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RESUMO 

A operação de um aproveitamento hidroelétrico em resposta às variações do equilíbrio 

produção/consumo de eletricidade pode gerar alterações rápidas e frequentes no caudal e na cota da 

superfície livre do curso de água. O fenómeno, designado por hydropeaking, tem consequências no 

ecossistema aquático, com especial incidência na fauna piscícola. Para implementar medidas de 

mitigação apropriadas, é fundamental caracterizar-se não só a magnitude, frequência e duração das 

referidas alterações do regime hidrológico, como também a respetiva influência no habitat. A presente 

dissertação tem como principal objetivo a análise da operação de uma central hidroelétrica e o seu 

impacto no habitat piscícola de um rio mediterrâneo. O estudo, que analisa o habitat do barbo ibérico 

(Luciobarbus bocagei), a jusante da barragem de Pracana, divide-se em duas grandes partes: 

determinação da disponibilidade de habitat em função do caudal; e caracterização estatística das 

variações rápidas de caudal e cota da superfície livre. A modelação hidrodinâmica bidimensional do 

escoamento e do habitat foram realizadas com recurso ao modelo River2D. Aplicaram-se curvas de 

preferência de habitat para juvenis e adultos. A utilização do software COSH-Tool para a quantificação 

das referidas variações rápidas permitiu aferir a influência da introdução de um regime de caudais 

ecológicos nas mesmas. Adicionalmente, avaliaram-se as limitações da aplicação da COSH-Tool e de 

um sistema de avaliação de impactos de hydropeaking a rios mediterrâneos. Os resultados fornecem 

informação sobre as condições de habitat, consoante o estágio de vida, e defendem a importância da 

aplicação de métodos de avaliação de impactos do hydropeaking. 

 
Palavras-chave: hydropeaking, modelação de habitat, barbo ibérico, análise de séries hidrológicas, 

caudal ecológico, COSH-Tool. 
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ABSTRACT 

Hydropower plant operations in response to variations in market energy demand and electricity 

production can generate rapid and frequent fluctuations of discharge and water level in the stream. The 

phenomenon, referred to as hydropeaking, has consequences on the aquatic ecosystem, affecting the 

fish populations. In order to implement appropriate mitigation measures, it is essential to characterize 

not only the magnitude, frequency and duration of such fluctuations in the flow regime but also their 

influence in the habitat. This dissertation investigates the effects of a hydropower plant operation in the 

fish habitat in a Mediterranean-type stream. The current study, which analyzes the habitat of the Iberian 

barbel (Luciobarbus bocagei), immediately downstream of the Pracana dam, is divided into two main 

parts: definition of the habitat availability as a function of discharge; and characterization of the rapid 

fluctuations in flow and stage. Two-dimensional hydrodynamic and habitat modelling were performed 

using the River2D model. Habitat preference curves for both juveniles and adults were used. The COSH-

Tool was used to quantify these rapid fluctuations of flow and assess the influence of ecological flows 

in the characterization of the hydropeaking effects. Additionally, the limitation of applying the COSH-

Tool software and a system to analyze hydropeaking impacts to Mediterranean rivers was assessed. 

The results provide information on the different habitat conditions, according to the life-stage, and 

support the relevance of using methods to assess impacts from hydropeaking. 

 
Keywords: hydropeaking, habitat modelling, Iberian barbel, hydrological time series, ecological flow, 

COSH-Tool. 
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U Velocidade média do escoamento na direção x � 

V Velocidade média do escoamento na direção y � 

w Média móvel 

nt Coeficiente da viscosidade turbulenta 

r Massa volúmica da água 

tij Tensão exercida no plano perpendicular a i na direção j 
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1 INTRODUÇÃO  

No panorama global, a energia hídrica é a principal fonte renovável de produção de eletricidade, sendo 

que em 2016 supriu 16,6% de toda a necessidade elétrica mundial. Nesse ano, os investimentos no 

sector aumentaram a capacidade global hidroelétrica para aproximadamente 1096 GW e a geração 

mundial para cerca de 4100 TWh (REN21, 2017). Em Portugal, a produção renovável em 2016 atingiu 

32,3 TWh, o que representou 64% do consumo verificado. A contribuição da energia hídrica 

correspondeu a 16,63 TWh (Figura 1.1) constituindo ao longo dos últimos anos a maior fonte de 

produção renovável a nível nacional (APREN, 2017a). 

 
 

Figura 1.1 – Evolução da produção de energia elétrica em Portugal Continental (2000-2016) (APREN, 2017b). 

Os aproveitamentos hidroelétricos, em geral, procuram garantir a produção através do armazenamento 

em albufeiras, permitindo assim uma significativa regularização dos caudais durante a estiagem 

(especialmente no caso dos grandes aproveitamentos). Este procedimento, vantajoso do ponto de vista 

da produção de energia e de outras utilizações de água, acarreta, no entanto, impactos ao nível ambiental.  

A investigação desses impactos tem incidido numa escala a longo prazo. Pelo que, os impactos 

ambientais decorrentes dos sucessivos arranques e paragens das turbinas foram estudados num 

menor número de casos (Harby e Noack, 2013). As solicitações a que os aproveitamentos 

hidroelétricos podem estar sujeitos quer em resposta às variações do diagrama de carga em cada 

momento (variação do consumo) quer às variações da produção no próprio sistema electroprodutor, 

podem determinar a ocorrência de alterações rápidas no caudal a jusante das centrais. Este regime de 

escoamento é habitualmente designado por hydropeaking segundo a terminologia anglo-saxónica, 

sendo esse o termo adotado no presente trabalho.  

