresentam-se os resultados numéricos correspondentes à Figura 16 

para o modelo de Saint-Venant e Diffusion Wave, e o procedimento adotado.  
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Figura 16 – Cotas da superfície livre simuladas durante a calibração do modelo hidrodinâmico, para os modelos 

de equações de Saint-Venant e Diffusion Wave, e fornecidas pela curva de vazão, relativas à seção de controlo 

de jusante. 
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Na Figura 17 representa-se vectorialmente e em valor absoluto a velocidade do escoamento nas células 

que compõem a malha de elementos finitos obtida pelas equações de Saint-Venant, resultante da 

simulação do escoamento para um caudal de 1,01 m3/s, como exemplo ilustrativo. A figura inclui ainda 

o pormenor relativo a uma seção condicionante do rio, onde devido à presença de um bloco rochoso 

obstaculizante, as velocidades tendem a ser superiores. 

 

 

 

As diferenças entre cotas da superfície livre do escoamento calculadas pela curva de vazão e obtidas 

através da simulação hidrodinâmica podem estar relacionadas com erros na malha de elementos 

finitos. Tais erros podem dever-se a: 

 

i. Erro na orientação das células que constituem a malha de elementos finitos, visto que estas 

controlam o movimento da água, tornando-se um fator chave orientá-las segundo as 

caraterísticas do terreno que possam constituir barreiras ao escoamento.  

Figura 17 – Velocidade resultante da simulação do escoamento para um caudal de 1,01 m3/s com recurso às 

equações de Saint-Venant e respetivo pormenor numa seção condicionante do rio. 

Velocidade [m/s] 

Jusante 

Montante 
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ii. Falta de precisão na dimensão das células, a qual deve ser capaz de captar e descrever 

as mudanças de declive que ocorrem ao longo do trecho do rio. 

 

As diferenças entre as cotas calculadas e simuladas podem também acontecer devido às seguintes 

razões: 

 

i. Ausência de precisão no levantamento topográfico, relativamente à representação de todas 

as barreiras ao escoamento, e também insuficiência de dados topográficos recolhidos.  

ii. Erros inerentes ao estabelecimento da curva de vazão. 

iii. Incapacidade de a malha de elementos finitos gerada representar rigorosamente a 

topografia do rio. 

iv. Incerteza relativamente à construção dos flow hydrograpgh utilizados para modelar cada 

caudal, devido á falta de conhecimento sobre o intervalo de tempo em que os caudais 

ocorrem e de que forma variam. 

v. Dificuldade na localização das células da malha onde ocorrem velocidades elevadas, 

originando erros na representação destas zonas. 

vi. Falta de precisão na medição da cota da superfície livre relativa aos caudais simulados, 

designadamente na seção de controlo de jusante. 

 

4.6.5. Simulação hidrodinâmica 
 

Foram realizadas, numa primeira fase, simulações hidrodinâmicas com base em 21 valores de caudais 

compreendidos entre 0,01 e 10 m3/s, como demonstrado na seção 4.6.4. Estes caudais permitiram 

calibrar o modelo e fazer as alterações necessárias à malha de elementos finitos. A simulação foi 

realizada em regime unsteady flow (regime não uniforme), com base nos modelos de Saint-Venant e 

Diffusion Wave. Após as simulações, e com base no gráfico da Figura 16, escolheram-se as equações 

de Saint-Venant para a modelação hidrodinâmica que se segue, por terem originado os resultados com 

menor diferença entre cotas da superfície livre simuladas e obtidas pela curva de vazão.  

 

Posteriormente, para simular o regime natural do rio utilizaram-se, na simulação hidrodinâmica, os 

caudais da Tabela 8, por corresponderem aos caudais observados durante a fase de amostragem, 

altura em que a central hidroelétrica de Bragado não se encontrava em funcionamento. Estes caudais 

descrevem o regime natural do rio e, no instante imediatamente antes ao fecho da turbina, são 

acrescidos do caudal turbinado pela central, objeto de estudo mais à frente. 

 

É necessário distinguir duas épocas durante a fase de amostragem, a primavera (spring) referente ao 

mês de junho onde existe turbinagem no momento que antecede a amostragem e o verão tardio (late 

summer) correspondente ao mês de outubro onde não existe turbinagem. Os caudais compreendidos 

entre 0,35 e 0,60 m3/s correspondem à época de spring, onde no instante anterior à amostragem existiu 
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turbinagem. O caudal de 0,08 m3/s refere-se à época de late summer, onde não existiu turbinagem no 

instante anterior à entrada no rio.  

 

Foi medida também, durante a fase de amostragem, em 5 seções transversais ao longo do trecho do 

rio Avelames, a profundidade do escoamento para o caudal de 0,08 m3/s, de modo a poder ser possível 

comparar a cota da superfície livre simulada e a medida em campo.  

 

Na tabela seguinte é possível observar, para cada caudal simulado, as cotas da superfície livre relativas 

à seção de controlo de jusante dadas pela curva de vazão e simuladas, o módulo da diferença entre as 

anteriores cotas e o número de Courant (C). 

 

Tabela 8 – Caudais simulados e respetivas cotas da superfície livre na seção de controlo de jusante do trecho do 

rio simulado no pressuposto de central hidroelétrica parada. 

Caudal [m3/s] 0,08 0,35 0,40 0,5 0,6 

Cota da superfície livre obtida pela curva de 

vazão 

[m] 

327,27 327,38 327,40 327,45 327,47 

Cota da superfície livre simulada 

[m] 
327,32 327,43 327,44 327,48 327,52 

|Diferença| [cm] 5 5 4 3 5 

C 1,0 0,5 1,0 2,0 1,0 

 

Na Figura 18 representa-se a profundidade do escoamento simulada para o caudal de 0,08 m3/s, 

pormenorizando-se uma seção do rio onde existiram problemas no que diz respeito à garantia da 

continuidade do escoamento, designadamente para caudais inferiores a 1 m3/s, devido à presença de 

rochas. Para resolver tais problemas foram adicionadas linhas de quebra em redor dos obstáculos para 

tentar descrever com o maior pormenor possível as caraterísticas do rio, a fim de simular com sucesso 

todos os caudais.  
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Como mencionado, em 5 seções transversais (Figura 19), foi medida a profundidade do escoamento, 

para o caudal de 0,08 m3/s, com a qual foi possível obter a cota da superfície livre do escoamento.  

