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Resumo 
Os aproveitamentos hidroelétricos podem provocar variações artificiais rápidas de caudal/altura de 

água a jusante dos mesmos em função das exigências do mercado energético, designadamente no 

que respeita aos diferentes períodos diários tarifários. A tal fenómeno designa-se por hydropeaking. 

Estas alterações bruscas de caudal podem provocar graves distúrbios na atividade das espécies 

piscícolas e dos macroinvertebrados. Por forma a minimizar o impacto negativo deste fenómeno é 

necessário analisar a magnitude, a frequência e a duração desses eventos. 

 A presente dissertação pretende analisar a operação do aproveitamento hidroelétrico de Bragado 

(mini-hídrica) inserido no rio Avelames, de modo a analisar o hydropeaking, tendo em conta a 

literatura existente. Devido à falta de registos de caudais no rio Avelames, houve a necessidade de 

desenvolver um modelo que simulasse as regras de operação do aproveitamento de modo a obter-se 

uma série contínua de caudais numa secção a jusante da respetiva restituição. Os caudais afluentes 

ao aproveitamento foram obtidos a partir da aplicação de um modelo de regionalização para Portugal 

Continental. A quantificação dos eventos de pico foi realizada a partir do programa COSH-tool e 

adicionalmente a esta análise, calcularam-se os dois indicadores sugeridos por Carolli et al. (2015), 

de forma a classificar o nível de impacto do fenómeno de hydropeaking. Posteriormente, foram 

analisadas as limitações de ambas as metodologias quando aplicadas a rios mediterrâneos e as 

diferenças entre o regime natural e modificado pelos os coeficientes diários e mensais de Pardé e 

pela curva de duração anual média dos caudais médios diários. 

 

Palavras-chave: hydropeaking, COSH-tool, modelo de regionalização, mini-hídricas 
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Abstract 
Hydropower plants can cause unnatural rapidly fluctuations of flow/water level downstream tailrace as 

a result of the adaptation to the electric energy market demand. This phenomenon is known by 

hydropeaking, which can disturb fish species and macroinvertebrates activities. In order to minimize 

the negative impact of this phenomenon, the magnitude, the frequency and the duration of those peak 

events need to be analysed. 

The present study intends to analyse Bragado hydropower plant (HPP) (small hydropower plant) 

operation scheme in order to analyse the hydropeaking, taking into account the existing literature. Due 

to the inexistence of hydrological data at the Avelames River, a regionalization model for mainland 

Portugal was applied to obtain the natural inflows to HPP. Afterwards, a model that simulates the 

operational rules of Bragado HPP was developed in order to obtain a continuous subdaily flow series 

in the downstream section. The COSH-tool was applied to the 15 minutes flow series in order to 

quantify the peak events. In addition to this analysis, the two indicators suggested by Carolli et al. 

(2015) were calculated, so that the impact level of hydropeaking was classified. After that, the 

limitations of both methodologies were analysed when applied to a Mediterranean river and the 

differences between natural and modified regimes were also analysed by daily and monthly Pardé 

coefficients and mean annual flow duration curve of mean daily flow. 
  
Key-words: hydropeaking, COSH-tool, regionalization model, small hydropower plants 
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1 Introdução 
Em Portugal desde 2005, as energias renováveis têm aumentado em média 7% ao ano a sua 

contribuição para a produção de energia elétrica (APREN, 07-10-2018). Anualmente, cerca de 30% 

da energia elétrica total produzida é de origem hídrica (APREN, 06-10-2018). A produção de energia 

hidroelétrica é variável devido à sua forte sazonalidade (inter anual, entre semestres húmidos, e 

secos e intra anual, entre anos secos e húmidos) da disponibilidade hídrica dos cursos de água e da 

capacidade de armazenamento. Este tipo de energia é produzido a partir das designadas centrais 

hidroelétricas que podem ou não ter uma albufeira associada. 

Ao longo dos anos, estudos indicam que a alteração imposta por este tipo de infraestruturas no 

regime natural do curso de água afeta negativamente o biota aquático tanto a montante como a 

jusante das mesmas. 

As sucessivas paragens e arranques das turbinas em função da procura de energia elétrica induzem 

variações rápidas de caudal a jusante dos aproveitamentos hidroelétricos que consequentemente 

alteram tanto a magnitude como a frequência das variações naturais de caudal. A estas rápidas 

variações de caudal designam-se por hydropeaking, segundo a terminologia anglo-saxónica. Este 

fenómeno apenas é detetado a uma escala temporal subdiária e afeta bastante a atividade das 

espécies piscícolas e macroinvertebrados (Meile et al., 2011). Como tal, é necessário detetar e 

analisar tais variações àquela escala e compará-las com o regime natural, por forma a tomar medidas 

que minimizem os efeitos deste fenómeno. 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o fenómeno hydropeaking num aproveitamento 

hidroelétrico de pequena dimensão, por forma a identificar o nível de alteração que este tipo de 

aproveitamento tem no regime natural do curso de água. 

O aproveitamento em estudo é o de Bragado, propriedade de uma das empresas do Grupo Hidroerg 

Projectos Energéticos Lda, localizado no rio Avelames (bacia hidrográfica do rio Tâmega, no distrito 

de Vila Real) o qual dispõe de uma albufeira com uma pequena capacidade de regularização dos 

caudais afluentes. O estudo do fenómeno foi efetuado a partir de séries de caudais/alturas de água 

com a discretização de 15 minutos. Devido à escassez de dados hidrométricos no rio em estudo, foi 

necessário desenvolver uma metodologia para obter uma série de caudais numa secção a jusante da 

central hidroelétrica do aproveitamento. 

1.1 Objetivos 
Pretendendo-se estudar o fenómeno do hydropeaking numa secção a jusante do aproveitamento 

hidroelétrico de Bragado, inicialmente desenvolveu-se um algoritmo que simulasse a exploração do 

aproveitamento tendo em conta as afluências naturais por forma a obter uma série de caudais 

contínua na nessa mesma secção. As afluências naturais foram obtidas por um modelo de 

regionalização de informação hidrométrica desenvolvido para Portugal Continental, devido ao facto de 

o rio Avelames não ser monitorizado por nenhuma estação hidrométrica. 

Posteriormente, a partir dessa série de caudais, analisaram-se as rápidas flutuações de caudal e de 

altura de água na secção em estudo resultantes da concentração da produção de energia nos 

períodos tarifários fora do vazio. Esta análise foi efetuada a partir do programa COSH-tool aplicado a 

um período de 6 anos hidrológicos. Adicionalmente, procedeu-se ao cálculo dos indicadores 
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sugeridos por Carolli et al. (2015) por forma a classificar o nível de impacto do fenómeno 

hydropeaking. 

Por fim, realizou-se uma análise comparativa entre o regime natural e o regime modificado do rio 

Avelames a partir dos coeficientes de Pardé e da curva de duração anual média dos caudais médios 

diários. 

1.2 Estrutura 
A presente dissertação está estruturada em 6 capítulos. 

No primeiro capítulo é apresentada uma contextualização da presente dissertação e a estrutura do 

documento. 

No segundo capítulo são apresentados os conceitos teóricos que serviram de base ao 

desenvolvimento da dissertação. Inicialmente é descrito o conceito de hydropeaking. Posteriormente 

é feita uma abordagem sobre os aproveitamentos hidroelétricos e a simulação de albufeiras. De 

seguida é exposto o que consiste a transposição de informação de bacias hidrográficas monitorizadas 

para bacias não monitorizadas. Por fim, são descritas as características principais dos rios 

mediterrâneos. 

No terceiro capítulo são referidas as metodologias utilizadas. Inicialmente apresenta-se a equação 

utilizada pelo modelo de regionalização para Portugal Continental e as principais considerações 

adotadas para o desenvolvimento do modelo de simulação da exploração do aproveitamento. 

Descreve-se ainda a forma como foi determinada as alturas de água na secção-chave, entendida 

esta última, como sendo uma secção localizada a jusante da central do aproveitamento. 

Posteriormente, descrevem-se os principais fundamentos do programa COSH-tool e a metodologia 

para o cálculo dos indicadores de sugeridos por Carolli et al. (2015). Por último, são descritos os 

procedimentos para a determinação dos coeficientes de Pardé e da curva de duração anual média do 

caudal médio diário. 

No quarto capítulo é feito o enquadramento do caso de estudo e são referidas as nomenclaturas 

adotadas. De seguida, apresentam-se as validações do modelo de simulação. Posteriormente, 

apresentam-se as séries de caudais e de alturas de água a analisar, obtidas a partir do modelo de 

simulação e da curva de vazão, respetivamente. Seguidamente, são apresentados os resultados do 

programa COSH-tool e a caracterização do nível de impacto do hydropeaking a partir dos indicadores 

de Carolli et al. (2015) para os 6 anos hidrológicos estudados. Por fim, analisam-se as diferenças 

entre o regime natural e o regime modificado no rio Avelames. 

No quinto capítulo são analisados os resultados obtidos a partir da metodologia aplicada. 

Complementarmente, identificam-se algumas limitações do programa COSH-tool e da metodologia 

sugerida por Carolli et al. (2015) que foram detetadas. 

Por último, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões finais retiradas da análise de 

resultados e algumas recomendações futuras para posteriores trabalhos a desenvolver. 
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2 Considerações teóricas 

2.1 Notas prévias 
Este capítulo tem como objetivo enquadrar os conceitos teóricos necessários ao desenvolvimento da 

presente dissertação. 

O presente capítulo é composto por quatro partes. Primeiro, refere-se o fenómeno de hydropeaking, 

indicando os parâmetros que o caracterizam, metodologias para analisar séries temporais de modo a 

identificar variações rápidas de caudal e/ou de altura de água numa secção, os impactos 

relacionados com este fenómeno e algumas medidas de mitigação possíveis de serem 

implementadas. A segunda parte consiste na indicação de alguns aspetos sobre os aproveitamentos 

hidroelétricos e como desenvolver modelos que simulem o seu funcionamento. De seguida, 

apresentam-se algumas informações relacionadas com a transposição de informação de bacias 

hidrográficas monitorizadas por estações hidrométricas para bacias não monitorizadas. Por fim, 

refere-se algumas particularidades sobre os rios mediterrâneos. 

2.2 Hydropeaking 

2.2.1 Introdução 
Os aproveitamentos hidroelétricos (AHE) têm como principal objetivo a produção de energia elétrica 

tendo em vista, sempre que possível, a maximização das receitas em função das exigências do 

mercado energético. No entanto, tal objetivo apresente, por vezes, restrições face ao meio 

envolvente, aquático e terrestre (Jager & Smith, 2008), ainda que estes aproveitamentos não 

produzam resíduos poluentes. 

A qualidade e temperatura da água, o pH e a concentração de alguns componentes são alterados 

devido à implementação de um aproveitamento num curso de água. O transporte de sedimentos para 

jusante fica na maioria das vezes bloqueado provocando a não renovação dos fundos. O biota do 

curso de água é também afetado pelas alterações provocadas no regime hídrico e na morfologia do 

curso de água. Além disso, a paisagem natural envolvente é também alterada (Ramos, 2000). 

Um dos efeitos que tem vindo a ser investigado é o efeito que as variações do caudal turbinado tem 

nos ecossistemas aquáticos. Designa-se, assim, como hydropeaking, utilizando o termo da 

terminologia anglo-saxónica, a frequente variação de caudal a jusante dos aproveitamentos 

hidroelétricos resultantes da produção de energia elétrica em resposta às variações de consumo do 

mercado (Moog, 1993). Estas rápidas variações artificiais de caudal são provocadas pelo constante 

arranque e paragem das turbinas durante um curto espaço de tempo (Carolli et al., 2015). A maioria 

dos impactos ambientais nos ecossistemas ribeirinhos relacionados com este fenómeno são 

identificados a jusante dos aproveitamentos (Harby & Noak, 2013). A Diretiva Quadro da Água 

considera este fenómeno hydropeaking como um dos grandes impactos no biota aquático provocado 

pelos aproveitamentos hidroelétricos (EU, 2000). Tais variações de caudal alteram os parâmetros 

hidráulicos, tais como, a altura e velocidade do escoamento, o habitat das espécies piscícolas e a 

composição da comunidade de macroinvertebrados e além disso diminuem a biomassa (Meile et al., 

2011). 
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Por forma a desenvolver medidas de mitigação para este impacto foram desenvolvidos parâmetros 

que caracterizam este fenómeno através da análise de séries temporais, de modo a identificar as 

rápidas variações de caudal e o nível de alteração hidrológica dos cursos de água afetados pelo 

hydropeaking. 

2.2.2 Parâmetros que caracterizam o hydropeaking 
Segundo Harby & Noak (2013), as rápidas variações de caudal a jusante de centrais hidroelétricas, 

podem ser caracterizadas pelos seguintes parâmetros hidrológicos: (1) magnitude; (2) taxa de 

alteração de caudal; (3) frequência; (4) duração e (5) tempo. 

A magnitude é definida pelo quociente entre o caudal máximo e o caudal mínimo, taxa de alteração 

de caudal é a variação do nível da água a dividir pelo intervalo de tempo, a frequência é a 

periodicidade com que ocorrem estas variações de caudal, a duração é o tempo entre cada evento de 

pico e o tempo é a duração do caudal de pico. Na Figura 2.1 estão representados os parâmetros 

anteriormente descritos. É de referir que na mesma figura, h significa altura de água na secção. 

 
Figura 2.1 Parâmetros hidrológicos que caracterizam o fenómeno de hydropeaking. (A) magnitude, (B) taxa de 

variação, (C) duração e frequência. Adaptado de Harby & Noak (2013). 

Segundo Charmasson & Zinke (2011), os parâmetros hidrológicos anteriormente referidos não são 

suficientes para caracterizar o fenómeno do hydropeaking. Bauman & Klaus (2003) in Charmasson & 

Zinke (2011) sugerem a determinação dos parâmetros bióticos e abióticos, por forma a complementar 

essa caracterização. Os parâmetros bióticos estão relacionados com as atividades dos organismos 

aquáticos durante o seu ciclo de vida (e.g. reprodução, alimentação), enquanto os parâmetros 

abióticos estão relacionados com os parâmetros hidráulicos, qualidade da água e morfologia do leito. 

Na Figura 2.2 são referidas as variáveis associadas a cada um dos parâmetros bióticos e abióticos. 

 
Figura 2.2 Parâmetros abióticos e bióticos. Adaptado de Charmasson & Zinke (2011). 
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2.2.3 Análise de séries temporais 
Antes da aplicação de medidas de mitigação é necessário caracterizar o fenómeno de hydropeaking 

nos cursos de água afetados. Essa caracterização é realizada a partir da análise de séries temporais 

de caudais e/ou alturas de água. 

Uma das primeiras abordagens na análise dessas séries, foi realizada por Richter et al. (1996). A 

metodologia proposta por estes autores consistiu no desenvolvimento dos Indicadores de Alteração 

Hidrológica (IAH), que têm como objetivo quantificar o nível de alteração hidrológica devido à 

atividade humana num curso de água. Este método consiste no cálculo de 32 parâmetros agrupados 

em 5 conjuntos. Cada conjunto está relacionado com as 5 características fundamentais do regime 

hidrológico, sendo estas a magnitude, o tempo, a frequência, a duração e a taxa de variação. Nesta 

metodologia, para o cálculo dos parâmetros propostos são utilizados caudais médios diários. 

Posteriormente, Olden & Poff (2003) analisaram 171 índices hidrológicos diferentes propostos por 

distintos autores, incluindo os 32 IAH desenvolvidos por Ritcher et al. (1996). Os dois autores 

concluíram que muitos dos índices estão fortemente correlacionados. Perante esta conclusão, os 

autores forneceram algumas recomendações de quantos e quais os índices que se devem incorporar 

nas diferentes análises deste fenómeno. Os índices analisados no estudo de Olden & Poff (2003) são 

igualmente baseados em caudais médios diários. 

Ambos os métodos anteriormente referidos não apresentam índices para os casos em que as 

variações de caudal são mais frequentes, onde o fenómeno hydropeaking está presente (Meile et al., 

2010). A escala temporal diária não caracteriza os caudais de pico, uma vez que estes ocorrem a 

uma frequência subdiária (Bevelhimer et al., 2015). 

Perante esta realidade, alguns autores propuseram a análise de séries temporais a um nível subdiário 

de forma a identificar e quantificar as variações rápidas de caudal e/ou altura de água numa secção 

resultantes do hydropeaking. A caracterização do hydropeaking a partir da análise de séries 

temporais subdiárias é importante para a definição de medidas de mitigação do fenómeno, sendo que 

a implementação destas medidas é um passo importante para a manutenção da integridade do 

ecossistema aquático a jusante de centrais hidroelétricas (Meile et al., 2011). 

Uma das abordagem para a análise de séries temporais subdiária foi realizada por Meile et al. (2011). 

Os autores propõem o cálculo de 3 indicadores adicionais e complementares aos parâmetros que 

Richter et al. (1996) desenvolveram. Estes novos indicadores têm como objetivo descrever o regime 

de escoamento de cursos de água com e sem aproveitamentos hidroelétricos, estando mais 

direcionado para cursos de água com barragens. Os indicadores têm a capacidade de quantificar a 

distribuição sazonal e a transferência de água, as variações de caudal subdiárias e também a 

intensidade e a frequência dos caudais. 

Outra abordagem é o Wavelet Transform (WT) desenvolvido por Daubechies (1992). Este método 

consiste em analisar a série de caudal, de cota da superfície livre ou de temperatura da água de 

modo a detetar a variabilidade temporal da variável, permitindo conclusões sobre as alterações dos 

regimes de escoamento e das correspondentes causas, tais como, alterações climáticas, 

regularização do rio e energia hidroelétrica (Zolezzi et al., 2009). 
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A metodologia sugerida por Sauterleute & Charmasson (2014), utilizada na presente dissertação, não 

se destina a avaliar o nível de alteração ao longo do tempo do regime de um curso de água devido ao 

fenómeno hydropeaking, mas sim, a identificar e a caracterizar quantitativamente as rápidas 

variações de caudal/altura de água numa dada secção. Para além disso, tem a particularidade de 

separar os eventos de picos em rápidas subidas e descidas de caudal/altura de água, como também 

identificar as condições de luz em que ocorrem esses eventos de pico. Este método baseia-se no 

cálculo de 18 parâmetros agrupados em 3 grupos, designados por magnitude, tempo e frequência. 

Esta nomenclatura adotada é idêntica à proposta por Richter et al. (1996). Para além disso, esta 

metodologia veio colmatar a incapacidade do método WT em separar as rápidas variações em 

eventos individuais de pico. 

Carolli et al. (2015) propôs o cálculo de dois indicadores baseados nos indicadores sugeridos por 

Meile et al. (2011), modificando-os de modo a que um único indicador classifique facilmente 

diferentes séries de dados. Estes indicadores têm a capacidade de distinguir diferentes níveis de 

impacto do hydropeaking, permitindo a comparação entre cursos de água em regime natural e 

modificado (sem e com aproveitamentos hidroelétricos, respetivamente) na mesma área geográfica. 