A presente dissertação insere-se no domínio da ecohidráulica, em que o rio é abordado de forma 

holística, estabelecendo-se uma conexão entre os processos abióticos e o meio biótico. Pretende-se 

assim que o estudo contribua para o desenvolvimento dos métodos de caracterização dos efeitos da 

operação de centrais hidroelétricas a jusante das mesmas. 
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1.1 Objetivos 

O principal objetivo da presente dissertação consiste na caracterização da operação de uma central 

hidroelétrica e sua influência na disponibilidade de habitat piscícola a jusante. 

Para tal, numa primeira fase efetuou-se a modelação hidrodinâmica bidimensional de um trecho a jusante 

da central objeto de estudo, de forma a obter a disponibilidade de habitat piscícola em função do caudal.  

Posteriormente, aplicou-se o software COSH-Tool à série de caudais turbinados e descarregados de 

modo a detetar e quantificar as variações rápidas de caudal e cota da superfície livre no trecho, para 

um período de 10 anos. 

Ainda no âmbito do principal objetivo deste estudo, analisou-se o impacto da manutenção de um regime 

de caudais ecológicos. Finalmente, abordou-se um critério de avaliação de impactos do hydropeaking 

(Harby et al., 2016) com o intuito de analisar a sua aplicabilidade a rios mediterrâneos. 

1.2 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está estruturada em 6 capítulos. 

No capítulo 1 introduz-se o tema desenvolvido, apresentando-se o seu enquadramento geral e os 

principais objetivos.  

O capítulo 2 destina-se à revisão bibliográfica do estudo, iniciando-se com particular incidência no 

conceito de hydropeaking. Descrevem-se as principais características da modelação hidrodinâmica, da 

metodologia incremental e da modelação de habitat. Define-se caudal ecológico e descreve-se a 

aplicabilidade da análise de séries hidrológicas, referindo alguns métodos utilizados para o efeito. 

Sintetizam-se ainda as particularidades dos rios mediterrâneos e referem-se os ciprinídeos no contexto 

de espécie predominante.  

O capítulo 3 é dedicado à descrição da metodologia aplicada. Apresentam-se os fundamentos e as 

componentes dos modelos computacionais utilizados: numa primeira fase o River2D e posteriormente 

a COSH-Tool.  

O caso de estudo é abordado no capítulo 4 e remete para o aproveitamento hidroelétrico situado no rio 

Ocreza. É feito o respetivo enquadramento, seguindo-se a descrição dos procedimentos adotados na 

modelação hidrodinâmica bidimensional e na modelação do habitat. Caracteriza-se, para um período 

de 10 anos, as variações rápidas de caudal e de cota da superfície livre induzidas pela operação da 

central num trecho a jusante.  

No capítulo 5 analisa-se a sobreposição dos resultados obtidos, discute-se a influência do caudal 

ecológico no ecossistema e aborda-se a aplicabilidade da COSH-Tool ao caso de estudo. Faz-se ainda 

referência a um método de avaliação de impactos de hydropeaking.  

Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões a retirar com a realização deste 

trabalho, assim como potenciais desenvolvimentos futuros. 
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2 SÍNTESE DE CONHECIMENTOS  

2.1 Considerações prévias 

O presente capítulo tem como principal objetivo fazer o enquadramento dos conceitos fundamentais 

subjacentes ao desenvolvimento da dissertação. Inicialmente, efetua-se a caracterização do fenómeno 

de hydropeaking, associado ao funcionamento das centrais hidroelétricas, e descrevem-se os respetivos 

impactos e medidas de mitigação. Seguidamente aborda-se o domínio da modelação na sua vertente 

hidrodinâmica e de habitat, onde se descrevem os seus fundamentos e características. 

Posteriormente tecem-se considerações sobre o caudal ecológico e a sua relevância na conservação 

do ecossistema. Referem-se ainda métodos utilizados para análise das séries hidrológicas. Por fim, 

são apresentadas as principais características típicas de rios mediterrâneos e de algumas espécies 

piscícolas que neles predominam.  

2.2  Hydropeaking  

 Caracterização geral 

A vantagem da energia hidroelétrica sobre outras fontes de energia renovável é a possibilidade de 

armazenamento de água em albufeiras e posterior utilização para produção de eletricidade em períodos 

de elevado consumo. Por conseguinte, os aproveitamentos hidroelétricos têm capacidade de 

acompanhar as variações de carga da rede e ajustar de forma rápida a produção de energia, o que 

origina variações de caudal rápidas e frequentes nos rios, a jusante dos aproveitamentos. 

O termo hydropeaking refere-se à libertação de água retida na albufeira para produção de eletricidade 

em resposta às variações de consumo do mercado (Moog, 1993). O fenómeno consiste assim nas 

variações rápidas de caudal nos trechos de rios imediatamente a jusante das centrais. Estas variações 

provocam regimes transitórios, alterando desta forma o regime hidrológico do rio bem como as suas 

condições ecológicas (Meile et al., 2011).  

Os regimes de hydropeaking são caracterizados por fases distintas que incluem: caudal mínimo quando 

não se verifica produção de energia; variações rápidas de caudal associadas ao aumento ou diminuição 

da produção de energia; e caudal de pico que corresponde ao caudal máximo turbinado (peak flow) 

durante períodos de elevada produção (Bruder et al., 2016). Os efeitos do hydropeaking em rios 

ocorrem mais rápida e frequentemente do que os induzidos por causas naturais (i.e. cheias), e como 

tal podem causar impactos adversos no ecossistema aquático e na morfologia do curso de água (Jones, 

2014). A reação do biota à intensidade das flutuações sub-diárias de caudal induzidas pela operação 

da central é diferente da que ocorreria devido a flutuações naturais, onde a variação do nível de água 

e a sua qualidade são mais facilmente detetadas pelas espécies (Baumann e Klaus, 2003 in Person, 

2013). De acordo com a Diretiva-Quadro da Água, o fenómeno de hydropeaking é considerado como 

um dos principais fatores de stress dos ecossistemas aquáticos (EU, 2000).  
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 Parâmetros caracterizadores  

A caracterização e quantificação dos eventos de hydropeaking podem ser realizadas com recurso a 

parâmetros relacionados com o escoamento e parâmetros abióticos e bióticos. De acordo com os 

contributos de Harby e Noack (2013) e Charmasson e Zinke (2011), apresentam-se na Tabela 2.1 os 

parâmetros referentes ao escoamento que permitem a caracterização das variações rápidas de caudal.  