 

As simulações para o caudal de 0,08 m3/s foram realizadas com recurso às equações de Saint-Venant, 

por ter sido o modelo escolhido para a modelação hidráulica, apresentando a menor diferença entre a 

cota da superfície livre calculada com recurso à curva de vazão e simulada. A comparação da cota da 

superfície livre medida durante o trabalho de campo e simulada, nas 5 seções transversais, serviu para, 

uma vez mais, validar o modelo do escoamento, fazer alterações que se demonstrassem necessárias 

à malha de elementos finitos, e ajustar o número de Courant.  

Figura 18 – Profundidade do escoamento resultante da simulação hidrodinâmica do caudal de 0,08 m3/s e 

respetivo pormenor de uma seção condicionante do rio. 
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Estão ilustrados na Figura 20 os gráficos com os valores da cota da superfície livre medida em campo 

e simulada, para cada uma das correspondentes seções, com base nas equações de Saint-Venant. A 

diferença entre cotas nunca foi superior a 5 cm, à exceção das seções 3 e 5, cujo valor foi perto de 10 

cm. Tal erro pode dever-se ao facto do levantamento topográfico não representar todas as rochas e 

depressões da seção, ou esta ter-se alterado com o passar do tempo, uma vez que a medição das 

profundidades nas seções transversais foi posterior ao levantamento topográfico. 
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Montante 
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Figura 19 – Localização das 5 seções transversais do trecho do rio Avelames, nas quais foram medidas as 

velocidades e profundidades do escoamento, para um caudal de 0,08 m3/s. 
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Figura 20 – Cota da superfície livre medida e simulada, referente a cada uma das 5 seções transversais do 
trecho do rio Avelames, para o caudal de 0,08 m3/s. 
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4.7. Simulação da operação da central hidroelétrica 
 

4.7.1. Considerações prévias 
 

Como referido anteriormente (seção 4.1), a central hidroelétrica de Bragado está dimensionada para o 

caudal máximo turbinável de 2,2 m3/s, e para a queda bruta máxima de 159 m, conducentes à potência 

instalada de 3,1 MW e à produção anual média de energia de 9,0 GWh.  

 

4.7.2. Cenários de operação da central 
 

Na definição dos cenários de operação da central, tomou-se em consideração duas fases distintas, a 

primeira referente ao instante imediatamente anterior à amostragem de peixes, considerando o caudal 

do regime natural do rio acrescido do caudal turbinado, e a segunda estabelecendo alguns cenários 

para a operação da central hidroelétrica. Como referido na seção 4.6.5., no instante imediatamente 

anterior à amostragem, altura em que a central se encontrava em funcionamento, foi medido o caudal 

referente ao regime natural do rio e o caudal turbinado. Para a definição da fase correspondente à 

operação da central consideraram-se ainda os seguintes cenários relacionados com o conhecimento 

que se tem acerca da operação da mesma: 

 

i. Operação da central para o máximo caudal turbinável, ou seja, 2,2 m3/s. 

ii. Operação da central para o mínimo caudal turbinável, ou seja, 0,7 m3/s. 

iii. Operação da central para os caudais intermédios de 1 e 2 m3/s. 

 

Na combinação dos diferentes cenários da fase de operação da central, procurou-se criar o maior 

número de conjugações de forma a entender melhor como a operação da central afeta a disponibilidade 

e qualidade do habitat. Para isso, combinaram-se os caudais dos quais resultam maiores velocidades 

e profundidades do escoamento, sendo estes associados ao caudal máximo turbinado acrescido do 

caudal máximo do regime natural do rio, e os cenários em que existem menores velocidades e 

profundidades do escoamento, e também menor área da seção molhada, onde se conjugou o caudal 

mínimo turbinado com o menor caudal do regime natural do rio (correspondente ao caudal ecológico, 

de valor igual a 0,064 m3/s, valor que foi arredondado para 0,07 m3/s para simplificar a modelação). 

Outros cenários intermédios foram considerados para melhor entender a operação da central e as 

condições que existem no trecho do rio em estudo.  

 

Na Tabela 9 encontram-se os caudais considerados em ambas as fases, sendo Qturbinado o caudal 

turbinado pela central hidroelétrica, Qrio o caudal do regime natural do rio e Qtotal o somatório entre 

caudais.  
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Tabela 9 – Caudais referentes aos diferentes cenários considerados da operação da central hidroelétrica de 

Bragado, caudal turbinado (Qturbinado), caudal do regime natural do rio (Qrio) e o somatório entre ambos (Qtotal). 

Fase Qturbinado [m3/s] Qrio [m3/s] Qtotal [m3/s] 

Amostragem 

0,9 

0,35 1,25 

0,40 1,30 

0,60 1,50 

1,0 0,50 1,50 

1,8 0,60 2,40 

1,9 0,50 2,40 

Operação 

0,7 0,07 0,77 

1,0 0,07 1,07 

2,0 0,07 2,07 

2,2 

0,07 2,27 

1,00 3,20 

2,00 4,20 

  

4.7.3. Simulação hidrodinâmica da operação da central 
 

A simulação da operação da central hidroelétrica destinou-se à comparação dos vários cenários 

estabelecidos para a sua operação, em termos de velocidade do escoamento, profundidade e área da 

seção molhada. Na Figura 21 encontram-se as cotas da superfície livre obtidas pela curva de vazão e 

simuladas, para os cenários de operação da central, relativas à seção de controlo de jusante. 

 

 

Os resultados numéricos do gráfico da Figura 21, relativos às cotas da superfície livre obtidas pela 

curva de vazão e simuladas, dos cenários de operação da central, encontram-se no Anexo B. 

 

As menores alturas de escoamento decorrentes do menor caudal considerado de 0,77 m3/s e as mais 

elevadas velocidades, associadas ao maior caudal analisado de 4,20 m3/s estão representadas nas 

Figuras 21 e 22.  

Figura 21 – Cotas da superfície livre obtidas pela curva de vazão e simuladas, relativas aos cenários de 

operação da central hidroelétrica de Bragado, na seção de controlo de jusante. 
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.  

 

 

 

Figura 23 - Velocidade do escoamento resultante da simulação hidrodinâmica do caudal de 4,20 m3/s e respetivo 

pormenor de uma seção condicionante do trecho do rio. 

 

Figura 22 - Profundidade do escoamento resultante da simulação hidrodinâmica do caudal de 0,77 m3/s 
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A área da seção molhada aumenta cerca de 25 % do menor para o maior caudal, como pretende ilustrar 

a Figura 24.  