Este método também deve ser aplicado em séries de dados com uma resolução à escala subdiária. 

2.2.4 Impactos 
A exploração dos aproveitamentos hidroelétricos induz variações rápidas e frequentes de caudal no 

curso de água provocado pelo iniciar e parar do funcionamento das turbinas. Estas variações rápidas 

alteram os valores naturais dos parâmetros característicos do regime hidrológico: parâmetros de 

magnitude, duração, tempo e frequência (Moog, 1993). 

As variações artificiais de escoamento têm um impacto direto para as espécies piscícolas, como no 

acesso ao habitat e à alimentação, metabolismo, comportamento, capacidade de locomoção (Clarke 

et al., 2008). Devido a uma repentina diminuição de caudal, os peixes jovens podem ficar 

“encalhados”/aprisionados em zonas secas (Saltveit et al., 2001). 

Os invertebrados também são afetados por este fenómeno. Quando o caudal aumenta 

instantaneamente, os invertebrados podem estar sujeitos a um arrastamento, sendo que a situação 

inversa (diminuição instantânea de caudal) pode causar o seu encalhamento e a eventual morte 

(Harby & Noak, 2013). 

Devido a este fenómeno, a morfologia do leito do rio também é alterada, bem como, as áreas 

inundáveis; profundidade e velocidade da água; a quantidade e composição da matéria suspensa 

(Moog, 1993); a temperatura da água; a erosão, a sedimentação e o transporte de sedimentos 

(Clarke et al., 2008). 

Estas variações rápidas de escoamento afetam não só a fauna presente no rio a jusante do 

aproveitamento hidroelétrico como também a que está presente na zona da albufeira que o 

aproveitamento possa ter (Moog, 1993). 

2.2.5 Medidas de mitigação 
O funcionamento de um aproveitamento hidroelétrico provoca perturbações e altera o regime natural 

do escoamento de um curso de água. Por forma a melhorar e minimizar o seu impacto no curso de 

água é essencial aplicar medidas de mitigação (Meile et al., 2011). 
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Estas medidas de mitigação estão maioritariamente relacionadas com (Charmasson & Zinke, 2011): 

• o regime hidráulico do rio, relativamente à magnitude e à frequência de caudais; 

• a qualidade da água, como a temperatura e os níveis de poluição; 

• a conectividade do sistema do rio, consistindo na delimitação das zonas de secagem das 

margens (dewatering) para não existir isolamento das espécies piscícolas e dos invertebrados; 

• a preservação das características da paisagem envolvente; 

• a preservação da vegetação e das zonas de cheia dos rios; 

• a sustentabilidade das comunidades piscícolas e macroinvertebrados, tal como a preservação 

dos seus habitats. 

Estas medidas de atenuação dos efeitos negativos do fenómeno hydropeaking estão agrupados 

principalmente em dois tipos: operacionais e estruturais. 

As medidas operacionais estão relacionadas com o regime de exploração do aproveitamento 

hidroelétrico e controlo dos eventos de pico. Segundo Charmasson & Zinke (2011), as medidas mais 

comuns a serem tomadas são: a diminuição da magnitude dos eventos de pico, isto é, passar de um 

rácio de caudal elevado para baixo, entendendo este rácio como o quociente entre o caudal máximo 

e o mínimo; a diminuição da taxa de variação de caudal; e limitação ou aumento do caudal mínimo 

durante os períodos críticos. Harby & Noak (2013) referem que a melhor condição a impor é variar o 

caudal de tal forma devagar que os organismos presentes no curso de água tenham a capacidade de 

se adaptarem à nova situação de caudal. 

Para além das medidas referidas anteriormente, Clarke et al. (2008) sugerem três medidas de 

mitigação operacionais possíveis de serem aplicadas: a primeira medida consiste em manter o caudal 

mínimo suficientemente alto por forma a preservar a sustentabilidade no ecossistema; 

alternativamente, pode aumentar-se o caudal para um nível mais idêntico possível a uma situação de 

um aumento rápido natural de caudal, isto é, como fosse a uma pequena cheia; ou ainda ajustar o 

tempo das subidas e descidas de caudal de modo a adaptarem-se ao comportamento diurno das 

espécies piscícolas a proteger. 

Harby & Noak (2013) indicam, ainda, algumas considerações a ter em conta na aplicação deste tipo 

de medidas, tais como: 

• a redução de caudal apenas deveria ocorrer após o anoitecer por forma a reduzir o risco de 

encalhamento de algumas espécies piscícolas, especialmente durante o inverno, visto ser nesta 

altura do dia que as espécies tendem a estar menos ativas e muitas vezes escondidas no 

substrato do rio; 

• manter um certo caudal residual por forma a assegurar a sobrevivência dos macroinvertebrados, 

pois normalmente estes são reduzidos nas zonas frequentes de secagem de margens 

(dewatering); 

• suavizar as variações de caudal logo após o início do funcionamento do aproveitamento, visto 

verificar-se um aumento do risco de encalhamento (stranding) dos peixes quando existem 

rápidas diminuições de caudal. 

Este tipo de medidas são por vezes de difícil aplicação, pois muitas das regras de operação da 

central são condicionadas pelas características técnicas do equipamento instalado (Harby & Noak, 
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2013). Adicionalmente, as medidas operacionais impõem restrições ao funcionamento da central 

podendo prejudicar a viabilidade económica do aproveitamento (Meile et al., 2011). 

Em relação às medidas estruturais de mitigação, estas estão relacionadas com a construção de 

estruturas ou com a modificação do canal do rio e das zonas inundáveis. 

Uma medida aplicável é a construção de uma bacia de amortecimento. Este tipo de estruturas atenua 

as cheias e em certas situações facilita a criação de biótopos (região com regularidade nas condições 

ambientais e populacionais dos animais e vegetação) e de atividades de lazer. É uma solução 

bastante eficaz para satisfazer as exigências da produção de energia enquanto se melhora os 

ecossistemas aquáticos a jusante da central (Meile et al., 2011). 

Medidas como a construção de açudes reduzem a magnitude das variações de caudal e 

simultaneamente aumentam a diversidade de habitats (Harby & Noak, 2013). 

A redistribuição do material do leito do rio e a implementação de açudes e de barreiras amovíveis são 

métodos úteis para evitar a constante submersão ou seca de partes do rio nas situações de caudal 

máximo e mínimo que ocorrem durante o hydropeaking (Harby & Noak, 2013). 

A introdução de canais laterais das zonas inundáveis possibilita a formação de zonas de refúgio para 

o biota nos instantes de maior caudal. Durante os períodos de menor caudal, é importante manter a 

conectividade lateral entre os canais laterais e o curso de água principal por forma a evitar o 

encalhamento/aprisionamento em piscinas isoladas das espécies piscícolas (Schwartz & Herricks, 

2005; Ribi et al., 2009). 

Estas estruturas que atenuam os efeitos negativos do hydropeaking, podem estar sujeitas a 

alterações devido aos processos geomorfológicos no rio podendo resultar em reduções na sua 

funcionalidade ou até mesmo à sua destruição devido à sedimentação ou erosão dos solos (Harby & 

Noak, 2013). 

Contudo, é de se referir que não existem soluções únicas a serem aplicadas. As medidas de 

mitigação devem ser desenvolvidas em função do tipo de esquema do aproveitamento e das suas 

regras de operação, bem como da morfologia do rio a jusante do AHE e dos requisitos dos habitats 

das espécies a proteger (Person et al., 2013). 

Para evitar a aplicação das medidas de mitigação, o ideal seria os aproveitamentos serem projetados 

de uma forma sustentável, de modo a antecipar impactos potencialmente negativos no meio ambiente 

(IEA, 2010), sendo que estas medidas na maioria dos casos apenas são desenvolvidas e aplicadas 

posteriormente à implementação do aproveitamento (Charmasson & Zinke, 2011). 

2.3 Aproveitamentos hidroelétricos 

2.3.1 Introdução 
O principal objetivo da construção de um aproveitamento hidroelétrico é a produção de energia 

elétrica, a qual é considerada com uma forma de energia renovável. Este tipo de energia não 

consume recursos nem produz resíduos poluentes para o meio ambiente (Ramos, 2000). 

O processo de produção de energia hidroelétrica tira proveito da energia potencial da água, criada 

pela diferença de cotas entre a albufeira do aproveitamento e o nível de restituição da central 
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hidroelétrica, transformando-a em energia mecânica e elétrica por meio da turbina e respetivo gerador 

instalados na central. 

Para além do seu principal objetivo, este tipo de infraestruturas pode ter diversas funcionalidades tais 

como o abastecimento de água para populações e indústria, o controlo de cheias, a irrigação de 

campos agrícolas e atividades lúdicas. 

2.3.2 Pequenos versus grandes aproveitamentos 
A escolha para a dimensão do aproveitamento hidroelétrico difere em função do curso de água onde 

este vai ser implementado, das suas afluências naturais e dos fins para os quais se pretende 

desenvolver o aproveitamento. 

Existem dois grandes grupos de aproveitamentos, em que estes podem ser diferenciados pela 

potência neles instalados. Considera-se um aproveitamento de pequena dimensão aquele que tem 

instalado uma potência até 10 MW e um aproveitamento de grande dimensão é caracterizado por ter 

nele instalado uma potência superior a 10 MW (APREN, 14-06-2018). 

Para além desta diferença, os pequenos aproveitamentos [Figura 2.4 a)] podem apresentar uma 

albufeira com uma capacidade muito pequena de regularização dos volumes de água a ela afluentes 

ou simplesmente sem capacidade de regularização (Ramos, 2000). Esta característica faz com que 

este tipo de aproveitamentos esteja sob a influência das variações naturais do escoamento e da 

precipitação sazonal, criando um perfil da produção de energia em função do regime natural do curso 

de água onde o aproveitamento está implementado (IEA, 2012). Consequentemente, esta 

característica apenas permite alguma flexibilidade horária ou diária na resposta às exigências do 

mercado. Normalmente, estes aproveitamentos localizam-se em zonas isoladas por forma a 

responder às necessidades das populações envolventes. 

Em relação aos grandes aproveitamentos [Figura 2.4 b)], estes podem ter uma grande capacidade 

de regularização de volumes de água afluentes (Ramos, 2000). Nestas circunstâncias a exploração 

pode ser controlada em qualquer instante e em função das exigências do mercado, sendo uma 

vantagem para os períodos de maior consumo de energia ou para situações de emergência (EDP, 

12-09-2018). Alguns desses aproveitamentos podem reter volumes de água afluentes durante meses 

(regularização intra anual) ou até mesmo durante anos (regularização inter anual). Podem também 

ser utilizados para controlar cheias e abastecer água a populações, indústria e agricultura numa 

escala superior à dos pequenos aproveitamentos (IEA, 2012). 

  
a) b) 

Figura 2.3 Exemplos de aproveitamentos hidroelétrico. a) AHE de Bragado, AHE de pequenas dimensões 
(hidroerg, 03-07-2018). b) Barragem de Castelo de Bode, AHE de grandes dimensões (EDP, 03-07-2018). 
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Para representar o modo de operação destes aproveitamentos é necessário, por vezes, desenvolver 

modelos matemáticos que possibilitem simular as suas regras de exploração e verificar se as 

condições inicialmente impostas, tais como, o volume da albufeira e a capacidade máxima e mínima 

de funcionamento da turbina, conseguem responder às necessidades reais do mercado energético e 

das utilizações consumptivas que lhes estejam afetas. 

2.3.3 Desenvolvimento de modelos de simulação 
Segundo Loucks & van Beek (2005), os modelos de simulação têm como objetivo o estudo e a 

análise dos sistemas de recursos hídricos. Estes modelos são muitas vezes a primeira abordagem 

para a estimativa dos valores das variáveis de decisão, que posteriormente poderão contribuir para 

otimizar o esquema de operação de uma central hidroelétrica. 

Um modelo de simulação desenvolve-se a partir de equações algébricas. Neste tipo de modelos, as 

variáveis previamente conhecidas designam-se por parâmetros, enquanto que as variáveis que se 

pretende determinar são designadas por variáveis de decisão. 

As variáveis de decisão podem ser variáveis relacionadas com as políticas de operação e/ou de 

dimensionamento da central hidroelétrica. Consideram-se como variáveis de dimensionamento a 

capacidade de armazenamento de um reservatório, a capacidade de uma central hidroelétrica gerar 

energia ou a capacidade de bombear de uma estação elevatória. Por outro lado, o caudal 

descarregado para jusante de um aproveitamento considera-se como uma variável de operação. 

Também é de referir que as variáveis desconhecidas podem referir-se à concentração de poluentes, 

valores adequados para os habitats ecológicos ou benefícios económicos. 

No desenvolvimento de um modelo, as variáveis incorporadas no sistema estão sujeitas a restrições 

diretamente impostas pelo sistema, que o modelo tem de as satisfazer. Um exemplo de uma restrição 

a incorporar no algoritmo destes modelos é a capacidade máxima de armazenamento da albufeira. 

2.3.3.1 Albufeiras: modelo de simulação 

A existência de uma albufeira nos aproveitamentos hidroelétricos determina a capacidade de 

resposta do aproveitamento às exigências do mercado de produção de energia, do abastecimento de 

água e do controlo ambiental e/ou de cheias. O dimensionamento de uma albufeira deve ter em conta 

as exigências anteriormente referidas. 

Segundo Loucks & van Beek (2005), de modo a desenvolver um modelo de simulação para 

albufeiras, o respetivo algoritmo tem de conter as equações fundamentais para o dimensionamento 

deste tipo de estruturas. Essas equações exprimem, por regra, o balanço de massa podendo ser 

dadas por: 

 S! + Va! − Ve! − L! = S!!! (2.1) 

 S! ≤ C (2.2) 

em que S é o volume de água armazenada na albufeira, Va é o volume de água afluente à mesma, Ve 

é o volume de água dela efluente,  L é o volume de água perdido a partir da albufeira por evaporação 

e/ou por infiltração e C é a capacidade máxima de armazenamento da albufeira. Em termos de 

índice, t representa um determinado instante e t + 1 o instante seguinte a t. 
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Como mencionado, a equação (2.1) exprime a equação do balanço de massa de acordo com o 

volume de água que chega à albufeira menos o volume de água que dela sai, sendo esta diferença 

igual à variação de volume na albufeira, isto para um determinado período de tempo. 

A equação (2.2) é uma restrição imposta ao sistema que é necessário introduzir no modelo, pois o 

volume da albufeira nunca poderá exceder a capacidade para a qual esta última foi dimensionada. 

Considera-se como volumes afluentes (Va), os volumes de água provenientes da precipitação e do 

escoamento superficial do curso de água onde a albufeira está inserida. Em relação aos volumes de 

água efluentes à albufeira (Ve), estes são em função das regras de operação determinadas para o 

aproveitamento e da capacidade da albufeira. 

As perdas de água (L) por evaporação não são constantes ao longo do tempo, dependem do clima da 

região onde o curso de água se localiza. Por outro lado as perdas por infiltração dependem do 

material pelo qual é constituído o solo ocupado pela albufeira. 

A capacidade total de armazenamento de uma albufeira está dividida em três partes (Figura 2.4), 

sendo estas: 

• Volume útil, 𝐂, usado para a regularização de caudal a jusante, para abastecimento de água, 

para atividades recreativas e para produção de energia elétrica; 

• Volume morto, relativamente à zona a ocupar por sedimentos durante o período de vida útil 

da obra; 

• Volume de encaixe de cheias, o volume reservado para o amortecimento de possíveis 

eventos de cheia. 

Na Figura 2.4, estão ilustrados os volumes que constituem a capacidade total de uma albufeira. 

 
Figura 2.4 As três partes pelas quais a capacidade total de uma albufeira está dividida. Adaptado de Loucks & 

van Beek (2005). 

O volume morto de uma albufeira vai variando ao longo do tempo, devido à sedimentação no fundo 

da albufeira. Este volume tem tendência a aumentar, o que determinaria a diminuição do volume útil e 

do volume de encaixe de cheia caso não seja corretamente tido em conta quando do 

dimensionamento da albufeira. A acumulação de sedimentos a montante do aproveitamento é um 

processo que é detetável e deve ser contabilizado a longo prazo. A contabilização deste processo 

num modelo de simulação, depende se o período de tempo escolhido para simulação é 

significativamente longo para considerar que a sedimentação no fundo é significativa. Por regra, uma 

albufeira é dimensionada adotando para o volume morto a estimativa do volume de sedimentos que 

se prevê afluir à mesma durante o seu período de vida útil. 
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2.4 Transposição de séries temporais de bacia monitorizadas para bacias não 

monitorizadas 

2.4.1 Introdução 
Para o dimensionamento de infraestruturas hidráulicas é essencial dispor de valores de escoamento 

na bacia hidrográfica onde estão implementadas estas infraestruturas e nem todos os cursos de água 

se encontram monitorizados por estações hidrométricas. 

Perante esta situação, a International Association of Hydrological Science propôs à comunidade 

científica o desenvolvimento de novos e melhores instrumentos capazes de obter uma previsão que 

sejam de confiança para bacias não monitorizadas, visto que este problema é comum a todo o mundo 

(Sivapalan et al., 2013). 

Deste modo, desenvolveram-se modelos de regionalização que consistem na utilização de 

informação hidrométrica de uma estação hidrométrica onde essa informação está disponível para 

outra bacia hidrográfica onde existe escassez de informação (Portela, 2014). 

2.4.2 Tipos de modelos de regionalização 
Os modelos de regionalização podem ser classificados em dois tipos de modelos, em função da 

dependência ou não de modelos hidrológicos. Os modelos de regionalização que dependem de 

modelos hidrológicos procedem à transferência de parâmetros dos modelos de precipitação-

escoamento, com consequente utilização desses parâmetros em modelos de estimação de 

escoamentos na bacia não monitorizada. Os modelos que são independentes de modelos 

hidrológicos utilizam a transferência, para a bacia não monitorizada, de dadas equações e dos 

correspondentes parâmetros, não recorrendo à modelação hidrológica da segunda bacia (Portela, 

2014). 

Os modelos de regionalização independentes estão classificados em 3 tipos. O primeiro tipo de 

modelos está relacionado com a análise com base em regressões lineares e não lineares. O segundo 

está relacionado com modelos de séries temporais e o último tipo de modelos está relacionado com 

métodos de escala (Portela, 2014). 

Uma das vantagens que os modelos independentes apresentam em relação aos modelos 

dependentes de modelos hidrológicos é que os primeiros necessitam de menos dados para serem 

aplicados (Razavi & Coulibaly, 2013). 