A taxa de variação da área molhada representa o quociente entre a variação da área molhada, desde 

o caudal mínimo até ao máximo, e o tempo em que esta variação decorre. A duração de um evento ou 

de um ciclo consiste no tempo que medeia entre o caudal de pico e a reposição do caudal mínimo. A 

frequência dos eventos de pico corresponde ao tempo decorrido ente a ocorrência de dois eventos 

sucessivos, traduzindo desta forma a frequência das operações de produção de energia. 

Tabela 2.1 – Parâmetros medidos e respetivos indicadores de hydropeaking (imagens retiradas de Harby e 

Noack, 2013). 

Parâmetro medido Indicadores de hydropeaking 

Caudal máximo Qmax 

 

Caudal mínimo Qmin 

Rácio de caudais Qmáx/Qmin 

 

Taxa de variação da área molhada (DA/Dt) 

Taxa de variação da altura de escoamento 

(Dh/Dt) 

 

Instante de ocorrência de 

Qmáx e Qmin 

Tempo decorrido entre dois picos (tQmáx,j - tQmáx,i) 

 

Frequência dos eventos de pico 

 

Duração dos eventos de pico (tQmáx-tQmin) 

Períodos do dia em que ocorrem os eventos de pico 

 
As interações entre as condições ambientais dos rios e os organismos que neles habitam suscitaram 

a definição de parâmetros adicionais para caracterizar o fenómeno do hydropeaking. Nesse contexto, 

Baumann e Klaus (2003) in Charmasson e Zinke (2011) consideraram parâmetros abióticos e bióticos 

(Figura 2.1). Os primeiros dizem respeito às características físicas e químicas do curso de água, 

incluindo a morfologia, regime de escoamento e qualidade da água. Os segundos são necessários para 

descrever os impactos das variações de caudal no habitat, e no comportamento e atividade das 

espécies do ecossistema aquático. Por vezes são selecionadas espécies representativas quer pela sua 

sensibilidade aos eventos de hydropeaking quer pela sua capacidade de representar a comunidade de 

espécies devido à sua posição na cadeia alimentar. 
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Figura 2.1 – Parâmetros abióticos e bióticos (adaptado de Charmasson e Zinke, 2011; Meile, 2006). 

 Impactos 

As variações artificiais de caudal, resultantes da operação de centrais hidroelétricas, originam 

fenómenos não naturais no escoamento em termos de magnitude, duração e frequência que não 

ocorreriam na presença de um regime natural de escoamento. Em consequência, advêm diversos 

impactos, a vários níveis, no biota existente.  

O aspeto chave na avaliação dos impactos do hydropeaking no habitat das espécies piscícolas é a 

consideração das alterações das características morfológicas do leito (Clarke et al., 2008). Em particular, 

a longo prazo, as mudanças no balanço dos processos de transporte de sedimentos resultam numa 

degradação a jusante das centrais, não só ecológica, mas também morfológica (Sear, 1995). As 

alterações mais comuns incluem a erosão das margens e do leito do rio, que potencia a suspensão de 

sedimentos na coluna de água (Moog, 1993). Relativamente à qualidade da água podem verificar-se 

alterações na temperatura da água, na sua turbidez e aumento da vegetação existente na massa de água 

(Clarke et al., 2008).  

Como consequências a nível biológico, salientam-se: a redução na abundância das espécies (Liebig et 

al., 1999), bem como a redução das áreas apropriadas para reprodução e desova, e, 

consequentemente a redução do habitat adequado às espécies piscícolas; o encalhamento (stranding) 

de peixes, isto é, o seu aprisionamento em depressões do leito em consequência da diminuição de 

caudal; e o arrastamento (drifting) de peixes para jusante devido ao aumento brusco da velocidade de 

escoamento (Bradford, 1997). Pode ainda referir-se que as constantes variações de caudal têm 

impactos ao nível de aumento de stress nos peixes, influenciam o comportamento migratório de desova 

e as áreas disponíveis para o efeito, e requerem que os mesmos dispensem mais energia para nadar 

contra as elevadas velocidades de escoamento (Meile et al., 2011). 

 Medidas de mitigação e monotorização  

As medidas de mitigação dos impactos provocados pelo fenómeno de hydropeaking são cruciais para a 

preservação dos ecossistemas aquáticos (Meile et al., 2011). Estão relacionadas com os seguintes 
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domínios ecológicos: regime hidrológico; qualidade da água; conetividade do rio; sedimentos e 

morfologia; preservação de vegetação e biótopos; e sustentabilidade de comunidades piscícolas e de 

macroinvertebrados. Dentro das várias medidas existentes, podem considerar-se dois grupos: medidas 

operacionais e medidas estruturais. Na sua maioria, estas medidas são desenvolvidas após a conclusão 

das instalações hidroelétricas (Charmasson e Zinke, 2011).   

§ Medidas operacionais 

Este tipo de medidas visa a mitigação dos efeitos de hydropeaking através da adaptação do esquema de 

operação das centrais hidroelétricas (Person et al., 2013). São medidas eficazes na alteração do regime 

de escoamento a jusante, embora estejam condicionadas às possibilidades técnicas de manobra das 

turbinas (Harby e Noack, 2013). Têm como principais objetivos a atenuação da magnitude dos picos de 

caudal (redução do rácio de caudais), a diminuição da taxa de variação do caudal, e o controlo do caudal 

mínimo em períodos críticos (Charmasson e Zinke, 2011). Consideram-se ainda como medidas, a 

redução da frequência de picos de caudal, e a produção desfasada em aproveitamentos hidroelétricos 

em cascata (Person et al., 2013). Como resultado da implementação de medidas operacionais, é 

esperado que as mesmas tenham forte influência sobre as consequências diretas das variações rápidas 

de caudal como stranding de peixes, drifting de invertebrados (Baumann e Klaus, 2003) e redução da 

disponibilidade e diversidade de habitat. Refira-se que, a restrição e regulação da produção elétrica, 

especialmente em períodos de ponta, implicam perdas económicas.  