  

Tomando em consideração os cenários de operação da central hidroelétrica referentes à amostragem, 

com atenção ao caudal de 2,40 m3/s (sendo o caudal turbinado e o do regime natural do rio de 1,90 e 

0,50 m3/s, respetivamente), é possível observar a diferença entre a área da seção molhada no instante 

imediatamente anterior à amostragem (considerando para isso o caudal total de 2,40 m3/s) e durante a 

amostragem (apenas com o caudal do regime natural do rio), ilustradas na Figura 25. O caudal de 2,40 

m3/s é o maior caudal registado durante o período de amostragem, sendo também aquele que produz 

Figura 24 – Área da seção molhada resultante da simulação dos caudais de 0,77 e 4,20 m3/s, respetivamente. 
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a maior área molhada. Apesar de durante a primavera (spring) a central se encontrar em 

funcionamento, ou seja, o trecho do rio encontra-se com um caudal superior a 0,50 m3/s, pode observar-

se na figura a influência que a operação da mesma tem na área da seção molhada no trecho do rio, o 

que condiciona a disponibilidade e qualidade do habitat existente. Observa-se ainda na figura uma 

nítida diferença na área da seção molhada para os caudais de 2,40 e 0,50 m3/s, a jusante da zona de 

restituição da central, variando a mesma entre 676,3 e 582,1 m2, respetivamente.  

 

 

Figura 25 – Área da seção molhada resultante da simulação dos caudais de 2,40 e 0,50 m3/s, respetivamente. 
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4.7.4. Análise dos indicadores de hydropeaking 
 

Os indicadores calculados para analisar o hydropeaking foram o quociente ou rácio entre caudais e a 

variação da área da seção molhada. Estes indicadores classificam-se em quatro classes consoante a 

sua influência: muito grande, grande, média e pequena (Harby and Noack 2013), de acordo com os 

valores da Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Classes de influência do hydropeaking para o rácio entre caudais e variação da área da seção 

molhada (adaptado de Harby and Noack 2013). 

Indicador 
Classes de influência 

Muito Elevada Elevada Média Baixa 

Qmáx/Qmin >5 3 - 5 1,5 - 3 <1,5 

Variação da área da seção molhada [%] >20 10 - 20 5 - 10 <5 

 

A Tabela 11 apresenta para o trecho do rio o rácio entre o caudal máximo (Qturbinado acrescido do Qrio) 

e o caudal mínimo (Qrio), respetivamente para a fase de amostragem e de operação da central. O rácio 

médio entre caudais durante a fase de amostragem é igual a 3,52 sendo a influência do hydropeaking 

elevada para a fase considerada. Durante a operação da central o rácio médio tem o valor de 15,60, 

sendo a influência do hydropeaking muito elevada. 

 

Tabela 11 – Rácio entre caudais máximo e mínimo para a fase de amostragem e simulação da operação da 

central. 

 Qturbinado [m3/s] Qrio [m3/s] Rácio 

Amostragem 

0,90 0,35 3,57 

0,90 0,40 3,25 

0,90 0,60 2,50 

1,00 0,50 3,00 

1,80 0,60 4,00 

1,90 0,50 4,80 

Operação  

central 

0,70 0,07 11,00 

1,00 0,07 15,29 

2,00 0,07 29,57 

2,20 0,07 32,43 

2,20 1,00 3,20 

2,20 2,00 2,10 

 

Tomando agora em consideração apenas a amostragem de peixes, foi calculada a taxa de variação da 

área da seção molhada (∆) entre a área máxima (Amáx) e a área mínima (Amin), associadas, 

respetivamente, às áreas obtidas com o caudal máximo e mínimo descritos anteriormente. Os 

resultados estão presentes na Tabela 12. A taxa de variação média é de 12 %, tendo o hydropeaking 

uma influência elevada. 
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Tabela 12 – Taxa de variação da área da seção molhada entre caudais máximo e mínimo durante a amostragem 

de peixes. 

Qturbinado [m3/s] Qrio [m3/s] Amáx [m2] Amin [m2] ∆ [%] 

0,9 0,35 635,2 554,8 13 

0,9 0,4 644,2 555,2 14 

0,9 0,6 651,1 597,1 8 

1 0,5 637 582,1 9 

1,8 0,6 685,7 597,1 13 

1,9 0,5 676,3 582,1 14 

 

4.8. Modelação do habitat  
 

Como antes referido, os exemplares das espécies de peixes foram individualmente marcados com 

PITtags. 

 

Foram marcados 79 peixes no trecho em estudo (comprimento médio e peso médio dos peixes de 8,8 

± 1,9 cm e 8,5 ± 8,6 g, respetivamente). Após o período mínimo de 4 dias para os peixes recuperarem 

e se aclimatarem foram realizadas as amostragens de localização dos peixes. Estas amostragens 

tiveram lugar a 6, 11, 12, 18 e 19 de junho e 2 e 3 de outubro de 2018. No total foram relocalizados 36 

indivíduos, entre os quais 21 bogas, 13 escalos e 2 bordalos. Sempre que um peixe era localizado o 

código da sua marca era registado, e a velocidade e profundidade da água eram medidas nesse ponto.  

 

Na Tabela 13 encontra-se um resumo dos resultados da amostragem de peixes e dos dados recolhidos 

para o efeito. O Qrio equivale ao caudal do regime natural do rio, uma vez que se pare a central para a 

amostragem. O Qturbinado corresponde ao caudal turbinado pela central, momentos antes da localização 

dos peixes. 
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Tabela 13 – Resumo dos dados recolhidos durante a fase de amostragem. 

Dia de captura Hora [hh:mm] 
Número de peixes 

amostrados 
Qrio [m3/s] Qturbinado [m3/s] 

6 de Junho - 12 - - 

11 de Junho 
15:00 13 0,50 1,00 

18:00 11 0,50 1,90 

12 de Junho 17:30 18 0,60 0,90 – 1,80 

18 de Junho 16:00 15 0,40 0,90 

19 de Junho 10:00 18 0,35 0,90 

2 de Outubro 
15:30 10 

0,08 - 

18:00 10 

3 de Outubro 

09:40 19 

11:40 20 

14:40 18 

16:00 13 

 

A média de velocidades e profundidades do escoamento nos locais onde os peixes foram capturados 

durante o mês de Junho foi de 0,22 m/s e 36,2 cm, respetivamente. Em relação ao mês de outubro, a 

velocidade média do escoamento foi de 0,05 m/s e a profundidade média de 32 cm.  