2.4.3 Desenvolvimento de modelo de regionalização 
De acordo com Portela (2014), Wagener & Wheater (2006) referem que um modelo de regionalização 

pode ser representado, de uma forma geral, pela seguinte expressão: 

 θ = F θ∗ Φ∗ + v (2.3) 

em que θ representa as estimativas das variáveis aplicáveis à bacia hidrográfica não monitorizada; F 

é uma relação fundamental estabelecida com base no conjunto Φ∗ de atributos fisiográficos e/ou 

hidro-climatológicos de bacias hidrográficas, Φ!; θ∗ corresponde ao conjunto de parâmetros relativos 

a dessas bacias, θ! e v é o erro.  
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Para uma melhor compreensão desta forma geral do modelo de regionalização, na Figura 2.5 está 

representado um esquema ilustrativo da lógica de Wagener & Wheater (2006). 

 
Figura 2.5 Esquema ilustrativo dos parâmetros envolvidos num modelo de regionalização (Portela, 2014). 

Segundo Razavi & Coulibaly (2013), um modelo de regionalização apresenta pelo menos cinco 

etapas importantes na sua aplicação. A primeira etapa consiste na recolha e tratamento de dados 

relativamente à informação meteorológica e fisiográfica. A segunda etapa corresponde à identificação 

da variável que será relevante para a transposição de informação hidrográfica. A terceira etapa do 

processo de regionalização tem como objetivo relacionar índices de escoamento ou parâmetros do 

modelo hidrológico com os atributos das bacias. A quarta etapa consiste na análise dos resultados 

provenientes do modelo de regionalização. Por fim, na última etapa há a introdução de incertezas no 

modelo de regionalização utilizado. 

O terceiro passo do modelo de regionalização onde se relacionam parâmetros é a etapa em que se 

concretiza o modelo em si. 

2.4.4 Modelos de regionalização em Portugal 
Segundo Portela (2014), em Portugal Continental, os modelos de regionalização existentes são do 

tipo independente de modelos hidrológicos, tendo como parâmetro de regionalização a altura de 

escoamento anual médio, H. Tal decorre de se ter verificado que a correlação entre a altura de 

escoamento e a variabilidade temporal relativa do escoamento em Portugal Continental é bastante 

forte, diminuindo aquela variabilidade à medida que a altura aumenta. 

O modelo desenvolvido para Portugal permite transpor séries adimensionais de escoamento a uma 

determinada escala temporal de uma secção de um curso de água onde existam dados disponíveis 

para outra secção de um outro curso de água sem dados hidrométricos, mas para a qual tenha sido 

possível obter uma estimativa da altura do escoamento anual médio. 

Para aplicar o modelo anteriormente referido, são propostas cinco equações pelo qual se pode utilizar 

a transposição de dados para um nível diário e mensal. Essas equações são as seguintes: 

 H!,!! = H!,!!
H!
H!

 (2.4) 

 Q!,!! = Q!,!!
V!
V!

 (2.5) 
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 Q!,!! = Q!,!!
Qmod!
Qmod!

 (2.6) 

 V!,!! = V!,!!
V!
V!

  (2.7) 

 V!,!! = V!,!!
Qmod!
Qmod!

 (2.8) 

em que H! representa a altura de escoamento anual médio na secção K em mm; H!,!!  é a altura de 

escoamento no mês j ou no dia j do ano i na secção K em mm; Q!,!!  é o caudal médio no mês j ou no 

dia j do ano i na secção K em m3/s; V!,!! é o volume afluente no mês j ou no dia j do ano i na secção K 

em m3; V! é o volume anual médio afluente à secção K em m3 e Qmod! é o caudal módulo na secção 

K em m3/s. O índice K pode ser igual a 1 ou 2, sendo que K=1 é referente à secção da bacia 

hidrográfica monitorizada e K=2 referente à secção não monitorizada. 

As equações (2.4) a (2.8) representam o modelo de regionalização desenvolvido para Portugal 

Continental que utiliza como parâmetro de regionalização a altura de escoamento anual médio ou 

grandezas diretamente relacionadas com essa altura. 

É necessário ter em conta para a aplicação do modelo que as alturas de escoamento anual médio 

das duas bacias devem estar tão próximas quanto possível e que as bacias devem apresentar 

características geomorfológicas e de ocupação semelhante. 

O modelo de regionalização desenvolvido para Portugal apenas apresenta um bom ajustamento 

quando é aplicado a estações hidrométricas com uma altura de escoamento anual média superior a 

400 mm; isto indica que essas estações apresentam uma regularidade no regime fluvial diário. Tal 

constatação pode-se observar na Figura 2.6, ao comparar as curvas adimensionais de duração média 

anual dos caudais médios diários. É de se referir que na mesma figura, Q refere-se ao caudal médio 

diário e Qmod, o caudal modular. 

 

 
Figura 2.6 Curvas adimensionais de duração média anual do caudal médio diário: a) em 54 estações 
hidrométricas em Portugal Continental; b) 26 das 54 estações e c) 28 das 54 estações com alturas de 

escoamento anual médio superiores e inferiores a 400 mm, respetivamente (Portela, 2014). 

2.5 Rios mediterrâneos 
Os climas mediterrâneos são tipicamente definidos por uma elevada sazonalidade nos padrões de 

precipitação e temperatura que ocorrem anualmente, com predominância para verões quentes e 

secos e invernos húmidos e frios (Bonada & Resh, 2013). Esta variabilidade sazonal conduzem a 

variações de escoamento dos cursos de água. Nos períodos de baixa temperatura e de maior 
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pluviosidade, os padrões de escoamento são mais elevados; enquanto nos períodos de maior calor, 

os caudais são mais baixos (Fisher & Grim, 1988 in Gasith & Resh, 1999). 

Durante a estação húmida do ano, o biota tende a diminuir quando ocorrem as cheias; mas após 

esse período, no final da primavera, o biota tende a aumentar rapidamente a partir da recolonização 

dos peixes ou da migração de insetos ou anfíbios a partir de habitats aquáticos próximos. No final do 

verão e durante o outono, existe uma diminuição da disponibilidade de habitats e uma deterioração 

da qualidade da água. Neste período, as espécies que toleram caudais baixos, temperaturas da água 

mais elevadas e pior qualidade da água são predominantes nos rios mediterrâneos (Gasith & Resh, 

1999). 

Hoje em dia, todas as regiões mediterrâneas são afetadas por distúrbios no regime natural devido à 

utilização de água na agricultura, na pecuária, na indústria e ao aumento do consumo de água 

associado ao crescimento da população humana. As alterações do terreno associadas às atividades 

humanas nos rios mediterrâneos têm resultado na diminuição do caudal, alteração da geomorfologia 

fluvial e aumento da temperatura da água. Para além disto, a quantidade de poluentes e a salinidade 

da água têm aumentado, afetando a dinâmica da matéria orgânica (Cooper et al., 2013). A diminuição 

de caudal nestes cursos de água é mais notória no verão, período do ano onde os caudais são 

normalmente reduzidos. Sendo assim, pequenos consumos de água devido à atividade humana 

podem reproduzir um efeito similar ao de uma seca prolongada (Moyle et al., 1992). 

Todos estes impactos negativos da atividade humana têm continuamente prejudicado o biota 

aquático, alterando a biodiversidade e composição das espécies, homogeneidade da fauna e o 

aumento do risco de extinção de espécies (Bonada & Resh, 2013); tais impactos dificultarão a 

reabilitação da maioria dos ecossistemas existentes nos rios mediterrâneos (Gasith & Resh, 1999). A 

sua melhoria dependerá da capacidade das espécies de suportarem tais distúrbios, da capacidade de 

encontrarem refúgios durante as perturbações e da quantidade de habitats próximos não perturbados 

(Bonada & Resh, 2013). 
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3 Metodologia 

3.1 Notas prévias 
Neste capítulo estão descritos os diferentes modelos e programas utilizados no caso em estudo. A 

metodologia implementada na presente dissertação desenvolveu-se em cinco fases. 

Na primeira fase, aplicou-se do modelo de regionalização para Portugal Continental para a obtenção 

dos caudais a montante do aproveitamento hidroelétrico e possíveis afluências naturais entre o açude 

e a zona de restituição. Na segunda fase, desenvolveu-se um modelo de simulação que 

representasse a exploração do AHE, de modo a adquirir os caudais a jusante do mesmo. Para o 

efeito adotou-se o passo de cálculo de 15 min. Na terceira fase, obteve-se a curva de vazão do rio em 

estudo, na secção-chave localizada a jusante da restituição da central hidroelétrica, de modo a 

conhecerem-se aí as alturas de água na secção para cada caudal. Na quarta fase, a partir das alturas 

de água e dos caudais nessa secção, anteriormente calculados, utilizou-se o programa COSH-tool 

para o cálculo de parâmetros relacionados com o hydropeaking e calcularam-se os indicadores 

sugeridos por Carolli et al. (2015) como forma de classificar o nível de impacto do fenómeno 

hydropeaking. Por fim, compararam-se os regimes natural e modificado do rio em estudo a partir do 

cálculo dos coeficientes de Pardé e da elaboração da curva de duração média anual dos caudais 

médios diários. 

O esquema da Figura 3.1 ilustra de uma forma sintetizada as cinco fases que compõem a 

metodologia adotada. 

 
Figura 3.1 Esquema síntese da metodologia adotada. 

3.2 Modelo de regionalização 
Em Portugal Continental, algumas das estações hidrométricas estão inativas e consequentemente 

muitas das bacias hidrográficas não se encontram monitorizadas ou têm um reduzido nível de 

monitorização (Portela, 2014). 

Para o presente caso de estudo essa situação é visível, uma vez que não existe o registo de uma 

série temporal de escoamento na bacia hidrográfica do rio em estudo. De modo a contornar esta 

situação, aplicou-se o modelo de regionalização para Portugal Continental referido no capítulo 2.4.4 

(Portela, 2014) por forma a obterem-se os caudais a montante do AHE, bem como na bacia 

hidrográfica intermédia entre a respetiva tomada de água e restituição da central. A equação utilizada 

para a transposição de informação foi a (2.6), nomeadamente: 
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  Q! = Q!×
Qmod!
Qmod!

 (2.6) 

em que Q é o caudal médio e Qmod é o caudal modular, ambos em m3/s. O índice 1, refere-se à 

informação da bacia hidrográfica monitorizada por uma estação hidrométrica e o índice 2 à 

informação da bacia hidrográfica não monitorizada. 

Antes de se aplicar este modelo, analisou-se a série temporal de caudais na bacia hidrográfica 

monitorizada por forma a verificar a sua consistência e a extensão dos dados. 

Por fim, as séries de caudais obtidas por transposição serviram como dados de entrada para o 

modelo de simulação da exploração diária do aproveitamento hidroelétrico. 

3.3 Simulação do funcionamento do aproveitamento hidroelétrico 

3.3.1 Descrição geral 
Para o estudo do fenómeno hydropeaking, é necessária a existência de uma série temporal de 

caudais a jusante do AHE. Na falta dessa informação, procedeu-se ao desenvolvimento de um 

modelo de simulação que representasse, de uma forma geral, a exploração do aproveitamento. Este 

modelo foi desenvolvido com recurso à linguagem Matlab. 

Antes de se proceder à descrição do modelo, apresenta-se um esquema ilustrativo do 

aproveitamento hidroelétrico e afluências à bacia, bem como algumas terminologias utilizadas, Figura 

3.2. 

 
Figura 3.2 Esquema ilustrativo de um AHE de pequenas dimensões. 

No desenvolvimento do modelo de simulação, a equação que descreve o funcionamento do AHE está 

associada ao princípio da conservação da massa referida no capítulo 2.3.3.1, equação (2.1). Esta 

equação representa a diferença entre a quantidade de água que aflui e que eflui no açude do 

aproveitamento hidroelétrico, sendo essa diferença igual às variações da quantidade de água 

armazenada na albufeira, durante um determinado período de tempo. Isto é: 

𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Parte da quantidade de água que eflui do açude, mais concretamente o caudal descarregado sobre a 

respetiva soleira descarregadora, é uma consequência de uma restrição imposta ao sistema. Essa 

restrição impõe que o volume da albufeira não poderá exceder a sua capacidade máxima, como é 

referido no capítulo 2.3.3.1 na equação (2.2). 

O caudal na secção-chave, a jusante da restituição da central (Figura 3.2), é dado pela soma do 

caudal ecológico do rio, mais o caudal descarregado pelo açude, mais o caudal turbinado pela central 

e o caudal de possíveis afluências naturais da bacia hidrográfica entre o açude e a central (bacia 

hidrográfica intermédia). 

Como se pretende analisar o hydropeaking à escala temporal subdiária, tanto as variáveis de entrada 

como as variáveis de saída utilizadas no modelo de simulação desenvolvido são apresentadas com 

um intervalo de 15 minutos. 

3.3.2 Condições iniciais 
É necessário ter em conta que se deve ajustar cada modelo de simulação à especificidade de cada 

AHE, uma vez que cada aproveitamento foi desenvolvido para diferentes fins e com distintas regras 

de exploração, apresentado assim características próprias. 

Para o modelo desenvolvido na presente dissertação, admitiu-se que os caudais ecológicos seguidos 

da produção de energia teriam prioridade sobre o enchimento do reservatório. Isto significa que 

somente quando os caudais das afluências naturais subtraídos dos caudais ecológicos excedessem o 

caudal máximo da turbina ou fossem inferior ao caudal mínimo da turbina, a água seria armazenada 

no reservatório, desde que ainda haja capacidade para ser armazenada. 

Outras das condições definidas inicialmente foram a capacidade máxima da albufeira e os caudais 

máximo e mínimo para o qual a turbina tem capacidade de turbinar, sendo que o caudal mínimo foi 

fixado em 30% do caudal máximo da turbina. 

Além disso, também se definiu no instante inicial do período simulado que o volume da albufeira 

estaria na sua capacidade máxima. 

Resumindo, têm-se os seguintes pressupostos: 

• funcionamento da central independente do instante do dia; 

• capacidade máxima e mínima da turbina funcionar; 

• capacidade máxima da albufeira; 

• a simulação iniciou-se considerando que a albufeira estaria na sua capacidade máxima. 

3.3.3 Validação do modelo 
Após a conclusão de um modelo de simulação é necessário validá-lo. Esta validação tem o intuito de 

verificar se o modelo apresenta um bom ajustamento à realidade. 

Para validar o modelo desenvolvido, compararam-se os valores dos caudais turbinados e das 

energias provenientes do modelo de simulação com os valores reais. 

O cálculo das energias é obtido, primeiramente, a partir da transformação dos caudais turbinados em 

volume de água para o passo de cálculo adotado (15 min) [ver equação (3.1)] e seguidamente, 

procede-se à transformação do volume de água turbinado em energia, tendo em conta o rendimento 

e a queda útil [ver equação (3.2)]. 
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 V!"#$ = Q!"#$×15×60×1000 (3.1) 

em que V!"#$ é o volume turbinado em hm3 e Q!"#$ é o caudal turbinado de 15 em 15 min em m3/s. 

 E =
V!"#$×Hú"#$
3600
9,8×η

 (3.2) 

em que E é a energia em MWh, V!"#$ é o volume turbinado em hm3, Hú"#$ é queda útil em m e η é o 

rendimento da turbina, adimensional, sendo definido a partir de uma curva de rendimentos própria da 

turbina implementada no AHE. 

3.4 Alturas de água na secção-chave 

3.4.1 Descrição geral 
Os parâmetros que caracterizam o fenómeno hydropeaking utilizam uma série temporal de caudais e 

de alturas de água na secção a jusante do aproveitamento, isto é, na secção-chave (Figura 3.2). 

Sendo assim, após a finalização do modelo de simulação procedeu-se ao cálculo das alturas de água 

na secção. 

A curva de vazão é uma curva que relaciona o caudal e a altura de água numa determinada secção 

de um rio (Quintela, 1967). Esta curva tem em conta a natureza das margens e a geometria da 

secção transversal do rio. Uma das formas de cálculo da altura de água para cada caudal utiliza a 

equação Manning-Strickler, dada por: 

 Q = K!  × R! ! × A! × i! ! (3.3) 

em que  Q é o caudal em m3/s, K! é o coeficiente de resistência de Strickler em m1/3/s, R é o raio 

hidráulico em m, A! é a área molhada da secção em m2 e i é o declive médio do curso de água em 

m/m. 

As variáveis K!, R e A! da equação anterior traduzem as características geométricas e materiais da 

secção do rio. O coeficiente K! traduz a rugosidade do material das paredes da secção e o seu valor 

é tanto maior quanto mais lisa for a superfície. 

O raio hidráulico, R, é obtido pelo quociente entre a área molhada e o perímetro molhado, isto é: 

 R =
A!
P!

 (3.4) 

em que R é o raio hidráulico em m, A! é a área molhada da secção em m2 e P! é o perímetro 

molhado da secção em m. 

Estas variáveis, A! e P!, são determinadas em função da geometria da secção do curso de água. Na 

Figura 3.3 está ilustrada de forma simplificada uma secção de um canal a céu aberto. As equações 

(3.5) e (3.6) representam as fórmulas de cálculo da área molhada e do perímetro molhado associadas 

à secção ilustrada na Figura 3.3, respetivamente. É de referir que na Figura 3.3 e nas equações que 

se seguem, B representa a largura maior da secção em m, b é a largura menor da secção em m e h é 

a altura de água na secção em m. 
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Anota-se que a secção de um rio para o qual se está a calcular a curva de vazão apresenta uma 

geometria bastante mais complexa e irregular do que a exemplificada na Figura 3.3, dificultando o 

cálculo das variáveis anteriormente descritas que deixam de ser definidas por equações simples do 

tipo das apresentadas. 

Atendendo ao elevado número de caudais e às dificuldades de cálculo das variáveis A! e P! na 

secção-chave, na presente dissertação utilizou-se um programa que tem por base um processo 

numérico de resolução da equação de Manning-Strickler, em que para cada caudal se faz variar 

incrementalmente a altura de água até se obter esse mesmo caudal a menos de um erro que foi 

fixado em 0,0001 m3/s. 

3.4.2 Variáveis de entrada e saída 
Os dados de entrada do programa anteriormente referido são: 

• os caudais máximo e mínimo para cujo intervalo se pretende obter a curva de vazão; 

• o incremento entre os sucessivos caudais compreendidos no anterior intervalo a considerar; 

• o coeficiente de resistência de Strickler, K!; 

• o declive médio do trecho do rio onde se insere a secção-chave, i; 

• o perfil transversal da secção-chave. 

Este último dado de entrada consiste num ficheiro com a indicação das coordenadas de pontos 

específicos da secção, em que na primeira coluna estão as distâncias ao ponto inicial da secção em 

m e na segunda coluna a cota de cada ponto em m. 

Após a execução do programa, este exporta um ficheiro em que cada coluna tem os seguintes dados 

de saída: 

• caudal em m3/s; 

• altura de água na secção em cm; 

• cota da superfície da água em m; 

• área molhada em m2; 

• perímetro molhado em m; 

• número de Froude, Fr; 

• velocidade média em m/s. 

 
Figura 3.3 Ilustração da geometria de uma hipotética 

secção de um canal a céu aberto. 

 A! = (B + b)×
h
2

 (3.5) 

 

 

 P! = b + 2× h! +
B − b
2

!