Ainda no contexto das possíveis medidas, sugere-se que: o caudal mínimo considerado seja suficiente 

para manter a sustentabilidade do ecossistema; que o aumento de caudal reproduza as características 

de um evento natural, como uma pequena cheia; e que os períodos de variação de caudal sejam 

ajustados ao padrão comportamental diurno das espécies em questão (Clarke et al., 2008).  

Harby e Noack (2013) sugerem a consideração dos seguintes aspetos referentes às medidas 

operacionais:  

- Verifica-se uma tendência de aumento do risco de stranding quando o hydropeaking ocorre após 

um longo período com caudais elevados, pelo que as reduções de caudal devem ser suaves. 

- No sentido de diminuir o risco de stranding, a diminuição de caudal deve ser efetuada depois 

de anoitecer, especialmente no inverno em que durante o dia as espécies estão menos ativas 

e frequentemente refugiadas no substrato.  

- Regular a taxa de redução de altura do escoamento para que não exceda os 13cm/h é uma 

medida que reduz a ocorrência de stranding em espécies salmonídeas juvenis. Contudo, o 

referido impacto ainda poderá ocorrer em locais com elevadas velocidades, substrato grosseiro 

com abundância de espaços intersticiais e com declives das margens inferiores a 5%.  

§ Medidas estruturais   

Envolvem a alteração das características morfológicas do rio e das respetivas margens inundáveis com 

o objetivo de melhorar as condições de habitat do ecossistema. Na sua maioria implicam a construção 

de estruturas hidráulicas (Harby e Noack, 2013; Person et al., 2013). Estas estruturas tendem a atenuar 

os efeitos das variações de caudal, por exemplo, através da retenção de água turbinada e posterior 
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libertação progressiva para o rio. As medidas estruturais podem ser planeadas com recurso a 

programas de simulação numérica, cálculos teóricos e resultados laboratoriais, o que dificulta a 

previsão da sua verdadeira eficácia in situ (Charmasson e Zinke, 2011). 

Uma das medidas estruturais consiste na implementação de bacias de retenção artificiais, utilizadas 

para reter o caudal de pico e controlar a respetiva libertação para jusante. Ao localizar-se no rio, ou 

junto do mesmo, este tipo de estrutura gera um impacto visual. A sua utilização deve ponderar a relação 

custo-benefício (Harby e Noack, 2013). De forma alternativa, reservatórios subterrâneos reduzem o 

impacto visual e a ocupação de território. Pode ainda efetuar-se um desvio da zona de restituição do 

caudal turbinado para um local de retenção natural (i.e. lago). 

A adição de canais laterais e o uso das margens inundáveis permitem a criação de zonas de abrigo para 

as espécies afetadas em momentos de hydropeaking. É importante manter a conetividade lateral entre 

estes canais e o curso de água principal durante períodos de caudal reduzido, de forma a evitar o 

aprisionamento das espécies em piscinas isoladas (Schwartz and Herricks, 2005; Ribi et al., 2009). Para 

obviar que certas zonas fiquem sujeitas a uma alternância entre o estado de emersão ou completa 

submersão, pode considerar-se a redistribuição do material do leito do rio ou a introdução ou remoção de 

açudes e defletores amovíveis (Harby e Noack, 2013). Podem ainda ser efetuadas alterações 

morfológicas do rio, medidas de manutenção contra a erosão e programas de proteção aos locais de 

desova (Charmasson e Zinke, 2011). Por fim, a criação de abrigos laterais para a fauna piscícola permite 

a melhoria das suas condições de habitat funcionando como refúgio das fortes correntes da zona central 

do leito. 

Ainda no contexto das medidas estruturais, a maioria das construções estão sujeitas a processos 

geomorfológicos, como a deposição de sedimentos e a erosão, que podem ser responsáveis pela 

remoção ou destruição das referidas estruturas. Refira-se ainda que, embora este tipo de medidas 

esteja associado a elevados custos de construção, segundo Person et al. (2013) algumas medidas, 

como as bacias de retenção, são menos dispendiosas quando comparadas com medidas operacionais, 

que implicam custos inerentes às perdas de energia.  

Concluindo, em cada caso particular, para que o planeamento e implementação de medidas de 

mitigação sejam adequados, os mesmos devem ser precedidos de avaliações ecológicas detalhadas 

e posteriores monotorizações. As diferentes medidas não são igualmente eficazes/adequadas face aos 

diferentes impactos em cada curso de água. Desta forma a escolha da medida de mitigação a 

implementar deve ser criteriosa, devem ser definidos indicadores de hydropeaking para cada projeto 

de reabilitação e constantemente analisado o sucesso das respetivas medidas. 

2.3 Modelação hidrodinâmica  

A modelação hidrodinâmica e do habitat são meios importantes para avaliar os impactos negativos nos 

rios e cursos de água, sendo específicos para cada local, dependendo das suas condições ecológicas 

(Niu e Insley, 2013). Os modelos hidrodinâmicos são utilizados para prever as variações de velocidade 
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e profundidade de escoamento, para variações específicas de caudais (Bovee, 1982; Leclerc et al., 

1995). Os dados necessários são a topografia do leito, rugosidade, condições de fronteira, entre outros. 