 

Os leitos de desova foram identificados no dia 3 de outubro de 2018. Como mencionado anteriormente 

na seção 4.4., os leitos foram caraterizados em relação à sua dimensão e profundidade. A localização 

dos leitos pode ser consultada na Figura 26. 

 

  

Figura 26 – Localização dos leitos de desova no trecho do rio Avelames. 
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5. Resultados e discussão 
 

5.1. Disponibilidade de habitat a montante e jusante da central 

hidroelétrica 
 

5.1.1. Condições de habitat 
 

Intersetando a localização dos indivíduos de cada espécie de peixe com os dados obtidos para a 

profundidade e velocidade de escoamento através da modelação do caudal do regime natural do rio 

durante a amostragem, observa-se que os espécimes que se localizam a montante da zona de 

restituição da central se encontram em locais de maior profundidade e menor velocidade do 

escoamento, em ambas as épocas de amostragem (spring e late summer), contrariamente aqueles que 

se encontram jusante de tal zona (Figura 27).  

 

Observa-se também que existe um decréscimo, tanto de profundidade como de velocidade do 

escoamento, entre as duas épocas de amostragem, coerente com a diminuição do caudal de base 

entre épocas. 
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Figura 27 – Profundidade e velocidade do escoamento utilizadas por exemplares piscícolas a montante e 

jusante da zona de restituição da central hidroelétrica de Bragado nas diferentes épocas de amostragem 

primavera e verão tardio, ou, na designação inglesa - spring e late summer. 
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A distribuição dos peixes durante o período de late summer, para o caudal do regime natural do rio de 

0,08 m3/s, encontra-se representada na Figura 28, conjuntamente com a profundidade do escoamento, 

cujo valor mais elevado é de 1,03 m. Os peixes que se encontram a montante da zona da restituição 

estão mais concentrados e em zonas de maior profundidade, contrariamente aos de jusante que se 

encontram mais dispersos. Durante o período de late summer a central esteve sempre parada e o 

caudal do regime natural do rio foi muito reduzido.  

 

É possível observar na figura que existem várias zonas do trecho do rio que não se encontram com 

caudal, aumentando o risco de stranding dos indivíduos e causando stress. Diminui assim a 

disponibilidade e qualidade do habitat com o decréscimo de caudal total no rio durante o verão tardio 

(late summer). Por outro lado, não se verifica o fenómeno de hydropeaking na época em questão por 

não haver turbinagem por parte da central hidroelétrica.  

 

Na Figura 29 está representada a velocidade de escoamento para o caudal de 0,6 m3/s, registado 

durante a amostragem no dia 12 de junho (spring) e a respetiva localização dos peixes capturados 

nesse dia. A velocidade do escoamento em todo o trecho do rio nunca foi superior a 1,62 m/s, o que 

pode não constituir um problema para os estágios de vida adultos, mas os estágios mais jovens e larval 

dificilmente suportariam velocidades desta ordem de grandeza. Ilustra-se este caudal por ser o caudal 

do regime natural do rio de valor mais elevado medido durante as amostragens, sendo por isso 

expetável que fosse o caudal que produzisse as maiores velocidades e profundidades de escoamento.  

 

Figura 28 – Localização dos peixes durante o período de late summer para o caudal do regime natural do rio de 

valor igual a 0,08 m3/s, e a respetiva representação da profundidade do escoamento.  
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5.1.2. Preferência de habitat por espécie 
 

Analisando as preferências de habitat de cada uma das espécies de peixes estudadas observa-se que 

a boga se encontra em locais de maior profundidade do escoamento, quando comparada com o escalo, 

acontecendo o mesmo com a velocidade, podendo afirmar-se que o escalo tem preferência por zonas 

menos perturbadas (Figura 30). 

 

Relativamente ao bordalo, foram capturados dois exemplares durante o mês de junho localizados em 

locais de maior profundidade e velocidade do escoamento comparativamente às restantes espécies 

em estudo (Figura 30). 

 

Uma vez mais existe uma diminuição dos valores de profundidade e velocidade entre ambas as épocas. 

 

0.000

0.500

1.000

1.500

Boga Escalo Bordalo

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

[m
]

Espécie

Spring

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

Boga Escalo BordaloV
el

o
ci

d
ad

e 
[m

/s
]

Espécie

Spring

Figura 29 - Localização dos peixes durante a primavera (spring) para o caudal do regime natural do rio de valor 

igual a 0,6 m3/s, e a respetiva representação da velocidade do escoamento. 
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5.1.3. Aplicação do teste t-student  
 

5.1.3.1. Spring e late summer (montante vs jusante) 
 

Para aferir se existe diferença significativa entre os resultados obtidos durante a simulação 

hidrodinâmica com a ausência da operação da central hidroelétrica, em termos de profundidade e 

velocidade do escoamento, aplicou-se o teste t-student (p < 0,05). O objetivo desta análise é comparar 

as duas épocas de amostragem (spring e late summer) e a zona de montante e jusante da restituição 

da central. Os resultados apresentam-se na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Resultado do teste t-student (p < 0,05) relativamente aos resultados da simulação hidrodinâmica 

com a ausência da operação da central hidroelétrica. 

  UP x LS DS x S 

Profundidade 
UP x S 7,27E-03 5,72E-17 

DS x LS 8,32E-11 x 

Velocidade 
UP x S 1,28E-23 x 

DS x LS 1,54E-08 3,39E-17 

*UP – upstream (montante) DS – downstream (jusante) S – spring 

(junho) LS – late summer (outubro) x – p > 0,05 

 

É possível observar que existe quase sempre uma diferença bastante significativa (p < 0,001) em 

termos de profundidade e velocidade do escoamento, entre épocas de amostragem, coerente com a 

diferença entre os caudais de base de ambas as épocas. Durante o mês de junho não existe diferença 

significativa entre a velocidade de montante e jusante.  