 (3.6) 
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3.4.3 Curva de vazão 
A partir da informação obtida no ficheiro de saída do programa, cria-se um gráfico que represente a 

relação entre o caudal, Q, e a altura de água na secção, h. Na Figura 3.4, está representado um 

exemplo de uma curva de vazão de um hipotético rio para ilustrar a forma logarítmica da mesma. 

 
Figura 3.4 Ilustração de uma curva de vazão. 

Para a curva de vazão do caso de estudo procedeu-se a uma análise de regressão linear simples no 

campo das transformadas logarítmicas das alturas de água e dos correspondentes caudais. Assim, 

obtêm-se as séries temporais subdiárias de caudais e alturas de água na secção necessárias ao 

estudo do fenómeno hydropeaking. 

3.5 COSH-TOOL 

3.5.1 Descrição geral 
Para efetuar a análise do hydropeaking, utilizou-se o programa COSH-tool (Characterization of 

Stream Hydropeaking - tool) (Sauterleute & Charmasson, 2014). Esta ferramenta computacional 

apresenta a capacidade de analisar séries temporais de modo a quantificar as rápidas variações de 

caudal a uma escala subdiária. Também apresenta a particularidade de dividir cada evento de pico, 

num evento de aumento de caudal (aumento rápido) e outro de diminuição de caudal (diminuição 

rápida), correspondendo ao arranque da turbina e à paragem da mesma, respetivamente. 

Este programa foi desenvolvido por Sauterleute e Charmasson, no CEDREN (Centre for Enviromental 

Design of Renewable Energy), na Noruega, em linguagem Matlab. 

Em termos gerais, o COSH-tool, tendo em conta as séries temporais de caudais e de alturas de água 

na secção, estabelece um limite para a taxa de variação de cada série; permitindo a identificação dos 

eventos de pico individuais (aumentos rápidos e diminuições rápidas de caudal e de altura de água) e 

a análise das principais características desses picos. 

3.5.2 Parâmetros utilizados 
A ferramenta computacional produz um conjunto de parâmetros, estatísticas e gráficos de saída que 

descrevem as rápidas variações de caudal e altura de água na secção. Como é referido no capítulo 

2.2.3, as três categorias dos 18 parâmetros que o programa calcula são similares aos grupos 

definidos por Richter et al. (1996), sendo designadas por magnitude, tempo e frequência. 

A primeira categoria descreve a magnitude das variações, a segunda está relacionada com a duração 

de cada variação e mede o tempo de cada uma e, a última categoria consiste na identificação da 

regularidade com que ocorrem essas rápidas variações. 
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É de referir que um dos 18 parâmetros está relacionado com as condições de luz natural da que 

ocorrem os eventos de pico. Esta é uma outra particularidade deste programa que o distingue 

relativamente a outras metodologias. 

Segundo Sauterleute & Charmasson (2014), os parâmetros calculados pelo programa são baseados 

no trabalho desenvolvido por Baumann & Klaus (2003). Na Tabela 3.1 é possível identificar os 

diferentes parâmetros de saída em função do seu grupo. 

Tabela 3.1 Parâmetros que caracterizam o hydropeaking no programa COSH-tool. Adaptado de Sauterleute & 
Charmasson (2012). 

Categorias Parâmetros Símbolos Unidades 

Magnitude Caudal Q m3/s 

 Altura de água na secção h m 

 Caudal máximo/mínimo de um aumento rápido Qmax,inc ; Qmin,inc m3/s 

 Caudal máximo/mínimo de uma diminuição rápida Qmax,dec ; Qmin,dec m3/s 

 Altura de água na secção máxima/mínima de um aumento rápido Hmax,inc ; Hmin,inc m 

 
Altura de água na secção máxima/mínima de uma diminuição 

rápida 
hmax,dec ; hmin,dec m 

 Rácio de caudais de um aumento/diminuição rápida Finc ; Fdec — 

Tempo Taxa média de aumentos/diminuições de caudal RQm,inc ; RQm,dec m3/s/h 

 
Taxa média de aumentos/diminuições de altura de água na 

secção 
Rhm,inc ; Rhm,dec cm/h 

 Taxa máxima de aumentos/diminuições de caudal 
RQmax,inc ; 

RQmax,dec 
m3/s/h 

 
Taxa máxima de aumentos/diminuições de altura de água na 

secção 

Rhmax,inc ; 

Rhmax,dec 
cm/h 

 Instante inicial de um aumento/diminuição rápida Ts,inc ; Ts,dec hh:mm 

 Instante final de um aumento/diminuição rápida Te,inc ; Te,dec hh:mm 

 Duração entre um aumento e uma diminuição rápida Thigh h 

 Duração entre uma diminuição e um aumento rápida Tlow h 

Frequência Número de aumentos/diminuições rápidas por ano Na,inc ; Na,dec n 

 
Proporção de dias com um determinado número de aumentos/ 

diminuições rápidas 
Dn,inc ; Dn,dec — 

 
Proporção de aumentos/diminuições rápidas durante a luz diária/ 

crepúsculo/ escuridão 
Ndl ; Ntl ; Nnl — 
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Para uma melhor compreensão do funcionamento do programa e dos parâmetros envolvidos é 

necessário ter em atenção alguns aspetos importantes: 

• O caudal mínimo associado a um aumento rápido de caudal (Qmin,inc) é registado no instante 

inicial desse aumento rápido (ts,inc) e o caudal mínimo associado a uma diminuição rápida de caudal 

(Qmin,dec) é registado no instante final dessa diminuição rápida (te,dec). 

• O caudal máximo associado a um aumento rápido de caudal (Qmax,inc) é registado no instante 

final desse aumento rápido (te,inc) e o caudal máximo de uma diminuição rápida de caudal (Qmax,dec) é 

registado no instante inicial dessa diminuição rápida (ts,dec). 

• O mesmo acontece para as alturas de água na secção mínimas e máximas para um aumento 

ou para uma diminuição rápida. 

• O rácio de caudal, F!, representa a magnitude do evento de pico e é definido pelo quociente 

entre o caudal máximo, Q!"#,!, e o caudal mínimo, Q!"#,!, do evento de pico  𝑛, em que  𝑛 pode ser 

um aumento ou uma diminuição rápida. 

• A taxa média e máxima de um aumento ou de uma diminuição rápida descreve o quão rápido 

o caudal ou altura de água na secção varia. 

• Considera-se a taxa média como a média de todo o evento de pico, isto é: 

 R!",! =
∆X
∆t

=
X!"#,! − X!"#,!

t! − t!
 (3.7) 

em que R!",! é a taxa média de caudal ou de altura de água do evento de pico  n, X!"#,! e X!"#,! é o 

caudal ou altura de água máxima e mínima, respetivamente, do evento de pico  n; t! e t! são os 

instantes final e inicial, respetivamente, do evento de pico  n e define-se por  n um aumento rápido ou 

uma diminuição rápida. 

• Considera-se a taxa máxima como a mais rápida variação que ocorre durante um evento de 

pico, isto é: 

 R!"#$,! = max
X(t!!!) − X(t!)

t!!! − t!
 (3.8) 

em que R!"#$,! é a taxa máxima de caudal ou de altura de água do evento de pico  n; t! é o instante 

da ocorrência no passo k, X é o caudal ou altura de água na secção e define-se por  n um aumento 

rápido ou uma diminuição rápida. 

• O período de tempo entre o final de um aumento rápido (te,inc) e o início de uma diminuição 

rápida (ts,dec) corresponde à duração de tempo em que o caudal ou altura de água são mais elevados 

(Thigh). Enquanto o período de tempo entre o final de uma diminuição rápida (te,dec) e o instante inicial 

de um aumento rápido (ts,inc) corresponde à duração de tempo em que o caudal ou altura de água são 

mais baixos (Tlow). 

• Em relação à frequência a que ocorrem os eventos de pico, o número de 

aumentos/diminuições por ano (Na,inc ou Na,dec) é calculado em conjunto com a proporção de dias 

associada a um determinado número de aumentos/diminuições rápidas por dia (Dn,inc ou Dn,dec). 

3.5.3 Parâmetros adicionais 
Como é referido anteriormente, o COSH-tool apresenta a capacidade de calcular parâmetros que 

caracterizam os eventos de pico em função das condições de luz natural no momento em que 
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ocorrem. Segundo Linnansaari et al. (2008), as condições de luz natural e de temperatura da água 

apresentam uma forte influência na atividade e no comportamento dos peixes. 

Os parâmetros estão divididos em três categorias segundo a luz do dia. A primeira categoria está 

relacionada com os eventos de pico que ocorrem havendo luz solar, a segunda categoria está 

relacionada com os eventos de pico que ocorrem durante o período sem luz solar (escuridão) e a 

última categoria está relacionada com os eventos de pico que ocorrem no instante crepuscular do dia, 

instante que representa a passagem do dia para a noite e da noite para o dia. 

Caso os eventos de pico envolvam sobreposição de condições, estes são classificados como eventos 

que ocorrem durante o instante crepuscular do dia – terceira categoria. 

Na Tabela 2.1, no grupo Frequência estão referenciados os parâmetros descritos neste subcapítulo. 

3.5.4 Identificação de eventos de pico singulares e múltiplos 
• Eventos de pico 
O programa COSH-tool analisa separadamente os aumentos e as diminuições rápidas de caudal ou 

de altura de água na secção, visto estarem associados a diferentes impactos nos seres aquáticos. 

Deste modo, a ferramenta computacional começa por calcular a primeira derivada ou taxa de 

variação X  da série de caudais ou de alturas de água na secção X  em função do tempo t , como 

se pode ver na seguinte equação: 

 X =
dX
dt

 (3.9) 

em que X é a série temporal de caudais/alturas de água na secção introduzidos no programa. 

Caso a derivada tenha sinal negativo, está-se perante uma diminuição e caso tenha sinal positivo, 

está-se perante um aumento de caudal no evento de pico. 

Para determinar a magnitude, isto é, o início e o fim das diminuições rápidas, X!",!"#, ou dos aumentos 

rápidos, X!",!"#, o programa cria um processo iterativo em que cada valor da magnitude da taxa de 

variação, X!", é determinado a partir da multiplicação dos valores máximos ou mínimos absolutos da 

primeira derivada X  da série temporal pelos factores cdec e cinc, respetivamente. Isto é: 

 X!",!"# = c!"#max X  (3.10) 

 X!",!"# = c!"#min X  (3.11) 

em que cinc e cdec são arbitrados inicialmente. 

De modo a definir os limites do evento de pico, compara-se X com  X!" . Caso X seja negativa, 

compara-se X com a magnitude da diminuição rápida (X < X!",!"#). Caso X seja positiva, compara-se 

com a magnitude de um aumento rápido (X > X!",!"#). 

Nas duas situações, caso o valor absoluto de X exceda o valor de  X!", esse valor da série será 

considerado como parte do evento de pico e consequentemente, o valor máximo, X!"#,!, e o mínimo, 

X!"#,!, do evento de pico n são atribuídos à série temporal. O caudal mínimo que está associado a 

um rápido aumento de caudal (Q!"#,!"#) é o caudal registado no início de um rápido aumento. O 

caudal máximo que está associado a um rápido aumento de caudal (Q!"#,!"#) é o caudal registado no 
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fim de um rápido aumento. Os caudais mínimo e máximo associados a uma diminuição rápida são 

definidos da mesma forma e a mesma lógica é aplicável às alturas de água na secção. 

Para uma melhor interpretação do processo iterativo descrito anteriormente, apresenta-se no ANEXO 

1 um esquema ilustrativo desse processo. 

• Eventos de múltiplos picos 

Em alguns eventos de pico verifica-se a presença de vários patamares sucessivos. Este fenómeno 

está normalmente associado à paragem ou ao arranque de duas ou mais turbinas instaladas no 

aproveitamento hidroelétrico. 

Considera-se um evento de múltiplos picos quando na fase seguinte a um aumento (ou diminuição) é 

registada uma duração superior a um intervalo 𝑇 e quando a magnitude 𝑋 da primeira fase do evento 

𝑛 (𝑋! = 𝑋!"#,! − 𝑋!"#,!) é maior do que uma determinada fração 𝑝 da magnitude total da seguinte 

fase 𝑛+1 (𝑋! > 𝑝𝑋!!!) e menor do que uma fração 𝑝!= 1 - 𝑝 da magnitude total da seguinte fase do 

evento (𝑋! < 𝑝′𝑋!!!). 

Na Figura 3.5, apresenta-se um exemplo de um evento de múltiplos picos e no ANEXO 2 os seis 

casos possíveis de eventos de pico singular e múltiplos. 

 
Figura 3.5 Esquema ilustrativo de um evento de múltiplos picos. Adaptado de Sauterleute & Charmasson (2014). 

3.6 Indicadores de Carolli et al. 

3.6.1 Descrição geral 
Na presente dissertação, o cálculo dos indicadores sugeridos por Carolli et al. (2015) tem como 

objetivo complementar a interpretação dos resultados obtidos pelo programa COSH-tool na análise 

do fenómeno hydropeaking. 

A metodologia sugerida pelos autores consiste no cálculo de dois indicadores, baseados nos três 

indicadores propostos por Meile et al. (2011), e tem a capacidade de distinguir três diferentes níveis 

de alteração física provocados pelo hydropeaking. 

Comparativamente a outras metodologias, os indicadores de Carolli et al. (2015) apresentam as 

seguintes vantagens: (i) não necessitam de uma série temporal de caudais muito longa, sendo um 

ano o mínimo necessário; (ii) o número de indicadores a calcular é menor; (iii) e possibilita a 

comparação de diferentes rios na mesma área. 

Para o cálculo destes indicadores é necessário uma série temporal de caudais relativamente a um 

curso de água em regime natural e a um curso de água em regime modificado (sem e com AHE, 

respetivamente). As séries temporais podem conter um ou mais anos, devem ser o mais completas 
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possível e têm de estar à escala subdiária. Cada indicador é calculado para cada ano da série 

temporal. 

3.6.2 Indicadores 
O primeiro indicador da metodologia sugerida por Carolli et al. (2015) é designado por HP1 e 

identifica a magnitude do hydropeaking. Este indicador é adimensional e é calculado a partir da 

seguinte equação: 

 HP1 = mediana HP1!  (3.12) 

sendo que HP1! é o indicador HP1 no dia i do ano e é definido pela equação: 

 HP1! =
Q!"#,! − Q!"#,!

Q!"#$,!
 (3.13) 

em que i é o dia do ano, Q!"#,! é o caudal máximo do dia i , Q!"#,! é o caudal mínimo do dia i e Q!"#$,! 

é a média dos caudais do dia i. 

O segundo indicador é designado por HP2 e indica a taxa de variação temporal do caudal. Este é 

expresso em m3/s/h e é calculado pelas seguintes equações: 

 HP2 = mediana HP2!  (3.14) 

sendo que HP2! é o indicador HP2 no dia i do ano e é definido pela equação: 

 HP2! = P!" HP2! !   (3.15) 

em que P!" é o percentil 90 da série de HP2! ! e HP2! !, sendo calculado pela seguinte equação: 

 HP2! ! =
∆Q!
∆t! !

=
Q! − Q!!!
t! − t!!! !

 (3.16) 

em que i é o dia do ano e Q! refere-se a cada caudal da série de dados. 

3.6.3 Classificação do nível de alteração 
De modo a quantificar o nível de alteração física no escoamento provocado pelo hydropeaking, é 

necessário calcular um limite para cada indicador anteriormente descrito. O limite TRHP1 está 

relacionado com o indicador HP1, enquanto o limite TRHP2 está relacionado com o indicador HP2. 

Estes limites apenas são calculados com informação dos cursos de água em regime natural de modo 

a relacionar o desvio do regime hidrológico devido à existência da AHE relativamente à situação de 

referência. 

As equações (3.17) e (3.18) dizem respeito ao cálculo de cada limite: 

 TR!"# = P!" HP1!
!"# + 1,5 P!" − P!" HP1!

!"#  (3.17) 

 TR!"# = P!" HP2!
!"# + 1,5 P!" − P!" HP2!

!"#  (3.18) 

sendo que HP1!
!"# e HP2!

!"# são os indicadores HP1 e HP2 no dia i do ano, respetivamente, para um 

curso de água em regime natural e P!" e P!" são os percentis 75 e 25, respetivamente, da série de 

HP1!
!"# e HP2!

!"#. 

Existem três classes para categorizar os diferentes níveis alteração de um curso de água, 

nomeadamente: 

• Classe 1: nível baixo ou nulo. 
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Quando 𝐻𝑃1 < 𝑇𝑅!"! e 𝐻𝑃2 < 𝑇𝑅!"!, pode considerar-se que o curso de água em regime 

modificado é estatisticamente idêntico ao curso de água em regime natural. 

 

• Classe 2a: nível médio. 

Quando 𝐻𝑃1 > 𝑇𝑅!"! e 𝐻𝑃2 < 𝑇𝑅!"!. Verifica-se que o indicador HP1 está acima do seu 

limite, TR!"#; sendo assim, considera-se que o curso de água em regime modificado é um 

outlier em termos de magnitude de hydropeaking em relação ao curso de água em regime 

natural. 

• Classe 2b: nível médio. 

Quando 𝐻𝑃1 < 𝑇𝑅!"!e 𝐻𝑃2 > 𝑇𝑅!"!. Verifica-se que o indicador HP2 está acima do seu 

limite, TR!"#; sendo assim, considera-se que o curso de água em regime modificado é um 

outlier da taxa temporal da variação de caudal em relação ao curso de água em regime 

natural. 

• Classe 3: nível alto. 

Quando 𝐻𝑃1 > 𝑇𝑅!"!  e 𝐻𝑃2 > 𝑇𝑅!"! , ambos os indicadores estão acima dos respetivos 

limites. 

3.7 Coeficientes de Pardé 
Os coeficientes de Pardé descrevem a distribuição anual do caudal de um curso de água (Pardé, 

1933 in Meile et al., 2011). Normalmente expressa-se estes coeficientes sob a forma adimensional, 

de modo a permitir a comparação de diferentes cursos de água (Pardé, 1933 in Blöschl et al., 2003). 

Na presente dissertação, o cálculo destes coeficientes tem como objetivo a comparação dos regimes 

natural e modificado do curso de água em estudo. 

Os coeficientes de Pardé são calculados à escala diária e mensal. A equação que se segue 

representa o cálculo do coeficiente diário de Pardé, PC!"á$"%: 

 PC!"á$"%,! =
Q!é#$% !"#,!

Qmod
 (3.19) 

em que Q!é#$% !"#,! é o caudal médio do dia i da série total em m3/s e Qmod é o caudal modular da 

série de caudais em m3/s. 

Sendo que o cálculo do coeficiente de Pardé mensal,  PC!"#$%& , é representado pela seguinte 

equação: 

 PC!"#$%&,! =
Q!é#$% !ê#,!