Depois de calibrados através de medições hidráulicas, os modelos computacionais aplicados à 

hidráulica fluvial, possibilitam o estudo das consequências de diferentes cenários para os quais não 

existem observações (Boavida, 2007).  

A modelação matemática do escoamento num curso de água em regime natural é um problema 

complexo, que pode abordado com recurso a diferentes tipos de modelos. A escolha do tipo de 

modelação e do modelo a aplicar a cada caso de estudo depende de um conjunto de fatores, como a 

escala temporal e espacial, e o tipo de processo a simular. Os resultados fornecidos pelos modelos 

hidrodinâmicos são limitados ao número de pontos do domínio numérico. O conjunto de pontos, 

designados por nós, cuja disposição forma uma malha, define o domínio numérico. Uma vez decidido 

o modelo numérico a aplicar, a malha gerada é preponderante para a qualidade dos resultados. Refira-

se que as malhas podem ser estruturadas ou não estruturadas, sendo que no modelo numérico utilizado 

no presente trabalho a malha gerada é do tipo não estruturada, baseada em elementos triangulares.  

Os modelos numéricos podem dividir-se nas três categorias seguintes: 

§ Modelos	tridimensionais	
	

Os modelos hidráulicos 3D representam as propriedades do escoamento em três direções: longitudinal, 

transversal e vertical. Podem fornecer informações importantes relativas às variações espaciais das 

características do escoamento, especialmente em pequenas escalas (e.g. diâmetro do grão) e quando 

está envolvida vegetação (Wilson et al., 2006). 

Este tipo de modelos raramente é aplicado em estudos relacionados com ecohidráulica e são limitados 

a simulações em regime permanente devido aos elevados requisitos computacionais (Lane, 1998). 

Comparativamente aos modelos 2D, implicam tempos de simulação bastante superiores (Leclerc et al., 

1995). A precisão dos resultados obtidos com modelos 3D dificilmente é utilizável quando se pretende 

correlacionar as características do campo de velocidades com comportamentos das espécies 

piscícolas, já que a parametrização desses comportamentos tem, necessariamente, um nível de rigor 

bastante inferior. 

§ Modelos	bidimensionais	
 
Os modelos 2D permitem caracterizar o escoamento segundo duas direções: longitudinal e transversal. 

São considerados como um instrumento poderoso para a simulação de padrões de velocidade e 

profundidade, sendo estas variáveis calculadas para células individuais (da malha de elementos finitos) 

ao longo do canal (Crowder e Diplas, 2000; Ghanem et al., 1996). 

Os modelos 2D são frequentemente aplicados no domínio da ecohidráulica, onde permitem o estudo 

das interações entre os processos hidráulicos e ecológicos à escala do microhabitat (Crowder e Diplas, 

2000). Aplicam-se a estudos de habitat complexos, incluindo escoamentos com significativos 

gradientes de velocidade e de altura de escoamento no curso de água (Ghanem et al., 1996). A escala 
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espacial do modelo pode ser alterada de acordo com os objetivos do estudo, aumentando ou 

diminuindo a discretização da malha (Leclerc et al., 1995). 

§ Modelos	unidimensionais	
	

Consideram uma distribuição de velocidades uniforme em cada secção transversal do canal e que a 

superfície do escoamento é horizontal. Um dos modelos 1D mais habitual é o HEC-RAS.  

Quando aplicada ao estudo de habitats, a modelação unidimensional tem como objetivo a previsão da 

altura de escoamento e da velocidade média em secções transversais ao longo do curso de água. Por 

não fornecerem informações diferenciadas em cada secção transversal, são menos adequados do que 

modelos 2D para estudo do microhabitat. Contudo, investigações indicam que os dois tipos de modelos 

podem fornecer resultados similares quando a topografia varia essencialmente na direção longitudinal 

(Brown e Pasternack, 2009). 

2.4 Metodologia Incremental 

A Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) é uma das metodologias de análise mais utilizadas 

para combinar dados de biologia e de habitat, para as espécies aquáticas, com modelos que estimem 

os benefícios e as consequências das diferentes alternativas de gestão dos recursos hídricos no 

habitat. É composta por um conjunto de procedimentos analíticos que descrevem as características 

temporais e espaciais do habitat, resultantes de uma determinada alternativa (Bovee, 1982). 

Um dos primeiros modelos físicos de habitat utilizados na IFIM foi o Physical Habitat Symulation System 

(PHABSIM), que tem como principal objetivo desenvolver relações funcionais entre diferentes caudais 

e microhabitats para uma variedade de recursos aquáticos (Bovee, 1997). Trata-se de uma coleção de 

programas computacionais, através dos quais se obtém a área total de habitat como uma função do 

caudal. 

A metodologia pressupõe que a dinâmica da população piscícola está, direta ou indiretamente, 

relacionada com a disponibilidade de habitat (Bovee et al., 1998). A variável de decisão gerada é a 

superfície ponderada utilizável (Weighted Usable Area, WUA), isto é, a área de habitat disponível para 

as espécies piscícolas, sendo, para cada estágio de vida (alevim, juvenil ou adulto) ou para uma 

atividade particular (desova, alimentação, repouso), estimadas as alterações na área de habitat devido 

a mudanças no regime hidrológico do curso de água (Stalnaker et al., 1995). 

De forma a estimar a variação do habitat disponível em função do caudal, a IFIM recorre a critérios de 

preferência de habitat de uma espécie, relativamente ao seu estágio de vida e para uma atividade em 

particular (Stalnaker et al., 1995). Distinguem-se as fases do ciclo vida pois a maior parte das espécies 

requerem habitats diferentes consoante as fases em que se encontram. 

As variáveis que intervêm nas preferências de habitat são a velocidade, a profundidade, o substrato e 

a cobertura. Assim, os dados obtidos pelos modelos hidrodinâmicos (velocidade e profundidade) e de 

simulação de habitat são combinados, com o objetivo de determinar a WUA em função do caudal. 