 

Visto a operação da central hidroelétrica não estar a ser considerada nesta análise, não se pode afirmar 

que a mesma tenha influência nas condições hidrológicas do rio, nem o fenómeno de hydropeaking 

pode ser considerado. Contudo, pode-se concluir que a velocidade e profundidade do escoamento são 

diferentes entre épocas devido à disponibilidade de armazenamento na albufeira, que condiciona o 

caudal do regime natural do rio. A diferença entre os valores de montante e jusante pode estar 

relacionada com a morfologia do trecho do rio.  
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Figura 30 – Profundidade e velocidade do escoamento de cada uma das espécies de peixes em estudo durante 

as alturas de spring e late summer, respetivamente. 
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5.1.3.2. Regime natural vs operação da central hidroelétrica 
 

Aplicou-se uma vez mais o teste t-student (p < 0,05) considerando apenas os cenários de operação da 

central hidroelétrica durante a amostragem de peixes. Procurou-se aferir a diferença nos resultados em 

termos de profundidade e velocidade do escoamento no trecho do rio, nas zonas de montante e jusante, 

quando comparadas as fases de regime natural do rio (Qrio) e operação da central hidroelétrica 

(Qturbinado acrescido do Qrio), encontrando-se os resultados nas Tabela 15 e 16. 

 

Tabela 15 – Resultado do teste t-student (p < 0,05) relativamente à simulação hidrodinâmica do regime natural 

do rio e da fase de operação da central, em termos de profundidade do escoamento. 

Qrio [m3/s] Qturbinado [m3/s]  UPxON DSxON 

0,50 1,00 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 1,81E-02 

0,50 1,90 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 6,34E-07 

0,60 1,80 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 8,16E-06 

0,60 

0,90 

 

UPxOFF x - 

DSxOFF - 2,42E-02 

0,40 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 2,07E-05 

0,35 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 1,01E-04 

*UP – upstream (montante) DS – downstream (jusante) OFF – sem operação da central (regime natural) ON – com operação 

da central x – p > 0,05 

 

Tabela 16 – Resultado do teste t-student (p < 0,05) relativamente à  simulação hidrodinâmica do regime natural 

do rio e da fase de operação da central, em termos de velocidade do escoamento. 

Qrio [m3/s] Qturbinado [m3/s]  UPxON DSxON 

0,50 1,00 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 3,66E-17 

0,50 1,90 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 4,68E-56 

0,60 1,80 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 5,87E-66 

0,60 

0,90 

 

UPxOFF x - 

DSxOFF - 4,61E-24 

0,40 
UPxOFF 1,04E-02 - 

DSxOFF - 4,99E-35 

0,35 
UPxOFF x - 

DSxOFF - 3,78E-43 

*UP – upstream (montante) DS – downstream (jusante) OFF – sem operação da central (regime natural) ON – com operação 

da central x – p > 0,05 
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Como esperado, os resultados foram significativamente diferentes (p < 0,001) para as velocidades e 

profundidades do escoamento, quando comparadas as zonas de montante e jusante do rio e os 

cenários de operação da central. É de sublinhar que a zona de montante é significativamente diferente 

da zona de jusante, o que influencia a escolha de habitat por parte dos peixes.  

 

Este nível de significância traduz o efeito que a operação da central tem nas condições hidrológicas do 

rio. Pode admitir-se que a operação da central hidroelétrica modifica quase sempre os parâmetros da 

velocidade e profundidade do escoamento no trecho do rio em estudo, a jusante da zona de restituição 

da mesma. Esta significância demonstra como a qualidade e disponibilidade de habitat pode variar 

devido ao aproveitamento hidroelétrico de Bragado no trecho do rio em estudo.  

 

5.1.4. Localização e movimentação dos indivíduos por espécie e época de 

amostragem 
 

Analisando a localização e movimentação dos indivíduos concluiu-se que as bogas estão mais 

confinadas à zona imediatamente a montante da restituição da central, onde a profundidade é maior e 

a velocidade do escoamento menor, não existindo diferença entre as duas épocas de amostragem. Na 

Figura 31 encontram-se os gráficos respetivos à localização e movimentação dos indivíduos 

relativamente à zona de restituição da central hidroelétrica por parte da boga, durante as duas épocas 

de amostragem (spring e late summer), respetivamente. 

 

Figura 31 – Localização e movimentação dos indivíduos relativamente à zona de restituição da central (zero) 

hidroelétrica durante as duas épocas de amostragem (spring e late summer, respetivamente) por parte da boga. 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Distância à zona de restituição da central hidroelétrica [m]

Boga - late summer

2 Outubro 15h30

2 Outubro 18h

3 Outubro 09h40

3 Outubro 11h40

3 Outubro 14h40

3 Outubro 16h

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Distância à zona de restituição da central hidroelétrica [m]

Boga - spring

6 Junho 10h

11 Junho 18h

11 Junho 15h

12 Junho 17h30

18 Junho 16h

19 Junho 10h

Jusante Montante 

Jusante Montante 



57 
 

Relativamente ao escalo é possível observar que este não se encontra na zona perturbada 

imediatamente a jusante da restituição. Observa-se na Figura 32 os gráficos respetivos à localização e 

movimentação dos indivíduos relativamente à zona de restituição da central hidroelétrica por parte do 

escalo, durante as duas épocas de amostragem (spring e late summer), respetivamente. 

 

 

 

Figura 32 – Localização e movimentação dos indivíduos relativamente à zona de restituição da central (zero) 

hidroelétrica durante as duas épocas de amostragem (spring e late summer, respetivamente) por parte do 

escalo. 

 

Existe menor concentração de escalos a montante durante o verão tardio (late summer), possivelmente 

devido às reduzidas velocidades do escoamento que se verificam na zona. 

 

5.1.5. Análise do deslocamento dos peixes 
 

Existem quatro peixes dentro dos espécimes capturados durante a fase de amostragem que alternam 

entre a zona de montante e jusante da restituição. Neste grupo inserem-se quatro exemplares da 

espécie boga e um escalo. Na seguinte tabela encontram-se os dados referentes a estas deslocações 

de cada um destes peixes.  
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Tabela 17 – Distância percorrida, durante a migração, pelos exemplares das espécies boga e escalo. 

Espécie Época de amostragem Local  Distância percorrida [m] 

Boga 

Spring / Late summer Jusante / Montante 5,88 

Spring Jusante / Montante 5,44 

Spring / Late summer Jusante / Montante 7,63 

Escalo Spring / Late summer Montante / Jusante 63,38 

 

O peixe que percorre a maior distância é o escalo, movendo-se de montante para jusante (Figura 33). 

Como mencionado anteriormente, esta espécie não se encontra na zona perturbada imediatamente a 

jusante da restituição, apresentando-se sempre a pelo menos 20 m deste local. O peixe pertence à 

espécie escalo, tendo 8,4 cm de comprimento e um peso de 7 gr. Os peixes que se encontram em 

estágios de vida mais avançados possuem melhores capacidades de natação, conseguindo, por isso, 

percorrer maiores distâncias e/ou permanecer em locais com maior velocidade de escoamento. 