Qmod
 (3.20) 

em que Q!é#$% !ê#,! é o caudal médio do mês j da série total em m3/s e Qmod é o caudal modular da 

série de caudais em m3/s. 

3.8 Curva de duração média anual do caudal médio diário 
A curva de duração média anual do caudal médio diário fornece para cada caudal o número de dias 

na média dos anos em que o mesmo foi igualado ao excedido. Portanto, esta curva não apresenta os 

valores dos caudais de uma forma cronológica (Quintela, 1996). 
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Tal curva é obtida registando nas ordenadas o caudal médio e nas abcissas o número de dias do ano 

hidrológico em que esse caudal é igualado ou excedido. A ordenação desses caudais é feita de forma 

decrescente (Hipólito & Vaz, 2011). 

A comparação de regimes fluviais de diferentes cursos de água com base em curvas de duração não 

é exequível, pois estão em causa volumes de escoamento distintos. De acordo com Quintela (1967), 

Manzanares (1952) refere que é possível realizar essa comparação utilizando as curvas de duração 

do caudal médio expressas em relação ao respetivo caudal modular. Assim, as ordenadas da curva 

de duração média, numa dada secção e num determinado período, são iguais ao quociente entre o 

caudal médio e o caudal modular desse período. 

Na presente dissertação, esta curva de duração média foi desenvolvida a partir dos caudais médios 

horários por forma a que seja possível a comparação do regime natural e modificado do rio em 

estudo. A abcissa dessas curvas é descrita da seguinte forma: 

 duração =
nº de ordem

nº total de horas
×365 (3.21) 

Deste modo, na curva final as abcissas são descritas de 1 a 365 dias e nas ordenadas estão 

descritos os caudais médios diários representados por ordem decrescente.  
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4 Caso de estudo — Aproveitamento hidroelétrico de Bragado 

4.1 Enquadramento do caso de estudo 
O caso de estudo da presente dissertação é o aproveitamento hidroelétrico de Bragado, 

exclusivamente destinado à produção de energia elétrica. Este situa-se no troço final do rio 

Avelames, afluente da margem esquerda do rio Tâmega, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, 

distrito de Vila Real (Figura 4.1). O rio Avelames nasce a nordeste de Cabanes a uma cota próxima 

de 1050 m. A área onde se localiza é maioritariamente constituía por granito e xisto (Antunes da 

Silva, 2004). 

Na secção do açude do AHE, a bacia hidrográfica do rio Avelames tem a área de 78,8 km2 e a 

afluência anual média de 44,1 hm3. 

 
 

a) b) 
Figura 4.1 Localização geográfica em Portugal a) do rio Tâmega e b) do rio Avelames. Adaptado de a) Portugal 

B’side (08-08-2018) e de b) Appelberg (08-08-2018). 

Em relação ao aproveitamento hidroelétrico de Bragado, o esquema da Figura 4.2 representa a 

constituição e localização dos elementos em todo o seu desenvolvimento. 

 
Figura 4.2 Esquema ilustrativo do AHE de Bragado (hidroerg, 06-08-2018). 

A exploração do AHE de Bragado teve início em dezembro de 1998, estimando-se a sua produção 

anual média em cerca de 9,0 GWh. 

Relativamente à sua constituição, o aproveitamento apresenta um açude de betão [Figura 4.3 a)], 

com uma altura de 11,5 m em relação ao leito do rio. O canal de derivação é em betão armado, 

constituído por uma secção retangular a céu aberto com uma largura interior de 1,5 m e com uma 
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extensão de 2 490 m. A conduta forçada é constituída por uma tubagem de aço com 290 m de 

comprimento e com um diâmetro de 900 mm. A diferença de cotas entre a superfície livre na câmara 

de carga e na restituição da central é de 159 m, sendo que a queda útil é de 155,2 m. 

A albufeira criada pelo açude apresenta um volume máximo de armazenamento de 25 000 m3. Este 

volume destina-se à regularização dos caudais afluentes por forma a que que seja possível otimizar a 

produção de energia nas horas de ponta e cheias. O caudal ecológico do rio Avelames é garantido 

pelo açude, sendo este de 0,064 m3/s. 

Em relação à turbina instalada na central hidroelétrica, esta é do tipo Francis de eixo horizontal com 

1000 rotações por minuto (rpm) [Figura 4.3 b)]. O caudal máximo para o qual apresenta capacidade 

de turbinar é de 2,20 m3/s. O caudal mínimo que necessita para funcionar é de 0,66 m3/s, que 

corresponde a 30% do seu caudal máximo. 

  
a) b) 

Figura 4.3 a) Açude do AHE de Bragado e b) Turbina Francis de eixo horizontal instalada no AHE de Bragado 
(hidroerg, 06-08-2018). 

A central hidroelétrica está localizada na margem esquerda do rio Avelames e tem uma área em 

planta de 130 m2, sendo constituída por 2 pisos. 

Entre o açude e a central hidroelétrica, existem vários cursos de água afluentes ao rio Avelames e 

para os quais é necessário aferir as suas contribuições. A essas afluências naturais corresponde uma 

bacia hidrográfica intermédia de 6,2 km2, conforme se esquematiza na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Bacia hidrográfica intermédia do AHE de Bragado. 
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Para uma melhor compreensão da dinâmica hidrológica do AHE de Bragado, detalha-se a Figura 3.2 

antes apresentada através da Figura 4.5, que contem um esquema ilustrativo dos fluxos de água e a 

indicação de algumas das nomenclaturas adotadas para o presente caso de estudo. 

 
Figura 4.5 Esquema ilustrativo do caso em estudo. 

O estudo do fenómeno hydropeaking ocorre numa secção a jusante do aproveitamento, para o qual 

foi adotado a nomenclatura de secção-chave. Esta secção localiza-se sensivelmente a 100 m a 

jusante da central hidroelétrica (Figura 4.5). A zona a jusante do aproveitamento apresenta alguma 

vegetação na sua envolvente e as margens do rio são maioritariamente rochosas (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 Zona do rio Avelames a jusante do aproveitamento hidroelétrico de Bragado (imagem cedida pela 

Doutora Isabel Boavida). 

Não existindo registos de caudais ou de alturas de água a montante ou a jusante do aproveitamento 

do rio Avelames, foi necessário desenvolver um modelo que permitisse simular a exploração do AHE, 

tendo em conta as afluências naturais a montante do açude e entre o açude e a central. Para 

determinar tais afluências naturais aplicou-se o modelo de regionalização desenvolvido para Portugal 

Continental anteriormente apresentado. 

É de salientar que para a validação do modelo de simulação utilizou-se uma série temporal de 

caudais médios diários de 2006/07 até 2010/11 e para o estudo do hydropeaking e análise do regime 

natural e modificado do rio Avelames, uma série temporal de caudais subdiários de 2010/11 até 
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2015/16. Para ambas as séries retiraram-se os valores referentes ao dia 29 de fevereiro por forma a 

facilitar o desenvolvimento do modelo de simulação e a aplicação do programa COSH-tool. 

4.2 Modelo de simulação do funcionamento do AHE de Bragado 

4.2.1 Modelo de regionalização 
A aplicação do modelo de regionalização consiste na transposição da informação de uma bacia 

monitorizada por uma estação hidrométrica para uma bacia não monitorizada. A metodologia aplicada 

está descrita no capítulo 3.2 (Portela, 2014). 

Para o caso em estudo, a informação da bacia monitorizada foi retirada da estação hidrométrica (EH) 

de Santa Marta do Alvão. Esta estação hidrométrica localiza-se no rio Louredo, na freguesia de Santa 

Marta da Montanha, concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real e que pertence à bacia 

hidrográfica (BH) do rio Tâmega. 

Assim, tanto o rio Avelames como o rio Louredo localizam-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega e 

por se situarem próximos um do outro, apresentam características fisiográfica e geológicas 

expetavelmente afins. Sendo assim, as condições para a aplicação do modelo de regionalização são 

favoráveis. 

A série temporal de caudais médios diários em Santa Marta do Alvão transposta para o rio Avelames 

é constituída por 5 anos hidrológicos, com início no dia 1 de outubro de 2006 e fim no dia 30 de 

setembro de 2011. Tal série foi obtida por consulta da base de dados do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

Em termos de identificação das diferentes bacias hidrográficas, a bacia monitorizada pela estação 

hidrométrica foi referenciada por EH de Sta Marta do Alvão, a bacia a montante do açude do 

aproveitamento hidroelétrico de Bragado por BH do AHE e a bacia hidrográfica entre o açude e a 

central por BH intermédia. 

A informação relativa às bacias hidrográficas necessária para a aplicação do modelo de 

regionalização está representada na Tabela 4.1. Os valores referentes ao AHE de Bragado foram 

retirados do respetivo projeto, tendo-se admitido que a altura de escoamento anual médio na bacia 

hidrográfica intermédia era igual à altura na bacia hidrográfica a montante do açude. 

Tabela 4.1 Características das bacias hidrográficas da EH de Sta Marta do Alvão, do AHE e intermédia para a 
aplicação do modelo de regionalização no período de 2006/07 a 2010/11. 

 EH de Sta Marta do Alvão 
Regime Modificado 

BH do AHE BH intermédia 

A [km2] 48,76 78,80 6,20 

Qmod [m3/s] 1,45 1,40 0,11 

V [hm3] 45,67 44,10 3,47 

H [mm] 936,64 559,64 559,64 

Nota: A é a área da bacia hidrográfica; Qmod é o caudal modular; V é o volume de escoamento anual médio; H 
é a altura de escoamento anual médio. 

As distribuições dos caudais médios mensais das bacias hidrográficas referidas anteriormente, após 

a aplicação do modelo de regionalização, estão representadas na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Séries dos caudais médios mensais das bacias hidrográficas envolvidas na aplicação do modelo de 

regionalização no período de 2006/07 a 2010/11. 

4.2.2 Condições iniciais do modelo de simulação 
A série de caudais médios diários afluentes ao rio Avelames a montante do açude foi referenciada por 

QAHE. Tal série foi obtida por transposição a partir dos registos em Santa Marta do Alvão no período 

entre 1 de outubro de 2006 e 30 de setembro de 2011 e posteriormente utilizada no modelo de 

simulação. Uma vez que se pretendeu realizar a simulação à escala de 15 minutos, tendo em conta 

que se trata de uma série de caudais médios diários, admitiu-se que em cada dia o correspondente 

caudal médio subdiário seria uniforme e igual a QAHE. 

Para além desta condição inicial, considerou-se no algoritmo o caudal máximo a turbinar de 2,20m3/s, 

o caudal mínimo suscetível de ser turbinado de 0,66 m3/s e o caudal ecológico de 0,064 m3/s (de 

acordo com o alvará do aproveitamento); a capacidade inicial da albufeira foi considerada igual à sua 

capacidade máxima, isto é, 25 000 m3. Também se considerou que a central turbinaria 

independentemente do instante do dia, como referido no capítulo 3.3.2. 

Na Figura 4.8, está representado um esquema do sistema, assim como as designações de cada 

caudal. 

 
Figura 4.8 Esquema simplificado do AHE de Bragado. 

O caudal na secção-chave é a soma dos caudais ecológico, descarregado, turbinado e 

correspondentes às afluências naturais da bacia hidrográfica intermédia. 



 36 

4.2.3 Validações do modelo de simulação 
Para validar o modelo desenvolvido, começou por verificar-se se o mesmo cumpria a equação do 

balanço de massas, referida no capítulo 2.3.3.1, equação (2.1), ou seja: 

 S! + Va! − Ve! − L! = S!!! (2.1) 

Sendo que também pode ser representada da seguinte forma: 

 Va! − Ve! − L! = ∆S (4.1) 

em que ∆S é a variação de volume na albufeira. 

Desprezando a precipitação diretamente caída na albufeira, dada a sua reduzida área da superfície 

líquida, a variável Va representa qualquer volume de água que aflui ao açude, Ve representa qualquer 

volume de água que eflui do açude e L representa o volume de água associado a perdas por 

evaporação e/ou infiltração. 

Neste caso de estudo, o volume de água efluente ao açude é a soma do volume de água a turbinar 

(Ve1), do volume ecológico (Ve2) e do volume de água descarregado pelo açude (Ve3), ver Figura 4.9. 

Em relação ao volume de água afluente (Va) ao açude, este está relacionado com as afluências 

naturais do rio Avelames a montante do açude. 

 
Figura 4.9 Esquema simplificado dos volumes contabilizados para a equação do balanço de massas. 

Na Tabela 4.2, estão representados os volumes totais afluentes e efluentes ao açude durante o 

período de 2006/07 a 2010/11. 

É de referir que no presente caso em estudo se desprezaram os volumes de água relacionados com 

as perdas de água por evaporação e/ou infiltração, L. 

Tabela 4.2 Volumes totais afluentes e efluentes do açude do AHE no período de 2006/07 a 2010/11. 

Volumes afluentes ao açude 
[m3] 

Volumes efluentes ao açude 
[m3] 

Va 220 500 000 

Ve1 87 861 010 

Ve2 9 030 335 

Ve3 123 633 418 

Sabendo que: 

Va − Ve! + Ve! + Ve! = Variações de volume armazenado 

e tendo em conta a Tabela 4.2, obtém-se: 
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220 500 000 − 87 861 010 + 9 030 335 + 123 633 418 = −24 763 m! 

Sendo assim, a variação de volume armazenado na albufeira é de – 24 763 m3 nos 5 anos. O sinal 

negativo dessa variação de volume corresponde a uma diminuição de volume armazenado na 

albufeira. 

Ao longo da simulação, registou-se sempre o volume de água que a albufeira teria a cada 15 minutos. 

De modo a verificar essa variação de volume, subtraiu-se o volume no último instante da simulação 

registado com o primeiro. O último volume registado foi de 237 m3 e o primeiro foi de 25 000m3, 

sendo a diferença entre ambos de - 24 763 m3. Assim, os resultados obtidos a partir do modelo 

verificam a equação do balanço de massas, equação (4.1). 

Realizou-se uma outra verificação no algoritmo do modelo de simulação, que consistiu na 

comparação dos caudais turbinados obtidos pela simulação com os caudais turbinados reais. Pode-

se constatar essa comparação na Figura 4.10 e na Tabela 4.3. 

 
Figura 4.10 Registo dos caudais turbinados médios mensais simulados e reais no período de 2006/07 a 

2010/11. 

A partir da observação da Figura 4.10, constata-se a existência de diferenças, embora muito 

pequenas. Uma das explicações para as mesmas, para além, obviamente de se terem utilizado 

caudais médios diários simulados, poderá advir do facto de no algoritmo da simulação não se ter 

implementado a regra de operação destinada à concentração de energia produzida fora das horas de 

vazio, regra esta que é aplicada na realidade e que portanto está patente nos registos dos caudais 

turbinados. A proximidade entre valores obtidos por simulação e reais apresentados na Tabela 4.3 

reforça o bom desempenho do conjunto dos modelos de regionalização e de simulação. 

Tabela 4.3 Comparação dos resultados dos caudais turbinados obtidos a partir da simulação com os reais e 
consequentemente na secção-chave entre 2006/07 e 2010/11. 

 Caudal, Q Mínimo 
[m3/s] 

Máximo 
[m3/s] 

Médio 
[m3/s] 

Mediana 
[m3/s] 

Simulação 
Turbinado 0,00 2,20 0,78 0,66 

Secção-chave 0,01 35,31 1,51 0,76 

Reais 
Turbinado 0,00 2,20 0,74 0,00 

Secção-chave 0,01 35,37 1,46 0,13 
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Também se compararam as energias produzidas simuladas e efetivamente verificadas. O cálculo das 

energias simuladas foi realizado a partir da equação (3.3) referida no capítulo 3.3.3. 

Para este cálculo, utilizaram-se os volumes (Vturb) correspondentes aos sucessivos caudais 

turbinados fornecidos pelo modelo de simulação [calculados a partir da equação (3.2)], considerou-se 

a queda útil constante,  Hú"#$, de 155,2 m, e que o rendimento da turbina instalada, η, seguiria a curva 

de rendimentos representada na Figura 4.11, retirada do projeto do aproveitamento. 

 
Figura 4.11 Curva de rendimentos da turbina Francis instalada no AHE de Bragado. 

No cálculo dos rendimentos, η, para os diferentes caudais turbinados adotou-se a equação de 

regressão (4.2), quando a relação entre o caudal turbinado e o caudal máximo turbinado está 

compreendida entre 0,4 e 1. 

 η = −0,4369×
Q!"#$

Q!"#$,!"#

!

+ 0,742×
Q!"#$

Q!"#$,!"#
+ 0,5221 (4.2) 

em que η é o rendimento da turbina, adimensional; Q!"#$é o caudal turbinado em m3/s e o Q!"#$,!"# é 

o caudal máximo para o qual a turbina tem capacidade de funcionar, 2,20 m3/s. 

Para a relação entre caudais compreendida entre 0,3 e 0,4; o valor do rendimento é constante e igual 

a 0,748. 

A comparação entre as energias totais mensais obtidas a partir do modelo de simulação e as reais 

está apresentado na Figura 4.12. 



 39 

 
Figura 4.12 Registos mensais das energias produzidas a partir do modelo e reais no período de 2006/07 a 

2010/11. 

Verificou-se que a energia anual média real produzida durante o período de 2006/07 a 2010/11 foi de 

7,37 GWh e a simulada durante o mesmo período foi de 7,01 GWh. As energias produzidas 

anualmente e mensalmente simuladas e efetivamente registadas apresentam, assim, diferenças 

embora nitidamente pequenas, exibindo, contudo, um padrão de variabilidade temporal muito 

próximo. 

Para além do facto de se desconhecerem os caudais efetivamente afluentes ao aproveitamento, que, 

por tal motivo, tiveram se ser estimados, admite-se que as anteriores diferenças possam ser também 

devidas a regras de operação adotadas na simulação, uma vez que se considerou que a energia 

seria produzida sempre que houvesse disponibilidade e não transferida quando possível para os 

períodos fora do vazio, como acontece realmente. Esta conclusão é idêntica à da comparação 

envolvendo os caudais turbinados reais e simulados (Figura 4.10), referida anteriormente. 

Conclui-se, assim, que o modelo apresenta um bom ajustamento em relação ao comportamento real 

do aproveitamento hidroelétrico de Bragado, podendo ser utilizado para o cálculo de séries temporais 

na ausência de registos históricos de caudal. 

4.3 Rápidas variações de caudal e de altura de água 

4.3.1 Modelo de regionalização 
Como referido anteriormente, para análise do hydropeaking utilizou-se uma série temporal de caudais 

diferente da considerada na validação do modelo de simulação, uma vez que foi possível obter da 

Energias de Portugal (EDP) registos de caudais médios na EH de Sta Marta do Alvão com a 

discretização de 30 min para um período de 6 anos hidrológicos, compreendidos entre 1 de outubro 

de 2010 e 30 de setembro de 2016. A partir destes registos, as novas séries de caudais a montante 

do aproveitamento e na respetiva bacia hidrográfica intermédia foram também obtidos através do 

modelo de regionalização descrito no capítulo 3.2 (Portela, 2014). 