Considerando a gama de caudais desejada, o ponto máximo da curva obtida, para um determinado 
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estágio de vida da espécie em estudo, corresponde ao valor do caudal a partir do qual ocorre perda de 

habitat para a espécie.  

Diversas técnicas possibilitam a aplicação da metodologia incremental, correspondendo a diferentes 

softwares desenvolvidos para efetuar os cálculos necessários à sua implementação. Existem diversos 

modelos computacionais, tais como o PHABSIM, o RHABSIM (EUA), o CASIMIR (Alemanha), 

(Computer Aided Simulation Model for Instream Flow Requirements) e o River2D (Canadá). O modelo 

River2D é um dos mais utilizados nos estudos de modelação fluvial para a avaliação do habitat piscícola 

(Boavida, 2012) e será abordado no capítulo 3.  

Os dados de preferência de habitat referem-se a três níveis de organização do habitat: macrohabitat, 

mesohabitat e microhabitat.  

No macrohabitat consideram-se as variáveis que variam longitudinalmente ao longo do rio, como a 

qualidade da água, a morfologia do canal, o caudal e a temperatura. Considerando uma perspetiva 

macrohabitacional, a área de estudo pode ser estratificada em três níveis diferentes: bacia hidrográfica, 

sub-bacias e segmento do curso de água (Bovee et al., 1998).  

O mesohabitat tem, de um modo geral, um comprimento da mesma ordem de grandeza da largura do 

canal e consiste numa área do rio com características iguais de declive, forma e estrutura do canal 

(Bovee, 1997). Existem diversas classificações para os mesohabitats, consoante o tipo de escoamento 

do sistema fluvial e da morfologia do canal em questão, como por exemplo: cascata, riffle, run, pool e 

água parada (Bain e Stevenson, 1999).  

Ao microhabitat correspondem as variáveis que se modificam localmente, como profundidade, 

velocidade, substrato e cobertura (Stalnaker et al., 1995). Apresenta uma dimensão menor que a 

largura do canal e representa uma área do trecho relativamente homogénea em relação às referidas 

variáveis. A estrutura do canal é analisada ao nível do microhabitat para avaliar as alterações na 

disponibilidade de habitat resultante das modificações na morfologia do canal, especialmente 

relevantes para determinadas atividades das espécies, como a desova (Bovee et al., 1998). 

O segmento é considerado a unidade de habitat fundamental usada na metodologia incremental. Pode 

ser definido como uma porção do rio com alguma extensão, com um regime de caudais homogéneo, sem 

linhas de água afluentes significativas (caudal à entrada muito semelhante ao caudal à saída) e com uma 

geomorfologia do leito (declive, sinuosidade, estrutura, geologia e uso do solo) consistente. O segmento 

pode ser subdividido em trechos representativos com um comprimento de dez a quinze vezes a largura 

do canal e deve conter a maioria dos mesohabitats e microhabitats presentes no segmento (Bovee, 1997). 

2.5 Modelação do habitat para peixes 

A modelação de habitat nos rios tornou-se uma ferramenta poderosa para avaliar os impactos ecológicos 

das variações das condições de escoamento em ecossistemas aquáticos (Armour e Taylor, 1991).   

Esta modelação contém habitualmente três componentes: i) modelo hidrodinâmico, ii) dados biológicos, 

como preferências de habitat dos peixes, iii) modelo de habitat. Os resultados do modelo hidráulico e 
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da amostragem biológica são combinados para determinar a adequação de habitat para uma ou mais 

espécies (Person et al., 2013). As grandezas físicas que permitem a avaliação da adequação de habitat 

são a profundidade, a velocidade e o substrato (Bovee, 1982). 

Os modelos biológicos de preferência de habitat representam as preferências das diferentes espécies 

aquáticas relativamente a variáveis hidráulicas e estruturais do rio, em diferentes estágios de vida. 

Desta forma, possibilitam uma melhor compreensão dos processos que podem limitar a presença das 

espécies, incluindo a heterogeneidade do habitat (Ghanem et al., 1996) ao estimarem a abundância 

relativa dos habitats.  

O indicador mais utilizado pelos modelos biológicos para descrever a resposta dos organismos a 

determinadas condições abióticas é o índice de adequação de habitat (Habitat Suitability Index, HSI). 

Este índice pode ser determinado como o rácio da percentagem de utilização (número de indivíduos 

observados que usam um determinado intervalo de uma variável) com a disponibilidade desse intervalo 

de valores (percentagem da área do rio com estas características). Isto significa que dada uma igual 

possibilidade de escolha para os indivíduos existentes num curso de água, os mesmos irão escolher 

áreas específicas que lhes são mais favoráveis, em detrimento de outras. O HSI varia entre 0 e 1 

dependendo da adequação da espécie em estudo a uma determinada variável física, sendo que 0 

corresponde à mínima adequação e 1 à máxima (Frissell et al., 1986).  

O HSI pode ser representado como uma função de preferência univariada, usualmente designada por 

curva de preferência de habitat (Habitat Suitability Curves, HSC), que reproduz o grau de preferência 

da espécie piscícola relativamente às variáveis abióticas profundidade, velocidade do escoamento, 

substrato e cobertura. Estes fatores físicos influenciam diretamente a distribuição das espécies e 

saliente-se que as curvas de preferência consideram a independência entre fatores abióticos. Os 

valores de HSI devem ser determinados especificamente para o local em estudo pois as características 

hidrológicas, biológicas e geográficas são específicas de cada curso de água variando 

substancialmente entre regiões (Freeman et al., 1997). 

O habitat não depende de uma só variável, mas sim do seu conjunto, pelo que, o HSI para um 

determinado valor de preferência de velocidade (Velocity Suitabiity Index, VSI), profundidade (Depth 

Suitability Index, DSI) e substrato (Substrate Suitability Index, SSI), pode ser combinado através do 

respetivo produto, média geométrica, ou média aritmética.  