 

 

5.2. Variação da percentagem de área molhada em função dos cenários 

de operação da central 
 

A secura dos leitos de desova depende da área da seção molhada, que por sua vez depende da 

operação da central hidroelétrica. Valores de caudal mais elevados dão lugar a uma maior área da 

seção molhada e diminuem o risco de secura dos leitos. No gráfico presente na Figura 34 observa-se 

que a área da seção molhada aumenta com o aumento do caudal. O aumento da área da seção 

molhada diminui o risco de stranding e secura dos leitos de desova.  

 

Figura 33 – Percurso do escalo durante a deslocação de montante para jusante da restituição da central 

hidroelétrica. 
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Figura 34 – Variação da área da seção molhada com o caudal, referente aos cenários de operação da central 

hidroelétrica. 

 

Intersetou-se a localização dos leitos de desova dos peixes com os cenários estabelecidos para a 

operação da central considerando-se o caudal total (regime natural do rio acrescido do caudal turbinado 

pela central). Na Figura 35 observa-se que a percentagem de leitos que apresentam 100 % da sua área 

molhada aumenta com o aumento do caudal total, e que a percentagem de leitos com menos de 50 % 

de área molhada diminui com o aumento do caudal total. Menos de 10 % dos leitos se encontram com 

uma área molhada inferior a 10 % da área total do leito, independentemente do cenário considerado 

para o regime de operação da central.  

 

 

Figura 35 – Variação da percentagem de área da seção molhada dos leitos de desova em função dos cenários 

de operação da central. 

 

Os leitos de desova que apresentam menor percentagem de área molhada são precisamente os leitos 

que se encontram junto às margens ou em zonas de menor profundidade, áreas mais afetadas pela 

diminuição do caudal. Dentro deste grupo de leitos mais afetado existe um que se encontra quase 
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sempre a seco por se encontrar junto à margem numa zona de pouca profundidade do escoamento e 

rodeado de rochas (Figura 36).   

 

 

 

 

  

Figura 36 – Localização do leito de desova mais afetado pelos cenários de operação da central hidroelétrica. 
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6. Considerações finais e recomendações 
 

6.1. Considerações finais 
 

O habitat disponível para as espécies piscícolas, e a qualidade do mesmo, altera-se com a sobre-

exploração dos recursos hídricos, que modificam a concentração de poluentes, a velocidade do 

escoamento, profundidade, temperatura, entre outras componentes do habitat.  

 

A boga encontra-se neste momento num declínio populacional, sendo que o bordalo sofreu uma 

redução de quase 50 % na última década. O escalo encontra-se igualmente em perigo devido à 

diminuição do habitat disponível, poluição e introdução de outras espécies. É por isso indispensável 

assegurar-se que as necessidades ecológicas das espécies e as variações naturais dos regimes 

hidrológicos são asseguradas nos caudais regulados pelos aproveitamentos hidroelétricos.  

 

A presente dissertação centrou-se no estudo do fenómeno do hydropeaking, considerando o caso de 

estudo do aproveitamento hidroelétrico de Bragado, tendo como objetivo simular diferentes cenários 

de operação da respetiva central, visando analisar as condições de habitat das três espécies alvo 

(Pseudochondrostoma duriense, Squalius carolitertii e Squalius alburnoides) que habitam o trecho do 

rio em que a mesma se insere. Realizou-se a modelação hidrodinâmica bidimensional do trecho de 

cerca de 150 m do rio Avelames através do modelo numérico do HEC-RAS. Para a modelação do 

habitat utilizou-se o ArcGIS. Foi através da interseção dos dados de localização dos peixes previamente 

marcados com PIT tags obtidos durante amostragens com os resultados das simulações 

hidrodinâmicas para os caudais em estudo que se aferiu a disponibilidade e qualidade de habitat a 

montante e jusante da zona de restituição da central hidroelétrica para os vários cenários de operação 

estabelecidos.  

 

Inicialmente, a modelação hidrodinâmica bidimensional foi conduzida através do modelo numérico do 

River 2D, que se demonstrou ineficaz devido à complexa topografia do leito do rio Avelames e ao 

conjunto de valores de caudal muito reduzidos (inferiores a 1 m3/s) que não permitiram que o modelo 

estabilizasse e convergisse para uma solução.  

 

Foi com base na curva de vazão (relativamente à seção de controlo de jusante) e nos valores obtidos 

em 5 seções transversais do trecho do rio, em termos de cota da superfície livre e profundidade do 

escoamento, que o modelo hidrodinâmico foi calibrado, após a devida análise de sensibilidade ao 

tempo de simulação e número de Courant. Este processo careceu de várias tentativas a fim de 

assegurar a menor diferença possível entre a cota da superfície livre obtida pela curva de vazão e a 

simulada. O mesmo processo serviu ainda para aferir qual o modelo de simulação (Saint-Venant ou 

Diffusion Wave) asseguraria também a menor diferença entre cotas. Foi considerada uma rugosidade 

constante ao longo de todo o leito e uma diferença máxima em módulo entre cotas da superfície livre 

obtidas pela curva de vazão e simuladas de 5 cm.  
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Na modelação do habitat procurou-se cruzar os dados obtidos com o HEC-RAS (em termos de 

velocidade e profundidade do escoamento) com o ficheiro geográfico que continha a localização dos 

peixes e leitos de desova, de forma não só a analisar as condições de habitat no momento da 

amostragem de peixes mas também de modo a analisar a disponibilidade de habitat nos cenários 

definidos para a operação da central.   

 

Para estabelecer a operação da central foram considerados os dados de caudal registados na fase de 

amostragem dos peixes, no momento imediatamente anterior a cada amostragem, quando a central 

estava em operação, e outros cenários alternativos coerentes com a análise do funcionamento da 

turbina (considerando o caudal máximo e mínimo turbinável e outros cenários intermédios) e 

considerando o caudal do regime natural do rio.  

 

Do ponto de vista da fauna piscícola, a exploração dos recursos hídricos da central hidroelétrico de 

Bragado é viável, apresentando-se de seguida algumas recomendações ao modo de exploração. 

 

Analisando os indicadores de hydropeaking (i.e. rácio entre caudais e variação da área da seção 

molhada), concluiu-se que a influência do hydropeaking, tendo em conta o rácio entre caudais, é 

elevada durante a fase de amostragem e muito elevada para os cenários de operação considerados. 