Para posterior análise do fenómeno hydropeaking, houve a necessidade de conhecer o regime 

natural do rio Avelames na secção-chave. Para tal, a área da bacia hidrográfica associada a esse 
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regime consistiu na soma da área da bacia a montante do açude (BH do AHE) com a bacia 

intermédia. 

Para o novo período em causa e para as bacias hidrográficas intervenientes no estudo apresentam-

se algumas das suas características relevantes na Tabela 4.4, a qual obviamente apenas difere da 

Tabela 4.1 no que toca à EH de Sta Marta do Alvão. 

Tabela 4.4 Características das bacias hidrográficas EH de Sta Marta do Alvão, do AHE, intermédia e regime 
natural do rio Avelames na secção-chave no período de 2010/11 a 2015/16. 

 EH de Sta Marta do 
Alvão 

Regime modificado Regime natural 
na secção-chave BH do AHE BH intermédia 

A [km2] 48,76 78,80 6,20 85,00 

Qmod [m3/s] 1,59 1,40 0,11 1,51 

V [hm3] 50,28 44,10 3,47 47,57 

H [mm] 1031,17 559,64 559,64 559,64 

Nota: A é a área da bacia hidrográfica; Qmod é o caudal modular; V é o volume de escoamento anual médio; H 
é a altura de escoamento anual média. 

As distribuições dos caudais médios mensais das bacias hidrográficas referidas anteriormente, após 

a aplicação do modelo de regionalização, estão representadas na Figura 4.13. 

 
Figura 4.13 Séries dos caudais médios mensais das bacias hidrográficas envolvidas na aplicação do modelo de 

regionalização no período de 2010/11 a 2015/16. 

4.3.2 Resultados do modelo de simulação 
Na aplicação do modelo de simulação, as séries de caudais de entrada no modelo foram relativa à 

bacia hidrográfica a montante do açude do aproveitamento (BH do AHE) e à bacia hidrográfica entre 

o açude e a central hidroelétrica (BH intermédia). 

Um dos objetivos da presente dissertação é analisar o fenómeno hydropeaking a uma escala de 

15min. Visto as séries temporais de caudais obtidas a partir do modelo de regionalização 

apresentarem um intervalo de 30 minutos, houve a necessidade de transformar tais séries em 

intervalos de 15 minutos. Cada caudal de 15 minutos foi obtido pela média dos caudais de 30 

minutos, isto é: 
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 Q t = 15 =
Q t = 30  −  Q t = 0

2
 (4.3) 

Após aplicar o modelo de simulação a partir das séries de caudais subdiários, os resultados obtidos 

para cada caudal envolvido no sistema estão representados na Tabela 4.5. Verificou-se que, o caudal 

máximo registado na secção-chave foi de 132,6 m3/s, valor bastante superior ao valor médio da série 

representando uma situação de cheia. Pode-se ainda verificar que normalmente a turbina está em 

funcionamento com o caudal mínimo para o qual tem capacidade, 0,66 m3/s, e que normalmente o 

açude não descarrega água, enquanto o valor máximo descarregado foi de 120,7 m3/s, estando 

associado a uma situação de cheia. 

Tabela 4.5 Resultados da simulação dos caudais relativamente aos afluentes ao AHE, ao ecológico, ao 
turbinado, ao descarregado e às afluências da bacia intermédia no período de 2010/11 a 2015/16. 

Caudal, Q Mínimo 
[m3/s] 

Máximo 
[m3/s] 

Média 
[m3/s] 

Mediana 
[m3/s] 

Desvio-padrão 
[m3/s] 

AHE 0,00 122,93 1,34 0,53 3,63 

Ecológico 0,00 0,06 0,06 0,06 0,02 

Turbinado 0,00 2,20 0,78 0,66 0,82 

Descarregado 0,00 120,67 0,56 0,00 3,30 

BH intermédia 0,00 9,67 0,11 0,04 0,29 

Secção-chave 0,00 132,61 1,51 0,77 3,92 

Após a obtenção destes resultados, realizou-se uma análise na secção-chave com a contribuição dos 

caudais turbinados reais. Para esta análise consideraram-se os caudais ecológico, descarregado e 

afluências da bacia intermédia anteriormente obtidos, substituindo-se os valores dos caudais 

turbinados simulados pelos reais, por forma a minimizar os erros dos caudais obtidos pelo modelo de 

simulação na secção-chave. Sendo assim, na Tabela 4.6 estão representados alguns valores 

significativos para a comparação dos caudais reais e simulados para os caudais turbinados e para os 

caudais na secção-chave. 

Tabela 4.6 Comparação dos resultados dos caudais turbinados obtidos a partir da simulação com os reais e 
consequentemente na secção-chave no período de 2010/11 a 2015/16. 

 Caudal, Q Mínimo 
[m3/s] 

Máximo 
[m3/s] 

Média 
[m3/s] 

Mediana 
[m3/s] 

Simulação 
Turbinado 0,00 2,20 0,78 0,66 

Secção-chave 0,00 132,61 1,51 0,77 

Reais 
Turbinado 0,00 2,20 0,73 0,00 

Secção-chave 0,00 131,59 1,45 0,13 

Ao observar-se a tabela acima representada, verifica-se que na maior parte do tempo a turbina está 

em funcionamento, turbinando o mínimo para o qual tem capacidade. Comparando esta situação com 

a realidade tal não se verifica, pois na maioria do tempo a turbina não está a funcionar, e por isso o 

caudal é nulo. Esta constatação pode estar relacionada com o facto da turbina funcionar durante um 

período restrito do dia. A turbina funciona durante 9 horas do dia correspondendo este ao período de 
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maior consumo de energia elétrica (período de cheia); enquanto que durante a simulação a turbina 

funciona independentemente do instante do dia, estando em funcionamento durante mais tempo. 

Para além disso, verifica-se que na secção-chave o caudal médio é bastante superior ao caudal 

mediano que se observa no rio no período dos 6 anos hidrológicos. Este facto pode significar a 

existência de grandes cheias pontuais durante 2010/11 e 2015/16. 

Para uma melhor compreensão do comportamento do aproveitamento hidroelétrico de Bragado e 

para fornecer uma visão global do seu funcionamento, na Figura 4.14 está representada a 

distribuição dos caudais médios diários envolvidos no aproveitamento hidroelétrico (caudais 

turbinados reais) ao longo do ano hidrológico. 

 
Figura 4.14 Caudais médios diários envolvidos do AHE ao longo de 365 dias no período de 2010/11 a 2015/16. 

Na Figura 4.15 está representada a distribuição dos caudais médios mensais na secção em estudo. 

 
Figura 4.15 Distribuição dos caudais médios mensais na secção a jusante do AHE de Bragado (secção-chave) 

com a contribuição dos caudais turbinados reais no período de 2010/11 a 2015/16. 

A série de caudais na secção-chave com a contribuição dos caudais turbinados reais foi a utilizada 

para análise do hydropeaking (COSH-tool), para o cálculo dos indicadores propostos por Carolli et al. 

(2015) e para a comparação entre os regimes natural e modificado do rio Avelames. 
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Ao longo desta série de caudais verificou-se a existência de alguns valores nulos. Estes valores 

foram alterados para 0,01 devido aos programas a utilizar não processarem valores nulos de caudal. 

4.3.3 Alturas de água na secção-chave 
Este subcapítulo consiste na determinação das alturas de água na secção-chave (h) a partir da curva 

de vazão, resultado da aplicação do programa referido no capítulo 3.4. 

A série de caudais utilizada foi a série de caudais subdiários na secção-chave obtida no final da 

aplicação do modelo de simulação com a contribuição dos caudais turbinados reais, conforme o 

capítulo 4.3.2. A série inicia a 1 de outubro de 2010 e finaliza a 30 de setembro de 2016 com a 

discretização temporal de 15 minutos. 

Os caudais máximo (Qmax) e mínimo (Qmin) considerados para a obtenção da curva de vazão de 

131,59 m3/s e 0,01 m3/s, com incremento de 0,5 m3/s. 

Em relação ao declive médio do rio, designado por i, este foi obtido a partir de um trecho de cerca de 

300 m onde estava contida a secção-chave, sendo de 0,0332 m/m. 

Definiu-se para o coeficiente da fórmula de Manning-Strickler, Ks, seria de 15 m1/3/s, visto o leito do rio 

Avelames ser um curso de água natural e apresentar alguma vegetação (Lencastre, 1983). 

Na Tabela 4.7 está referido de uma forma sucinta os valores das variáveis de entrada do programa 

de cálculo da curva de vazão. 

Tabela 4.7 Variáveis de entrada no programa do cálculo das alturas de água. 

Incremento 
[m3/s] 

Qmin 
[m3/s] 

Qmax 
[m3/s] 

Ks 
[m1/3/s] 

i 
[m/m] 

0,50 0,01 131,59 15 0,0332 

O perfil transversal da secção-chave para o qual se desenvolveu a curva de vazão está representado 

na Figura 4.16. Esta é a secção para onde se pretende analisar o hydropeaking e comparar os 

regimes natural e modificado do rio Avelames. 

 
Figura 4.16 Perfil transversal da secção-chave do rio Avelames. 

A curva de vazão obtida para a secção-chave está representada na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Curva de vazão na secção-chave do rio Avelames. 

A equação que melhor se ajusta a esta curva de vazão é dada por: 

 Q = 9,940 ×(h − 0,024)!,!"# (4.4) 

Em que, o coeficiente de correlação entre caudais utilizados no estabelecimento da curva e os 

fornecidos pela equação acima referida é de 0,9999. 

A anterior equação foi aplicada à série de caudais da secção-chave de modo a obter-se a série 

temporal de alturas de água na secção necessária para a análise do hydropeaking a partir do 

programa COSH-tool. 

4.3.4 COSH-tool 
A série de caudais (Q) e de alturas de água na secção (h) a analisar na ferramenta computacional é 

referente à secção a jusante do AHE de Bragado no rio Avelames (secção-chave). Ambas as séries 

são composta por 6 anos hidrológicos, com início a 1 de outubro de 2010 e fim a 30 de outubro de 

2016, conforme referido. 

A série de caudais subdiários foi obtida a partir da simulação do funcionamento do AHE com a 

contabilização dos caudais turbinados reais, referida no final do capítulo 4.3.2, e a série de alturas de 

água na secção respetiva à série de caudais foi obtida a partir da curva de vazão desenvolvida no 

capítulo 4.3.3. 

4.3.4.1 Preparação dos dados 
Numa primeira fase, o COSH-tool prepara a série de dados que servirá para posterior análise. Esta 

nova série é obtida após a concretização das seguintes etapas (Sauterleute & Charmasson, 2012): 

1. Seleção do período de tempo a analisar: define-se a data inicial e final para o qual se pretende 

realizar a análise, dando a possibilidade de remover parte da série; 

2. Adição de novas linhas para os valores em falta: identifica-se os valores em falta na série de 

dados; 

3. Eliminação de outliers: identificação da existência ou não de outliers (valores atípicos) e 

identificação dos valores para os quais se deverá limitar a série. Estes valores anormais podem 

corresponder a erros de medição ou a situações excecionais, sendo posteriormente corrigidos 

por interpolação; 
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4. Consideração de mudança de horários de verão e de inverno: as mudanças de horas ao 

longo do ano podem provocar duplicação ou falta de informação, sendo que estas situações 

específicas são identificadas e posteriormente interpoladas; 

5. Interpolação de dados: nesta fase todos os valores anteriormente referidos são interpolados; 

6. Aplicação da média móvel, w: na nova série de dados é aplicada uma média móvel de modo a 

suavizar elevadas variações frequentes. 

No presente caso de estudo considerou-se que as séries de caudais e de alturas de água na secção-

chave não teriam quaisquer valores atípicos (outliers). Na Figura 4.18 está representada a 

distribuição da série de caudais subdiária na etapa 5 (interpolação de dados) ao longo dos 6 anos 

hidrológicos e com a verificação de possíveis valores interpolados. 

 
Figura 4.18 Distribuição dos caudais ao longo dos 6 anos hidrológicos e possíveis valores interpolados. 

Observa-se que existem dois instantes da série de caudais interpolados, estes devem representar a 

falha dos anos bissextos (dia 29 de fevereiro) retirados inicialmente por forma a facilitar o 

desenvolvimento do modelo de simulação. 

O valor considerado para a aplicação da média móvel foi de 5 (etapa 6). Considerou-se o mesmo 

valor adotado no caso de estudo apresentado por Sauterleute & Charmasson (2014), visto este caso 

de estudo apresentar a mesma resolução temporal que o presente caso. 

Segundo Sauterleute & Charmasson (2014), a suavização da série por um lado é necessária para a 

eliminação de variações de curta duração que podem estar inerentes à série temporal devido às 

imprecisões do instrumento de medição. Por outro lado, a suavização da série de Q ou h leva ao 

aumento da imprecisão dos valores dos parâmetros calculados. Isto significa que a suavização é um 

balanço entre a melhoria da identificação dos eventos de pico e os níveis elevados de imprecisão. 

Na Figura 4.19, está representada a comparação das séries de caudais antes e após a aplicação da 

média móvel (suavização da série) para o período de 13 a 15 de janeiro de 2011. 

 
Figura 4.19 Zoom das séries de caudais com e sem suavização para o período de 13 a 15 de janeiro de 2011. 
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4.3.4.2 Condições impostas ao programa 
Numa segunda fase e com a série suavizada de caudais ou de alturas de água na secção, o COSH-

tool começa por: i) calcular a primeira derivada das variáveis  Q ou h, ii) identificar os eventos de pico, 

iii) corrigir os eventos de pico múltiplo, iv) determinar o intervalo de tempo após um 

aumento/diminuição rápida e v) determinar o número de aumentos/diminuições rápidas por ano e dia. 

Para a determinação dos eventos de pico é necessário determinar os limites da taxa de variação 

(primeira derivada ao tempo) das variáveis Q e h, como é referido no capítulo 3.5.4. Para tal, é 

necessário arbitrar um valor para os fatores cinc e cdec. Normalmente, estes fatores estão 

compreendidos entre 0,05 e 0,2; devendo estes serem ajustados a partir da observação do início e do 

fim de um aumento e diminuição rápida. Os fatores podem ter ou não os mesmos valores. 

Sauterleute & Charmasson (2014) realizaram uma análise de sensibilidade de modo a demonstrarem 

que os fatores cinc e cdec não influenciam os parâmetros F, RHm, RHmax e Na para os aumentos e 

diminuições rápidas, respetivamente. Concluíram, assim que os valores dos fatores são 

independentes um do outro, o que confirma a robustez do programa. Esta análise de sensibilidade é 

possível de ser observada no ANEXO 3. 

Para o presente caso em estudo considerou-se que estes fatores seriam iguais e com um valor de 

0,13. Adotou-se este valor pelas mesmas razões que se considerou na adoção do valor da média 

móvel. 

O programa COSH-tool sugere que o valor de d seja o dobro ou superior ao dobro do intervalo de 

tempo dos dados registados. Como no presente caso em estudo o intervalo é de 15 min, utilizou-se o 

triplo deste, 45 min, tal como adotado em Sauterleute & Charmasson (2014). 

Em relação a T, admitiu-se um valor igual a 120 min, tal como os autores adotaram. Já em relação a 

p, Sauterleute & Charmasson (2012) sugerem que este seja 20% da magnitude de um evento de 

pico, sendo assim o valor admitido foi de 0,2. Na Tabela 4.8 estão apresentados os limites 

anteriormente referidos, de uma forma sucinta. 

Tabela 4.8 Limites definidos para a análise das séries temporais de caudal e altura de água para o rio Avelames. 

Média móvel (w) de 
dimensão n 

[-] 

cinc 
[-] 

cdec 
[-] 

p 
[-] 

T 
[min] 

d 
[min] 

5 0,13 0,13 0,2 120 45 

Para a identificação do tipo de luz a que ocorrem os eventos de pico é necessário indicar no 

programa as características geográficas do rio em estudo, tal como: as coordenadas geográficas do 

rio (latitude e longitude), o fuso horário e o tipo de crepúsculo. O tipo de crepúsculo pode ser do tipo 

civil, náutico ou astronómico. Esta caracterização é em função do instante inicial crepuscular, quando 

o centro geométrico do sol está a 6º, 12º ou 18º abaixo do horizonte, respetivamente. 

As características referidas anteriormente relacionadas com o rio em estudo estão apresentadas na 

Tabela 4.9. 
Tabela 4.9 Características geográficas do rio Avelames. 

Latitude 
[º] 

Longitude 
[º] 

Fuso horário 
[-] 

Tipo de crepúsculo 
[-] 

41,57 N -7,67 E GMT 00:00 Civil 
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4.3.4.3 Resultados 
Como referido noutros capítulos, a ferramenta computacional COSH-tool tem a capacidade de 

separar os eventos de pico em aumentos e diminuições rápidas de caudal/altura de água e 

posteriormente analisar estas duas situações. 

Após a execução do programa, verificou-se que em cerca de 57% dos dias da série temporal entre 

2010/11 e 2015/16 identificaram-se aumentos e diminuições rápidas. 

Relativamente aos aumentos rápidos de caudal, o valor máximo da taxa média foi de 23,92 m3/s/h 

enquanto a taxa máxima foi de 39,08 m3/s/h. Em relação a um aumento rápido de altura de água, o 

valor máximo da taxa média foi de 36,65 cm/h enquanto a taxa máxima foi de 54,55 cm/h. Os valores 

relacionados com uma diminuição rápida são respetivamente 13,16 m3/s/h; 25,14 m3/s/h; 28,55 cm/h 

e 33,43 cm/h. 

Na tabela 4.10 e 4.11 apresentam-se os valores de rácio de caudal, taxa média e máxima de 

variações de caudal e altura de água para os diferentes eventos (aumentos e diminuições rápidas). 

Tabela 4.10 Resultados dos parâmetros rácio de caudal, taxa média e máxima de variação de caudal e de altura 
de água na secção relativamente a aumentos rápidos. 

Aumento 
Rápido 

Rácio de Q 
[-] 

Taxa média de 
Q 

[m3/s/h] 

Taxa máxima de 
Q 

[m3/s/h] 

Taxa média de 
h 

[cm/h] 

Taxa máxima de 
h 

[cm/h] 

Mínimo 1,35 5,97 6,06 7,74 7,88 
Percentil 10 1,37 6,17 6,63 17,15 20,20 

Média 2,62 9,31 12,60 21,88 24,95 
Mediana 2,35 7,92 9,57 22,23 25,82 

Percentil 90 4,23 12,87 16,86 26,64 29,05 
Máximo 6,08 23,92 39,08 36,65 54,55 

Desvio-padrão 1,26 4,35 7,87 4,09 4,13 
 
Tabela 4.11 Resultados dos parâmetros rácio de caudal, taxa média e máxima de variação de caudal e de altura 

de água na secção relativamente a diminuições rápidas. 