O método do produto, traduzido pela equação (2.1), admite que as espécies piscícolas selecionam 

cada variável de forma independente (Bovee, 1986), pelo que condições inadequadas de habitat 

associadas a uma das variáveis não podem ser compensadas por boas condições de outras variáveis 

(Lee et al., 2010). Este é o método que origina os menores valores de HSI.  

 HSI$ = VSI	×	DSI×	SSI (2.1) 

 
Quando se opta por aplicar a média aritmética (2.2), assume-se que condições adequadas de habitat 

de uma variável podem compensar condições menos favoráveis de outra.  
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HSI* =

VSI + 	DSI + 	SSI

3
 (2.2) 

 
A média geométrica (2.3) pressupõe igual importância para todas as variáveis, e implica que a boa 

adequabilidade de uma variável pode compensar outras mais desfavoráveis (Korman et al., 1994). Esta 

abordagem, tal como a do produto, fornece um resultado de adequabilidade de habitat nulo sempre 

que um dos parâmetros (VSI, DSI ou SSI) seja nulo.  

 HSI- = VSI	×	DSI	×	SSI
.

 (2.3) 

 
O resultado final dos modelos de simulação de habitat é a superfície ponderada útil (WUA) que pode 

potencialmente ser utilizada por uma determinada espécie, e é calculada através da multiplicação da 

área de influência de cada nó da malha pelo valor de HSI do mesmo (equação (2.4)). Da relação entre 

os valores de HSI e as características hidráulicas do curso de água pode ainda obter-se a 

disponibilidade hidráulica de habitat, (Hydraulic Habitat Suitability, HHS).  

 

WUA = A2	×	HSI2 = f(Q)

2

789

 (2.4) 

 

sendo Ai a área de influência do nó i e n o numero de nós. 

O HHS (2.5) corresponde ao rácio entre a WUA e a área molhada total (Am), resultando um valor entre 

0 e 1, que facilita a comparação de valores entre diferentes cursos de água (Stalnaker et al., 1995).  

 
HHS =

WUA2
:;

= f	(Q) (2.5) 

 

As limitações associadas à utilização das curvas de preferência de habitat, como o facto de 

considerarem a independência entre os fatores abióticos suscitaram o desenvolvimento de outras 

metodologias, nomeadamente a lógica fuzzy (i.e. lógica difusa). Modelos que utilizem esta abordagem, 

como o Casimir Fish 2D, em detrimento das curvas de preferência, evitam o dispendioso e moroso 

trabalho de campo na elaboração das mesmas para cada região em estudo (Jorde et al., 2001). 

A lógica fuzzy (Zadeh, 1965) é uma forma de lógica probabilística considerada como uma extensão da 

teoria clássica de conjuntos e baseia-se no conceito de conjuntos fuzzy ou funções de associação. 

Nesta abordagem a variável de habitat é divida em várias funções de associação que representam 

numericamente o grau de pertença de um elemento ao conjunto, denominado grau de associação, que 

toma valores entre 0 e 1. Isto significa que a adequabilidade de habitat (para profundidade, velocidade 

e substrato) é subdividida em classes (baixa, média, alta e muito alta) e desta forma permite combinar 

e processar informações subjetivas obtidas com base na longa experiência de especialistas, como 

observações e medições (Bock e Salski, 1998). A lógica é particularmente útil para a representação da 

incerteza na modelação de habitat, em que a informação envolvida é difusa (Boavida, 2012).  

Na Figura 2.2 resumem-se as principais etapas para o desenvolvimento de um modelo de 

adequabilidade de habitat. 
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Hidráulica	/	Morfologia	 	
Método	de	avaliação	de	
adequabilidade	de	habitat	 	 Resultados	da	simulação	
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piscícolas	Levantamento	topográfico,	

hidrologia,	qualidade	da	água,	etc.	

Modelação	hidrodinâmica	
1D	 2D	 3D	

	

Figura 2.2 – Processos envolvidos na definição de um modelo de habitat (adaptado de Yi et al., 2017). 

2.6 Caudal ecológico 

A necessidade de conservação e proteção do ecossistema, devido a intervenções efetuadas nos rios 

que alteram o regime hidrológico natural, estimulou a criação de legislação e metodologias de 

estabelecimento de caudais ecológicos. 

Em linhas gerais, pode definir-se caudal ecológico como o caudal mínimo num dado trecho fluvial, a 

jusante de um aproveitamento hidráulico, que tem por principal objetivo a manutenção e a conservação 

do ecossistema aquático associado ao regime natural existente no período antecedente à intervenção 

(Bernardo, 2002).  

Na Europa, as necessidades de água dos ecossistemas fluviais têm recebido uma atenção crescente 

no planeamento de recursos hídricos, nomeadamente devido à Diretiva-Quadro da Água (DQA), que 

Profundidade	

Velocidade	do	

escoamento	

Substrato	
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proporciona mecanismos gerais para recuperar as massas de água degradadas, incluindo a libertação 

de caudais de manutenção ecológica (e.g., Hirji e Davis, 2009). Atualmente a obrigatoriedade do 

estabelecimento de caudais ambientais é reconhecida na Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000. 

Os caudais ambientais incluem para além dos caudais ecológicos, caudais de limpeza, caudais para a 

manutenção da estrutura do leito e da capacidade de transporte, caudais para a manutenção da zona 

ripária, do leito de cheia e manutenção do nível freático, e caudais de manutenção dos ecossistemas 

associados aos cursos de água, tais como zonas húmidas e estuários (Alves e Bernardo, 2002). Refira-

se ainda que a complexidade dos estudos de caudais ecológicos está fortemente dependente dos 

objetivos, da disponibilidade de dados e dos recursos que requerem proteção bem como a magnitude 

dos projetos (Beecher, 1990). Por exemplo, Annear et al. (2004) descreveram o processo de avaliação 

de caudais ambientais como tendo cinco componentes (i.e. hidrologia, geomorfologia, biologia, qualidade 

da água e conectividade) bem como o envolvimento público e as componentes legais/institucionais.  