O mesmo se verifica considerando a variação da área da seção molhada dos cenários referentes à 

amostragem, onde a sua influência é elevada. Apesar da central se encontrar sempre em 

funcionamento durante a primavera (spring), durante a amostragem de peixes a operação foi 

interrompida, verificando-se o efeito do hydropeaking no trecho do rio em estudo. Não se tratando de 

uma situação recorrente, é apenas necessário concluir que se verifica o regime de hydropeaking 

perante determinados cenários de operação da central.  

 

Com base na aplicação do teste t-student na seção 5.1.3.1. verifica-se que existe quase sempre uma 

diferença significativa (p < 0,05), em termos de velocidade do escoamento e profundidade, entre épocas 

de amostragem, coerente com a diferença de caudais entre essas épocas, frisando que não existe 

operação da central durante o verão tardio. Devido à reduzida capacidade de armazenamento da 

albufeira do aproveitamento (apenas cerca de 25 000 m3), não é possível aumentar o caudal do regime 

natural do rio durante o verão (late summer). Em contrapartida, não ocorrem turbinagens durante essa 

época, por isso o fenómeno do hydropeaking não toma lugar. Durante a primavera (spring), altura na 

qual os peixes estão mais suscetíveis de desovar, e por isso migram para montante, existe um maior 

impacto do hydropeaking devido à operação da central hidroelétrica. A solução durante a primavera 

poderia passar pela redução do caudal de pico ou diminuição da frequência do mesmo. O mesmo não 

poderia acontecer no inverno, onde a melhor solução seria a construção de abrigos para os peixes, 

visto a capacidade de armazenamento da albufeira ser aproximadamente igual a 9 horas, pelo que 

passado esse período é necessário que haja turbinagem, gerando uma onda de cheia no rio a jusante 

da zona de restituição da central.   
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Existe sempre uma diferença significativa entre a zona de montante e jusante da restituição da central, 

no que diz respeito à velocidade e profundidade do escoamento. Esta diferença está relacionada com 

a operação da central hidroelétrica, a qual produz um incremento de caudal, que aumenta a velocidade 

e a profundidade do escoamento a jusante da central hidroelétrica. Quando a turbina não se encontra 

em funcionamento, existe uma redução da velocidade e profundidade do escoamento ao longo de todo 

o trecho do rio, diminuindo assim a disponibilidade habitat. Com o objetivo de diminuir a diferença entre 

as condições de montante e jusante (em termos de velocidade e profundidade do escoamento), podem 

ser definidos caudais intermédios (geração de uma onda de pré-cheia de magnitude baixa) ou pode 

diminuir-se a diferença entre o caudal de base e o caudal de pico escoados (caudal do regime natural 

do rio e turbinado, respetivamente). Na impossibilidade destes cenários, pode ainda construir-se 

abrigos a jusante da restituição de forma a proteger as espécies piscícolas do aumento de velocidades 

que resultam do aumento de caudal.   

 

Foi apenas a jusante da restituição da central que se verificou existir uma diferença significativa entre 

os cenários de operação da central e o regime natural do rio (seção 5.1.3.2.). Uma vez, mais conclui-

se que a exploração dos recursos hídricos afeta as populações de peixes e a disponibilidade de habitat 

a jusante dos aproveitamentos hidroelétricos. De forma a reduzir o impacto, podem considerar-se todos 

os cenários alternativos enunciados anteriormente. 

 

Consoante os gráficos de localização e movimentação de indivíduos presentes na seção 5.1.4., pode 

observar-se em que zonas do rio existe maior abundância de espécies. Estes locais merecem por isso 

especial atenção, podendo proceder-se à reabilitação da morfologia do rio nos mesmos se assim se 

verificar necessário.  

 

Da análise da variação da área da seção molhada com os diferentes cenários de operação da central 

conclui-se que a manutenção dos leitos de desova é um processo sensível, do qual dependem fatores 

como a localização dos leitos, dimensão, profundidade, e ainda o regime de operação da central. 

Estabelecer um caudal mínimo que permita que os leitos se encontrem constantemente inundados, 

ainda que não esteja 100 % do leito coberto de água, é o cenário mais favorável para a manutenção e 

preservação dos mesmos.  

 

6.2. Recomendações 
 

O presente trabalho focou-se essencialmente no estudo e caraterização do hydropeaking no 

aproveitamento hidroelétrico de Bragado, analisando a disponibilidade de habitat e a secura dos leitos 

de desova, consoante os cenários de operação da central estabelecidos. 

 

O estudo da disponibilidade de habitat foi feito através da caraterização dos parâmetros hidráulicos 

(como a velocidade do escoamento, profundidade e área molhada) que existem em redor da localização 

de cada peixe, no trecho do rio em estudo, aquando a amostragem de peixes, comparando as 
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caraterísticas de montante com as de jusante, e também entre épocas de amostragem (spring e late 

summer). A preferência de habitat foi efetuada através da análise dos locais onde se verificavam existir 

maior número de indivíduos de cada espécie, analisando-se as condições existentes no mesmo local. 

Foi também analisada a deslocação por parte dos indivíduos, aferindo-se sobre em que época esta 

deslocação toma lugar, qual a distância percorrida e ainda, entre que zonas do trecho do rio os peixes 

se movimentam.  

 

Através da realização do teste t-student (p < 0,05) aferiu-se sobre a diferença dos valores de velocidade 

do escoamento e profundidade, entre épocas de amostragem, localização (montante e jusante) e 

também permitiu comparar as condições hidráulicas que existem no trecho do rio perante o cenário em 

que não existe operação da central e o cenário em que a central se encontra em funcionamento.  

 

A análise efetuada aos leitos de desova serviu para entender quais os cenários de operação da central 

hidroelétrica que mais comprometem a manutenção dos leitos. 