Diminuição 
Rápida 

Rácio de Q 
[-] 

Taxa média de 
Q 

[m3/s/h] 

Taxa máxima de 
Q 

[m3/s/h] 

Taxa média de 
h 

[cm/h] 

Taxa máxima de 
h 

[cm/h] 

Mínimo 1,12 3,39 3,40 2,60 5,19 
Percentil 10 1,19 3,83 4,00 9,76 12,82 

Média 2,33 6,77 9,70 16,64 21,23 
Mediana 2,16 6,12 8,34 17,91 22,82 

Percentil 90 3,86 11,37 16,27 21,06 26,90 
Máximo 5,83 13,16 25,14 28,55 33,43 

Desvio-padrão 1,20 2,67 5,14 4,37 5,75 

Relativamente às durações entre o fim de um aumento rápido e o início de uma diminuição rápida 

(Thigh) e entre o fim de uma diminuição rápida e o início de um aumento rápido (Tlow), verificou-se que 

estas ocorrem em diferentes alturas do ano. Como se pode observar na Figura 4.20, Thigh ocorreu 

maioritariamente durante os meses de inverno e o Tlow ocorreu durante os meses de verão. Conclui-

se assim que durante os meses de inverno, a turbina do aproveitamento hidroelétrico tem tendência a 

estar em funcionamento longos períodos de tempo devido a uma maior disponibilidade hídrica. 
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Enquanto que durante os meses de verão a turbina tem tendência a estar parada devido à uma 

menor disponibilidade hídrica. 

 
Figura 4.20 Distribuição do a) Thigh e b) Tlow ao longo dos 6 anos hidrológicos. 

A partir da observação da função de distribuição cumulativa descrita na Figura 4.21 a), verifica-se que 

cerca de 90% dos intervalos de tempo após um aumento rápido (Thigh) duram 12 h e 50% dos eventos 

de Thigh duram 2 h. Na mesma figura, observa-se a existência de um ponto de inflexão onde a 

variação da probabilidade passa a ser assintótica, com duração de 17 h. Para Tlow, na Figura 4.22 b), 

verifica-se que 90% dos eventos duram 20 h, enquanto 50% têm uma duração de 5 h. Em relação ao 

ponto de inflexão, este tem uma duração de 16 h. 

 
Figura 4.21 Função distribuição cumulativa de a) Thigh e de b) Tlow. 

O número de aumentos e diminuições ao longo de um ano variam de ano para ano ao longo da série. 

Segundo a Figura 4.22, constatou-se que menos de 100 aumentos e diminuições ocorreram em 2010 

e 2016. Estes números baixos devem-se ao facto de os dois anos não estarem completos, pois as 

séries temporais aplicadas no programa estão representadas em anos hidrológicos, sendo que em 

2010 apenas 3 meses é que estão a ser analisados (de outubro a dezembro) e em 2016 apenas 9 

meses (de janeiro a setembro). 
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Figura 4.22 Número de aumentos rápidos (Na,inc) e número de diminuições rápidas (Na,dec) por ano. 

Ao comparar-se o gráfico anterior com os caudais médios anuais (Figura 4.23) no período entre 2011 

e 2015, verificou-se que os anos com um maior registo de eventos de pico correspondem aos anos 

com menos disponibilidade hídrica. Sendo assim, pode-se concluir que o curso de água é mais 

sensível as flutuações artificiais quando o caudal é baixo no rio Avelames e a turbina começa a 

trabalhar, sendo o caudal turbinado muito superior ao caudal no leito do rio. 

 
Figura 4.23 Distribuição dos caudais médios anuais na secção-chave no período de 2011 a 2015. 

Observando a Figura 4.24, verifica-se que durante um dia podem ocorrer no máximo 5 

aumentos/diminuições. 

O mais frequente é não ocorrerem flutuação rápida durante o dia. Verifica-se que numa pequena 

percentagem dos dias do ano ocorreram 4 a 5 aumento/diminuições, enquanto que no resto dos dias 

ocorreram 1 a 3 flutuações.  

Todos os anos, com exceção de 2012 e 2016, apresentam um comportamento semelhante. Em 2012, 

verificou-se que ocorreram mais dias com 1 aumento/diminuição do que dias sem nenhum 

aumento/diminuição. Enquanto em 2016, o programa detetou mais dias sem ocorrência de eventos 

de pico do que dias com registos de ocorrências, quando comparado com os anos anteriores. 

 
Figura 4.24 Número de a) aumentos e de b) diminuições por dia em cada ano. 
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Na Figura 4.25 está representada a distribuição mensal dos eventos de pico. Verifica-se que nos 

meses de julho, agosto e setembro, o número de aumentos/diminuições é muito baixo (inferior a 20 

ocorrências), provavelmente devido à menor disponibilidade hídrica (ver Figura 4.15), visto que a 

situação climatológica neste período do ano tende a ser mais quente e seco. Enquanto no resto dos 

meses verifica-se uma concentração de aumentos/diminuições mais homogénea. 

 
Figura 4.25 Número de aumentos e diminuições rápidas por mês. 

Na Figura 4.26 apresenta-se a distribuição média dos aumentos e diminuições rápidas ao longo do 

dia. Constata-se que cerca de 42% dos aumentos rápidos ocorrem entre as 7 h e as 10 h, a que 

corresponde o período de ponta. Em relação às diminuições rápidas, estas ocorrem maioritariamente 

entre as 11 h e as 15 h (cerca de 38%). 

 
Figura 4.26 Distribuição a) dos aumentos e b) das diminuições ao longo do dia. 

Em relação às condições de luz, verifica-se que 54,5% dos aumentos rápidos ocorreram durante a luz 

solar, enquanto 28,5% ocorreram durante a escuridão e 17% durante a altura crepuscular do dia. Em 

relação às diminuições rápidas, na sua maioria ocorreram durante a luz solar (49,4%), enquanto 

39,8% ocorreram durante a escuridão e 11,8% durante o crepúsculo. Estes resultados são possíveis 

de observar na Figura 4.27. 
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Figura 4.27 Percentagem de aumentos e diminuições rápidas que ocorrem nas diferentes condições de luz em 

entre 2010/11 e 2015/2016. 

Na Figura 4.28 está representado a proporção de aumentos/diminuições rápidas que ocorrem nas 

diferentes fases de luz do dia em cada mês. Como expectável, existe um aumento progressivo da 

percentagem dos aumentos e das diminuições rápidas com o aumento das horas de luz solar. Esta 

observação é coerente, visto que há um maior número de horas de luz solar no verão do que no 

inverno. Durante o verão um dia pode chegar a ter 15 h de luz solar (dia em que ocorre o solstício de 

verão), enquanto que no inverno um dia pode ter apenas 9 h e 30 min (solstício de inverno). 

 
Figura 4.28 Distribuição mensal a) dos aumentos e b) das diminuições em condições de luz solar, de crepúsculo 

civil e de escuridão. 

No ANEXO 4 estão representados todos os valores estatísticos que a ferramenta computacional 

COSH-tool exporta, incluindo todos os valores apresentados anteriormente. 

4.3.5 Indicadores de Carolli et al. 
Os indicadores sugeridos por Carolli et al. (2015), HP1 e HP2, têm como objetivo complementar a 

análise estatística realizada a partir da ferramenta computacional COSH-tool. Esta metodologia tem a 
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capacidade de quantificar o nível de impacto provocado pelo fenómeno hydropeaking, como referido 

no capítulo 3.6. 

Para a obtenção dos indicadores HP1 e HP2, utilizou-se a série de caudais subdiários entre 1 de 

outubro de 2010 e 30 de setembro de 2016 na secção-chave com a contribuição dos caudais 

turbinados reais do aproveitamento hidroelétrico (regime modificado) e a série de caudais subdiários 

na secção-chave mas considerando a ausência do aproveitamento (regime natural). 

A série temporal de caudais relativamente ao regime modificado do rio Avelames é a série à escala 

de 15 minutos obtida no final do capítulo 4.3.2 (considerando os caudais turbinados reais e com os 

valores nulos substituídos pelo valor de 0,01). A série temporal de caudais na secção-chave 

relativamente ao regime natural do rio é a série à escala de 30 minutos obtida no capítulo 4.3.1 e 

posteriormente transformada numa série à escala de 15 minutos pela mesma forma que é referido no 

início do capítulo 4.3.2. Nesta última série também os valores nulos foram substituídos por 0,01, visto 

não ser possível o cálculo dos indicadores a partir de séries com longos períodos de caudais nulos. 

A série temporal de caudais em regime natural também foi utilizada para o cálculo dos limites, TRHP1 

e TRHP2, necessários para a classificação do nível de impacto. 

Na Tabela 4.12 estão representados os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia 

sugerida por Carolli et al. (2015). Verifica-se que em relação ao regime modificado do rio Avelames, o 

valor máximo para o indicador HP1 foi de 3,40 (no ano 2011/12), significando o ano com a maior 

magnitude de hydropeaking registada; enquanto o mínimo foi de 0,89, no ano 2015/16. Analisando o 

indicador HP2, o valor máximo obtido para o mesmo regime foi de 0,56 m3/s/h (no ano 2014/15), 

significando a maior variação temporal; enquanto o mínimo foi de 0,10 m3/s/h, no ano 2015/16. 

Em relação ao regime natural do rio Avelames, o valor máximo para o indicador HP1 foi de 0,13, no 

ano 2013/14, enquanto o mínimo foi de 0,08, no ano 2011/12. Analisando o indicador HP2, em todos 

os anos hidrológicos constatou-se um valor próximo de zero. 

Os resultados obtidos para o limite TRHP1 variam entre 0,43 e 0,82 enquanto para o limite TRHP2 

variam entre 0,03 e 0,13. 

Tabela 4.12 Resultados dos parâmetros HP1 e HP2 e respetivos limites para os 6 anos da série de caudais e 
suas classificações para o regime modificado e natural do rio Avelames. 

Regime Ano HP1 
[-] 

TRHP1 
[-] 

HP2 
[m3/s/h] 

TRHP2 
[m3/s/h] Classe 

Modificado 

2010/2011 1,65 0,45 0,30 0,07 3 

2011/2012 3,40 0,43 0,49 0,03 3 

2012/2013 1,03 0,63 0,27 0,09 3 

2013/2014 1,52 0,82 0,33 0,13 3 

2014/2015 1,62 0,49 0,56 0,06 3 

2015/2016 0,89 0,75 0,10 0,13 2a 

Natural 

2010/2011 0,09 0,45 0,01 0,07 1 

2011/2012 0,08 0,43 0,00 0,03 1 

2012/2013 0,11 0,63 0,01 0,09 1 

2013/2014 0,13 0,82 0,01 0,13 1 

2014/2015 0,08 0,49 0,00 0,06 1 

2015/2016 0,12 0,75 0,01 0,13 1 
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É de salientar que no regime modificado em quase todos os anos, exceto 2015/16, os dois 

indicadores estão acima dos seus valores limites, consequentemente conclui-se que o rio Avelames 

está fortemente afetado pelo impacto do fenómeno hydropeaking. 

No último ano da série estudada, houve uma diminuição no nível do impacto, pois o indicador HP1 é 

superior ao seu limite e HP2 é inferior ao seu limite. O ano 2015/16 poderá ser um ano atípico em 

relação aos restantes anos da série. 

Em relação ao regime natural, o valor dos indicadores HP1 e HP2 é baixo e inferior aos respetivos 

limites, como seria previsto. 

4.4 Comparação entre regimes fluviais natural e modificado 
Para apreciar a influência do AHE do Bragado, em termos da modificação induzida no regime fluvial 

do rio Avelames, compararam-se as duas séries temporais de caudais subdiários utilizadas no 

capítulo 4.3.5 referentes aos regimes natural e modificado na secção-chave. Ambas as séries se 

iniciam a 1 de outubro de 2010 e finalizam-se a 30 de setembro de 2016. 

Esta análise comparativa consistiu no cálculo, para a mencionada secção, dos coeficientes de Pardé 

e na determinação da curva de duração média anual dos caudais médios diários, descritos no 

capítulo 3.7 e 3.8, respetivamente. 

Os coeficientes de Pardé foram calculados ao nível diário e mensal e estão representados nas 

Figuras 4.29 e 4.30, respetivamente. A partir da observação das figuras, verifica-se que os padrões 

temporais e os valores relativos aos regimes natural e modificado são muito próximos. 

 
Figura 4.29 Coeficiente de Pardé diário no período de 2010/11 a 2015/16. 
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Figura 4.30 Coeficiente de Pardé mensal no período de 2010/11 a 2015/16. 

Na Figura 4.31 estão representadas as curvas de duração média anual do caudal médio diário 

relativas aos dois regimes em presença, as quais são praticamente coincidentes. 

 
Figura 4.31 Curva de duração média anual dos caudais médios diários adimensionalizada pelo caudal modular 

dos regimes natural e modificado do rio Avelames no período de 2010/11 a 2015/16. 

A partir dos três gráficos anteriormente representados, constata-se que os regimes natural e 

modificado do rio Avelames não apresentam grandes diferenças entre si. Esta observação é 

plausível, visto o caso de estudo ser um aproveitamento de pequenas dimensões, designadamente 

no que respeita à capacidade de regularização da albufeira, de apenas 25 000 m3. Nestas 

circunstâncias a influência do aproveitamento em termos do regime fluvial é bastante pequena ou 

mesmo nula e consequentemente o curso de água após a execução do aproveitamento exibe um 

comportamento praticamente indiferenciável do comportamento em condições naturais.  
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5 Discussão de resultados 

5.1 Análise dos resultados obtidos a partir do modelo de simulação desenvolvido 

para o aproveitamento hidroelétrico de Bragado 
O desenvolvimento do modelo que simula a exploração do aproveitamento hidroelétrico de Bragado 

teve como principal objetivo determinar séries temporais de caudais numa secção a jusante do 

aproveitamento (a secção-chave), para o qual não existiam registos de caudais. 

Inicialmente, para a elaboração deste modelo consideraram-se alguns pressupostos, tais como: 

• o modelo de simulação desenvolvido respeitaria a equação do balanço de massas; 

• a turbina funcionaria sempre que os caudais derivados pelo circuito hidráulico estivessem 

compreendidos entre os caudais máximos e mínimos compatíveis com o tal funcionamento, 

não se tendo considerado a concentração da produção de energia fora dos períodos tarifários 

de vazio possibilitada pela albufeira do aproveitamento e que é implementada na realidade; 

• as afluências naturais na bacia hidrográfica a montante do açude do aproveitamento e na 

bacia intermédia entre as secções do açude e da restituição do aproveitamento seriam 

obtidas a partir da aplicação do modelo de regionalização desenvolvido para Portugal 

Continental; 

• desprezou-se as perdas de água por infiltração e/ou evaporação na albufeira, bem como a 

precipitação diretamente caída na mesma. 

Adicionalmente a estes pressupostos iniciais, os dias relativos aos anos bissextos não foram 

considerados, nem as mudanças de hora durante o ano. Estas opções foram adotadas apenas para 

facilitar a elaboração do modelo e o tratamento da informação. 

Após o processamento dos modelos de regionalização e de simulação da exploração do 

aproveitamento, efetuaram-se duas validações. Estas validações consistiram em comparar os 

caudais turbinados e as energias produzidas obtidos por modelação com os reais. Tal como 

observado e referido no capítulo 4.2.3, existem algumas diferenças entre valores simulados e valores 

reais (Figuras 4.10 e 4.12), as quais advêm da regra de operação adotada no algoritmo de simulação 

diferir da regra efetivamente implementada, mas muito pertinentemente do facto de os caudais 

usados nesse algoritmo terem sido estimados. Tais diferenças são, contudo, muito pequenas, o que 

valida os modelos aplicados. 

Acrescendo a estas validações, a contabilização dos caudais turbinados reais na série de caudais na 

secção-chave tende a diminuir os erros provenientes do modelo de simulação da mesma série, 

minimizando os erros na análise do hydropeaking. 

Contudo, tais modelos apresentam resultados bastantes aderentes à realidade, como tal poderá ser 

utilizado em outros casos de estudo, onde haja escassez de informação hidrométrica. Sendo 

necessário adequar o modelo de simulação às especificidades do aproveitamento em causa.  
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5.2 Análise dos resultados do programa COSH-tool 
Relativamente aos resultados obtidos através da aplicação do programa COSH-tool, observou-se 

alguns aspetos a destacar. 

O tratamento de séries temporais com anos bissextos e/ou mudanças de horas são questões 

importantes a ter em consideração, no entanto são de difícil tratamento. Inicialmente, na utilização do 

COSH-tool, não se tinha o conhecimento de como este trataria as séries de Q e h com anos 

bissextos. Deste modo, procedeu-se à eliminação da informação relativa a este dia do ano (29 de 

fevereiro), e como é possível de se observar na Figura 4.18, nos anos bissextos de 2010 e 2016 

houve interpolação dos valores em falta correspondente ao dia 29 de fevereiro. Assim, conclui-se que 

este programa tem capacidade de analisar séries de dados com anos com diferentes dias. 

Em relação à mudança de hora, inicialmente também surgiram algumas dúvidas de como o programa 

trataria esta situação e como tal, ao longo das séries de dados não se considerou mudanças de 

horas. De acordo com Sauterleute & Charmasson (2012), esta ferramenta computacional tem a 

capacidade de detetar eventuais duplicações de informação com a mesma data (mudança da hora de 

verão para a de inverno) e/ou a capacidade de adicionar informação caso esteja em falta (mudança 

da hora de inverno para de verão). Como tal, e mesmo não se considerando mudanças de hora nos 

dados de entradas, concluiu-se que o programa é bastante completo e adaptável a tais situações 

pontuais presentes na realidade. 

Relativamente aos resultados obtidos pelo programa, constatou-se que o período máximo entre uma 

diminuição rápida e um aumento rápido (Tlow) do escoamento foi cerca de 74 dias (1779,5 horas – ver 

ANEXO 4), representando o tempo máximo em que não existiu produção de energia hidroelétrica 

durante os 6 anos, associado um longo período de menor disponibilidade hídrica do rio Avelames. 

Este período máximo terá ocorrido durante os meses de verão caracterizados por serem meses 

secos e de maior calor. Em relação ao período de tempo máximo entre um aumento rápido e uma 

diminuição rápida (Thigh) do escoamento, este foi cerca de 27 dias (654,5 horas – ver ANEXO 4), 

representando o período máximo em que o aproveitamento esteve continuamente em funcionamento 

devido a uma elevada disponibilidade hídrica. Tal período máximo terá ocorrido nos meses de 

inverno, pois são caracterizados por serem meses de maior pluviosidade e consequentemente com 

maior disponibilidade hídrica. 

Relativamente ao número de eventos de pico ocorridos por ano (Figura 4.22), e excluindo os anos 

2010 e 2016 por estarem incompletos, verificou-se que os anos com maior número de eventos 

correspondiam aos anos com menor disponibilidade hídrica. Neste contexto, conclui-se que o curso 

de água é bastante sensível às rápidas flutuações quando apresenta um caudal baixo na secção. Isto 

deve-se ao facto da diferença entre o caudal corrente na secção-chave e o caudal mínimo turbinado 

ser elevada. Caso o caudal corrente nessa mesma secção fosse mais próximo do caudal mínimo 

turbinado, o programa não detetaria tal flutuação como uma flutuação rápida induzida pela central. 

Uma forma de contornar esta situação seria impor ao aproveitamento a condição de variar o caudal 

de tal forma devagar de modo a que os organismos presentes no curso de água tenham a 

capacidade de se adaptarem à nova situação de caudal (Harby & Noak, 2013). 
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Um outro aspeto a referir são as condições de luz durante os eventos de pico. Segundo Linnansaari 

et al. (2008), estas condições de luz natural apresentam uma forte influência na atividade e no 

comportamento dos peixes. Este programa contabiliza a percentagem de aumentos/diminuições 

rápidas que ocorrem durante a fase de luz solar, de escuridão e crepuscular do dia. Em relação à 

fase crepuscular, esta análise não apresenta grande significado para o caso em estudo, visto a 

duração crepuscular em Portugal variar entre 30 min e 1h, ao passo que na Noruega (país onde o 

programa foi desenvolvido e testado), esta fase de luz apresenta um amplitude muito superior 

(podendo a sua duração variar entre 1h e 30 min e 5h e 40 min). Como tal, no caso em estudo, a 

percentagem de ocorrências de pico nesta condição de luz é bastante baixa, cerca de 17% para os 

aumentos rápidos e 12% para as diminuições rápidas (Figura 4.27). 

Nesta mesma análise, verificou-se que cerca de 50% dos eventos de pico ocorreram durante o 

período de luz solar do dia (Figura 4.27). Tal evidência era expectável, visto que as maiores 

exigências do mercado energético coincidem com o período de luz do dia, como se pode observar na 

Figura 5.1. 

 
Figura 5.1 Consumo de energia durante 24 horas no dia 3 de outubro de 2018 (REN, 05-10-2018). 

A ocorrência de rápidas variações de caudal ou de altura de escoamento na fase de luz solar do dia é 

bastante prejudicial para as espécies piscícolas, uma vez que é nestas condições de luz que as 

espécies apresentam um comportamento mais ativos. De modo a contornar este impacto negativo, 

Harby & Noak (2013) sugerem que as rápidas flutuações deveriam ocorrer após o anoitecer, visto ser 

o período do dia em que peixes estão menos ativos e refugiados em substratos, não sendo facilmente 

afetados pelos efeitos negativos das rápidas flutuações. 

5.3 Limitações do programa COSH-tool 
A ferramenta computacional COSH-tool evidenciou ser uma boa ferramenta para a identificação e 

separação dos eventos de pico, mas durante a sua utilização detetou-se algumas limitações na sua 

aplicação. 

Uma das primeiras limitações detetadas no funcionamento do programa foi relativamente ao 

tratamento de valores nulos das séries de dados introduzidos no programa, tendo sido preciso alterar 

todos os valores nulos por um valor próximo positivo de 0,01. A particularidade de caudais nulos é 
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característica dos rios mediterrâneos, principalmente nos períodos de maior calor e secas, 

predominantemente durante os meses de verão. 

Esta incapacidade do programa deve-se ao facto de ter sido desenvolvido na Noruega e testado em 

rios nórdicos que apresentam características bastante distintas dos rios mediterrâneos. Os rios 

nórdicos tendem a estar sob a influência de período de precipitação durante o inverno e de degelo 

durante o verão, consequentemente tais rios não apresentam registos de caudais nulos, e como tal 

os autores do programa não se confrontaram com esta limitação. 

Outro aspeto negativo detetado na utilização do programa foi relativamente à apresentação de alguns 

parâmetros por ano. As séries de Q e h utilizadas para análise estão descritas em anos hidrológicos 

(início a 1 de outubro e fim a 30 de setembro). Nos resultados apresentados pelo COSH-tool, 

verificou-se que alguns dos parâmetros estavam em função de anos civis (início a 1 de janeiro e fim a 

31 de dezembro) e o programa não apresenta a opção de se alterar os resultados para anos 

hidrológicos. Perante esta situação, os resultados relativos ao primeiro e último ano da série perdem 

significado, visto estarem incompletos. 

Para além da situação anteriormente referida, muitos dos parâmetros apenas puderam ser analisados 

graficamente, uma vez que o programa produz apenas este tipo de output para tais parâmetros. A 

discussão dos resultados obtidos a partir da visualização de gráficos, por vezes, pode conduzir uma 

interpretação errada dos mesmos, visto estar em função da capacidade de observação do utilizador e 

da resolução gráfica das imagens. 

Por fim, é de referir que a magnitude dos parâmetros que caracterizam as rápidas flutuações de 

caudal e de altura de água dependem da resolução da série temporal, da morfologia e do perfil da 

secção transversal do rio para o qual se pretende estudar e analisar o hydropeaking. Para além 

destes aspetos, regras de operação idênticas em diferentes aproveitamentos hidroelétricos podem 

originar diferentes resultados para os mesmos parâmetros em estudo. A morfologia e o perfil da 

secção transversal do rio podem influenciar a retardação ou a atenuação dos efeitos das rápidas 

variações de caudal ou de altura de água a jusante da central. Morfologias de rios complexas, onde 

possam existir meandros, ilhas, sobrelevações de substrato ou zonas isoladas da corrente, tendem a 

aumentar a rugosidade do leito do rio que consequentemente resulta numa diminuição das rápidas 

flutuações de escoamento. Relativamente à resolução da série temporal, este é um aspeto bastante 

importante para o cálculo dos parâmetros na categoria Tempo (Tabela 3.1). A magnitude das taxas 

de variação de caudal e de altura de escoamento depende se a resolução temporal das séries é 

suficiente para capturar os eventos de pico com a precisão necessária. Para manter a um nível 

razoável as imprecisões dos parâmetros calculados, os autores do programa recomendam o uso de 

séries temporais com intervalos de 15 minutos ou inferiores. Contudo, ao proceder-se a uma análise 

cuidadosa dos resultados obtidos pelo COSH-tool deve-se ter sempre em conta as características do 

curso de água em estudo.  
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5.4 Discussão de resultados e da metodologia sugerida por Carolli et al. (2015) 
Os indicadores sugeridos por Carolli et al. (2015) têm como objetivo analisar de uma forma expedita 

os rios sob a influência de aproveitamentos hidroelétricos, ajudando a identificar quais os rios que 

necessitam de intervenção, a partir da classificação do nível de impacto provocado pelo fenómeno 

hydropeaking. 

Um aspeto negativo detetado na metodologia sugerida pelos autores foi a incapacidade do cálculo 

dos dois indicadores a partir de séries de caudais com longos períodos de caudais nulos 

Tal como o programa COSH-tool, também esta metodologia foi desenvolvida e testada em rios com 

características distintas dos rios mediterrâneos. Esta metodologia foi testada em rios localizados na 

Noruega, na Suécia e no norte de Itália, zona dos Alpes. Os cursos de água localizados nestas 

regiões estão fortemente influenciados pelo degelo durante o verão e por períodos de maior 

pluviosidade durante o resto do ano, consequentemente tais cursos de água tendem a não 

apresentar períodos de caudais nulos. 

Como tal, o cálculo destes indicadores torna-se pouco flexível de ser aplicado a rios com 

características específicas como as dos rios em climas mediterrâneos, bem como para rios em climas 

de secas mais extremas. 

Na metodologia sugerida pelos autores, os limites dos indicadores, THHP1 e THHP2, são calculados a 

partir de séries de caudais de outros cursos de água em regime natural próximos dos cursos de água 

em regime modificado. Na presente dissertação, para a determinação desses limites optou-se por 

utilizar a série temporal de caudais do mesmo rio mas em regime natural, na mesma secção. Com tal 

opção, as conclusões retiradas a partir da metodologia tendem a ter uma maior veracidade do que se 

para o cálculo dos limites se utilizasse informação sobre outro rio próximo, pois deste modo as 

características próprias do rio são preservadas. 

Um aspeto positivo de salientar é o facto destes indicadores poderem ser calculados tanto em anos 

civis como em anos hidrológicos, ao contrário do que acontece com programa COSH-tool. Para além 

desta metodologia já ser uma ferramenta bastante expedita na classificação do impacto do fenómeno 

hydropeaking, este aspeto torna ainda mais versátil a sua aplicação. 

5.5 Regime natural versus modificado – coeficientes de Pardé, curva de duração 

anual média e indicadores de Carolli et al. 
O presente caso de estudo trata-se de um aproveitamento de pequena dimensão, e este tipo de 

aproveitamentos podem apresentar uma capacidade de regularização bastante pequena ou nula 

comparativamente a um grande aproveitamento. O regime hidrológico modificado por este tipo de 

aproveitamentos apresenta um comportamento bastante semelhante ao do seu regime natural, visto 

apresentar alguma sensibilidade em relação às variações naturais do rio. As diferenças entre 

regimes, nestes aproveitamentos, apenas são passíveis de serem detetadas a uma escala temporal 

inferior a 1h. Enquanto um grande aproveitamento podem ter uma capacidade de regularização dos 

caudais afluentes muito superior, tendo capacidade de armazenar de mês para mês (intra-anual) ou 

até mesmo de ano para ano (inter-anual). Como tal, este tipo de aproveitamento responde às 

necessidades do mercado independentemente da altura do ano, apresentando um regime bastante 

diferente do regime natural do curso de água. 
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Observando os resultados obtidos pelo cálculo dos coeficientes de Pardé e da curva de duração 

anual média dos caudais médios diários (capítulo 4.4) refletem o que é referido relativamente ao 

regime hidrológico modificado de um pequeno aproveitamento. Concluindo que o regime modificado 

não apresenta grandes variações em relação ao regime natural do rio Avelames, tal conclusão é 

retirada a partir de escalas temporais superiores a 1h. 

Ao passo que a partir dos indicadores de Carolli et al. (2015), os regimes apresentam grandes 

diferenças, isto porque a análise foi realizada a uma escala temporal inferior a 1 hora. 

Esta conclusão reforça a ideia de que é necessário analisar o fenómeno hydropeaking a uma escala 

temporal baixa. 
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6 Conclusão e recomendações futuras 

6.1 Conclusão 
A presente dissertação centrou-se no estudo do fenómeno hydropeaking tendo, para o efeito, 

adotado como caso de estudo o pequeno aproveitamento hidroelétrico de Bragado, localizado no rio 

Avelames, afluente da margem esquerda do rio Tâmega (bacia hidrográfica do rio Douro) e 

propriedade de uma das firmas do Grupo Hidroerg. O aproveitamento dispõe de uma pequena 

albufeira (capacidade útil de 25 000 m3), a qual é utilizada para transferir alguma da produção das 

horas do vazio e super vazio para as horas fora do vazio. 

O hydropeaking foi analisado numa secção localizada imediatamente a jusante da restituição da 

central do aproveitamento (secção-chave). Para tal secção compararam-se ainda os regimes fluviais 

natural (anterior à existência do aproveitamento) e modificado (após a execução do mesmo). 

Na medida em que o rio Avelames não é monitorizado, ou seja, não dispõe de registos de caudal, foi 

necessário recorrer a um modelo de transposição de informação hidrométrica, tendo em vista 

caraterizar o seu regime natural, e a um modelo de simulação à escala subdiária de exploração da 

central. Para validar estes dois modelos compararam-se, previamente à análise do hydropeaking, 

energias simuladas pelos mesmos com energias efetivamente produzidas. O bom ajustamento entre 

essas energias evidenciou que ambos os modelos são bastante robustos, podendo, como tal, ser 

aplicados a outros casos de estudo, obviamente após adaptação do modelo de simulação às 

especificidades das respetivas regras de operação. 

A partir da análise para a secção-chave dos coeficientes diários e mensais de Pardé e da curva de 

duração anual média dos caudais médios diários, constatou-se que, em termos médios, o regime 

induzido pelo aproveitamento hidroelétrico de Bragado praticamente não difere do regime natural do 

rio Avelames, o que é justificável face à reduzida capacidade útil da albufeira do aproveitamento 

comparativamente à afluência anual média ao mesmo, de cerca de 44 hm3. 

Em contrapartida, com a análise efetuada a partir do programa COSH-tool, verificou-se que o 

aproveitamento induz no escoamento flutuações rápidas relevantes, designadamente nos períodos 

com menores caudais no rio Avelames. Com efeito, uma vez que se considere uma escala subdiária, 

verifica-se que o caudal turbinado pode ser consideravelmente superior ao proveniente de montante, 

originando um rácio elevado entre o caudal turbinado e o caudal de base, o qual é detetado pelo 

programa COSH-tool. Para além destes resultados, os obtidos pela aplicação da metodologia de 

Carolli et al. (2015) indicam que o rio Avelames está fortemente afetado pelo fenómeno hydropeaking. 

O facto de o fenómeno hydropeaking não ser detetado na análise comparativa de regimes resulta 

dessa análise ter efetuada à escala diária e mensal, sendo que os respetivos resultados foram 

apresentados em termos anuais médios. Como referido em capítulos anteriores, este fenómeno 

apenas pode ser observado a escalas inferiores (escala subdiária), conforme aliás detetado pelas 

metodologias de Carolli et al. (2015) e COSH-tool. 

Tanto o programa COSH-tool como os indicadores de Carolli et al. (2015) são boas ferramentas para 

analisar os efeitos do fenómeno hydropeaking. Contudo no presente trabalho, apresentaram ambas 

algumas limitações na análise de informação proveniente de um curso de água com características 

próximas das mediterrânicas, como o rio Avelames. Tal limitação deve-se ao facto daquelas 
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ferramentas de análise terem sido desenvolvidas e testadas em rios com um regime de caudal 

permanente (sob a influência do degelo nos meses de verão) e de os autores não terem sido 

confrontados com a ocorrência de caudais nulos. 

Por fim, análises do fenómeno do hydropeaking, como as realizadas no presente trabalho, são uma 

mais-valia para a reestruturação dos rios afetados por aproveitamentos hidroelétricos de 

características semelhantes. 

6.2 Recomendações futuras 
Como referido, este trabalho focou-se apenas na caraterização do fenómeno hydropeaking numa 

secção a jusante da central de um aproveitamento hidroelétrico de pequena dimensão. Para entender 

melhor as consequências dos fenómenos em menção será necessário atender às espécies existentes 

no curso de água e à sua suscetibilidade ao fenómeno. Deste modo, a análise do hydropeaking deve 

ser complementada por uma análise comportamental das espécies piscícolas afetadas, 

nomeadamente quanto ao seu período de reprodução e migratório. Assim, poder-se-ão aplicar 

medidas de mitigação mais adequadas e em tempo oportuno para a preservação dessas espécies. 

Adicionalmente a esta sugestão, propõe-se a adaptação do programa COSH-tool e dos indicadores 

de Carolli et al. (2015) especificamente para rios de características mediterrâneas ou afins, como as 

que ocorrem no sul da Europa, onde ocorrem frequentemente caudais nulos. 
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ANEXO 1 – Esquema ilustrativo do processo iterativo do programa COSH-tool. 

Adaptado de Sauterleute & Charmasson (2014). 
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ANEXO 2 – Esquema ilustrativo de diferentes casos de eventos de pico múltiplos. 

Adaptado de Sauterleute & Charmasson (2014). 
 

 
 

 

  



 V 

ANEXO 3 – Resultados da análise de sensibilidade efectuada por Sauterleute & 

Charmasson (2014) sobre a influência dos fatores cinc e cdec nos parâmetros de 

saída F, RHm, RHmax e Na. 
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ANEXO 4 – Resultados do COSH-tool do rio Avelames na secção-chave com 

influência do aproveitamento de Bragado. 

 
Caudal 

(Q) 

Rácio de Q 
de um 

aumento de 
caudal 

Rácio de Q 
de uma 

diminuição 
de caudal 

Q no início 
de um 

aumento 

Q no fim de 
uma 

diminuição 

Taxa média 
por unidade 
de aumento 
de caudal 

Taxa média 
por unidade 

de 
diminuição 
de caudal 

Taxa 
máxima de 

um 
aumento de 

Q 

Taxa 
máxima de 

uma 
diminuição 

de Q 

 m3/s - - m3/s m3/s m3/(s*h) m3/(s*h) m3/(s*h) m3/(s*h) 

Mínimo 0,01 1,35 1,12 10,7 17,1 5,97 3,39 6,06 3,40 

Percentil 10 0,02 1,37 1,19 15,3 17,2 6,17 3,83 6,63 4,00 

Média 1,45 2,62 2,33 23,9 29,9 9,31 6,77 12,60 9,70 

Mediana 0,15 2,35 2,16 17,2 20,1 7,92 6,12 9,57 8,34 

Percentil 90 3,18 4,23 3,86 51,8 69,2 12,87 11,37 16,86 16,27 

Máximo 130,31 6,08 5,83 67,3 90,3 23,92 13,16 39,08 25,14 
Desvio-
padrão 3,92 1,26 1,20 15,4 20,9 4,35 2,67 7,87 5,14 

 

 

Altura de 
água 
(h) 

h no início 
de um 

aumento 

h no fim de 
uma 

diminuição 

Taxa média 
de um 

aumento de 
h 

Taxa média 
de uma 

diminuição 
de h 

Taxa 
máxima de 

um 
aumento de 

h 

Taxa 
máxima de 

uma 
diminuição 

de h 

Tempo 
após um 
aumento 
(Thigh) 

Tempo 
após uma 
diminuição 

(Tlow) 

 cm cm cm cm/h cm/h cm/h cm/h h h 

Mínimo 5,45 6,57 6,57 7,74 2,60 7,88 5,19 0,2 0,2 

Percentil 10 7,34 14,21 13,59 17,15 9,76 20,20 12,82 0,5 0,5 

Média 32,16 20,82 21,45 21,88 16,64 24,95 21,23 6,1 13,0 

Mediana 17,01 17,08 16,76 22,23 17,91 25,82 22,82 2,3 5,2 

Percentil 90 64,14 24,13 37,68 26,64 21,06 29,05 26,90 11,2 19,7 

Máximo 314,25 276,42 268,59 36,65 28,55 54,55 33,43 654,5 1779,5 

Desvio-
padrão 27,53 17,29 17,86 4,09 4,37 4,13 5,75 30,0 55,5 

 

% de dias na 
série com  

aumentos ou 
diminuições 

rápidas 

Aumentos 
durante a 
luz solar 

Aumentos 
durante o 

crepúsculo 

Aumentos 
durante a 
escuridão 

Diminuições 
durante a 
luz solar 

Diminuições 
durante o 

crepúsculo 

Diminuições 
durante a 
escuridão  

Nº de 
aumentos 
por ano 

Nº de 
diminuições 

por ano 

% % % % % % %  - - 

56,8 54,5 17,0 28,5 49,4 11,8 38,8 

Mínimo 56 63 

Média 256 284 

Mediana 267 324 

Máximo 492 530 

 

 