 

O hydropeaking tem vários consequências ao nível da fauna piscícola e manutenção dos leitos de 

desova, como referido anteriormente, consequências essas que dependem da intensidade, magnitude 

e frequência dos caudais turbinados. A presente dissertação não teve como objetivo o estudo 

hidrológico do rio, e os cenários de operação da central foram estabelecidos tendo em conta somente 

o conhecido acerca dos mesmos. Para uma melhor quantificação do fenómeno de hydropeaking, seria 

necessário obter mais conhecimento acerca do regime natural do rio, contabilizar a receita proveniente 

do regime de exploração que se encontra em curso na central hidroelétrica de Bragado, e, com base 

em cenários de operação alternativos estabelecidos, calcular quais os ganhos e perdas de receita 

associados aos mesmos. O comportamento das espécies, o período de desova e migração, são 

também parâmetros que não careceram de estudo nesta dissertação, mas que certamente 

influenciaram a escolha das medidas de mitigação. As medidas de mitigação dependem da 

monitorização das mesmas e da comparação dos parâmetros hidráulicos e morfológicos antes e após 

a sua implementação, aferindo sobre a eficiência.  
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Anexos 
 

Anexo A – Simulações em HEC-RAS para calibração do modelo 

 

Numa primeira fase introduziu-se as condições de fronteira para os caudais a simular (como exemplo 

escolheu-se o caudal de 1,01 m3/s). Na fronteira de jusante colocou-se o friction slope igual ao declive 

do leito do rio (Figura A. 1). 

 

 

De seguida, procedeu-se à introdução das condições de fronteira a montante onde se criou um flow 

hydrograph que descreve o caudal em função do tempo de simulação (Figura A. 2). 

 

Figura A. 1 – Introdução das condições de fronteira de jusante. 

Figura A. 2 – Condições de fronteira de montante: zona de montante do rio (à esquerda); zona de restituição da 

central hidroelétrica (à direita). 



v 
 

A simulação hidrodinâmica resulta do plano que se concebe no Unsteady Flow Analysis, representado 

na Figura A. 3, o qual tem de ser diferente para as equações de Saint-Venant e Diffusion Wave, devido 

ao intervalo da simulação (computation interval). 

 

 

 

As cotas da superfície livre da água simuladas (Figura A. 4) são exportadas em formato .TIF para o 

ArcGIS, onde é medida a cota da superfície livre na seção de controlo a jusante. 

 

Figura A. 3 – Plano da simulação hidrodinâmica: com recurso às equações de Saint-Venant (à esquerda); com 

recurso às equações de Diffusion Wave (à direita). 
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O procedimento foi repetido para os vários caudais da curva de vazão. 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados da simulação hidrodinâmica durante a fase de 

calibração do modelo. Observa-se a cota da superfície livre (CSL) obtida através da curva de vazão e 

a cota da superfície livre simulada, ambas referentes à seção de controlo de jusante, com as equações 

de Saint-Venant e Diffusion Wave, bem como o módulo da diferença entre cotas. Encontra-se ainda 

representado na tabela o coeficiente de rugosidade ks utilizado para cada caudal e o número de 

Courant. 

  

Figura A. 4 – Cota da superfície livre simulada para o caudal de 1,01 m3/s.  

Cota da 

superfície 

livre [m] 

Montante 

Jusante 
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Tabela A. 1 – Resultados da simulação hidrodinâmica durante a fase de calibração do modelo referentes às 

equações de Saint-Venant e Diffusion Wave. 

Curva vazão Saint-Venant Diffusion Wave 

Caudal 
[m3/s] 

CSL 
[m] 

CSL 
[m] 

|Diferença| 
[cm] 

ks C 
CSL 
[m] 

|Diferença| 
[cm] 

ks C 

0.01 327.24 327.24 0 12 0.5 327.24 0 11 0.5 

0.51 327.45 327.51 6 12 0.5 327.55 10 11 2 

1.01 327.55 327.56 1 12 1 327.63 8 11 2 

1.51 327.62 327.67 5 12 1 327.66 4 11 2 

2.01 327.68 327.71 3 12 1 327.75 7 11 2 

2.51 327.73 327.76 3 12 1 327.83 10 11 2 

3.01 327.78 327.84 6 12 1 327.87 9 11 2 

3.51 327.82 327.88 6 12 1 327.97 15 11 2 

4.01 327.86 327.92 6 12 1 328.02 16 11 2 

4.51 327.90 327.96 6 12 1 328 10 11 0.5 

5.01 327.93 327.99 6 12 1 328.03 10 11 0.5 

5.51 327.97 328.02 5 12 1 328.06 9 11 0.5 

6.01 328.00 328.04 4 12 1 328.09 9 11 0.5 

6.51 328.03 328.06 3 12 1 328.11 8 11 0.5 

7.01 328.06 328.08 2 12 1 328.14 8 11 0.5 

7.51 328.08 328.1 2 12 1 328.16 8 11 0.5 

8.01 328.11 328.12 1 12 1 328.18 7 11 0.5 

8.51 328.14 328.14 0 12 1 328.20 6 11 0.5 

9.01 328.16 328.16 0 12 1 328.23 7 11 0.5 

9.51 328.19 328.18 1 12 1 328.25 6 11 0.5 

10.01 328.21 328.21 0 12 1 328.28 7 11 0.5 
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Anexo B – Simulação da operação da central hidroelétrica 

 

Na tabela seguinte representam-se os resultados da simulação hidrodinâmica dos cenários definidos 

para a operação da central hidroelétrica de Bragado, em termos de cota da superfície livre obtida pela 

curva de vazão e simulada, referentes à seção de controlo de jusante. Na mesma tabela apresenta-se 

também o caudal turbinado (Qturbinado) pela central, o caudal do regime natural do rio (Qrio), a soma entre 

estes caudais (Qtotal), o módulo da diferença entre cotas da superfície livre obtidas pela curva de vazão 

e simuladas (D*) e o número de Courant (C) considerado.  

 

Tabela B. 1 – Resultados da simulação hidrodinâmica dos cenários de operação da central hidroelétrica, em 

termos de cota da superfície livre obtida pela curva de vazão e simulada. 

Qturbinado 

[m3/s] 
Qrio 

[m3/s] 
Qtotal 

[m3/s] 
Cota da superfície livre obtida 

pela curva de vazão [m] 
Cota da superfície 
livre simulada [m] 

D* 
[cm] 

C 

0,9 0,60 1,50 327,62 327,64 2 1 

0,9 0,40 1,30 327,59 327,62 3 1 

0,9 0,35 1,25 327,58 327,59 1 1 

1,0 0,50 1,50 327,62 327,58 4 1 

1,8 0,60 2,40 327,72 327,76 4 1 

1,9 0,50 2,40 327,72 327,72 0 1 

0,7 0,07 0,77 327,5 327,48 2 1 

1,0 0,07 1,07 327,56 327,61 5 1 

2,0 0,07 2,07 327,69 327,69 0 1 

2,2 0,07 2,27 327,71 327,75 4 1 

2,2 1,00 3,20 327,80 327,83 3 1 

2,2 2,00 4,20 327,88 327,88 0 1 

 

 