Ao longo do ano as espécies piscícolas manifestam diferentes exigências de habitat e de caudais. Por 

esta razão, qualquer medida de restauro ou de restabelecimento da qualidade ecológica do meio fluvial 

não determinará um valor único de caudal, mas sim um regime de caudais (geralmente mensal), com o 

fim de estabelecer um habitat adequado às exigências sazonais dos caudais escoados, nos diferentes 

estados de desenvolvimento das espécies aquáticas (Sanz e Jalón, 2002). Neste contexto, as 

metodologias para estabelecimento de regimes de caudais ecológicos baseiam-se na determinação da 

variação temporal do regime de escoamento, propondo-se assim uma adaptação sazonal dos caudais, 

onde se considera a distinção entre anos secos, médios e húmidos, bem como a possibilidade de 

condições de gelo (Katopodis, 2003). Tharme (2003) identificou mais de duzentas metodologias para 

definir o regime de caudais ecológicos num trecho fluvial. O mesmo autor classificou os diferentes 

métodos segundo quatro categorias: hidrológicos, hidráulicos, holísticos e de simulação de habitat. Dos 

vários métodos, os de simulação de habitat são considerados os mais complexos para avaliar os 

requisitos de caudal das espécies aquáticas (Bovee, 1982; Stalnaker et al., 1995). 

2.7 Análise de séries hidrológicas 

A implantação de um aproveitamento hidroelétrico induz uma perturbação no curso de água em que se 

insere. Tipicamente estes empreendimentos são operados com o objetivo de maximizar os lucros 

atendendo às exigências operacionais, físicas e regulamentares. A tendência é aumentar o caudal 

turbinado quando o preço/procura é mais elevado e, inversamente, diminuir o caudal turbinado quando 

o preço/procura é mais baixo. As restrições ao rácio entre caudal máximo e mínimo, e à taxa de 

variação dos caudais turbinados, decorrentes das manobras de operação das turbinas, são benéficas 

para o ambiente ao proteger as espécies a jusante, o seu habitat e a capacidade produtiva do rio (Niu 

e Insley, 2013). Com o intuito de determinar o impacto causado em trechos fluviais com regime 

modificado, desenvolveram-se diversas metodologias. Neste âmbito, a análise de séries temporais 

pode dar um contributo importante no controlo das alterações do regime escoamento, na avaliação da 

variabilidade do escoamento, e na definição de caudais ambientais (Black et al., 2005).  
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De forma a caracterizar o regime hidrológico e as suas alterações, Richter et al. (1996) desenvolveram 

indicadores de alteração hidrológica (IHA) que apresentam relevância ecológica ao descreverem 

estatisticamente as variações nos regimes de escoamento induzidas pelas atividades humanas. Os 

indicadores são estimados com base em registos médios diários de caudal ou cota da superfície livre 

e agrupam-se de acordo com cinco características dos regimes hidrológicos: magnitude, tempo, 

frequência, duração e taxa de variação. Estes parâmetros podem ser utilizados para detetar variações 

rápidas quando aplicados a séries com registos horários.   

Outro método cada vez mais utilizado na análise de séries temporais hidrológicas é o Wavelet 

Transform (WT) (Daubechies, 1992). Quando aplicado a séries de caudal, cota da superfície livre ou 

temperatura da água, o WT é útil na deteção da variabilidade temporal da variável em questão e permite 

tirar ilações sobre alterações dos regimes de escoamento e as suas origens, como alterações 

climáticas, regulação do rio e energia hidroelétrica (Zolezzi et al., 2009). 

Nenhum dos métodos acima mencionados permite a separação das variações rápidas em eventos de 

pico isolados ou a extração de outros parâmetros de interesse, como a taxa de variação de eventos de 

pico ou a duração entre eles. Zolezzi et al. (2010) descrevem um método para identificar eventos de pico 

baseado na definição de limites para a taxa de variação da cota da superfície livre. Este procedimento foi 

incorporado na ferramenta computacional utilizada no presente estudo - COSH-Tool (Sauterleute e 

Charmasson, 2014), desenvolvida com o objetivo de identificar e quantificar variações rápidas de caudal 

e cota da superfície livre de forma possibilitar a avaliação dos seus impactos ambientais.  

A maioria das caracterizações de regimes hidrológicos incidem na variabilidade do escoamento a uma 

escala diária, sazonal, ou ainda a escalas superiores. No entanto, é a análise a curto prazo, como a 

uma escala sub-diária, que possibilita a compreensão dos efeitos do hydropeaking nas espécies 

aquáticas (Meile et al. 2011; Zimmerman et al. 2010). Note-se que, têm sido propostos poucos índices 

para descrever as variações do escoamento sub-diárias. Neste contexto, Sauterleute e Charmasson 

(2014), Bevelhimer et al. (2015) e Bejarano et al. (2017) desenvolveram um conjunto de índices para 

quantificar a magnitude, a frequência e a rapidez das variações do escoamento durante o dia. 

2.8 Rios mediterrâneos  

 Caracterização 

Em regiões mediterrâneas, como a Península Ibérica, os rios são caracterizados por irregularidade do 

escoamento em função das fortes variações hidrológicas, e profundas transformações como resultado 

da atividade humana (Wainwright e Thornes, 2004).  

Os ecossistemas fluviais têm sido alvo de forte pressão humana, em particular os rios mediterrâneos 

que são menos resistentes a perturbações exteriores, levando à deterioração das suas espécies 

piscícolas (Boavida, 2012). Estes rios são fisicamente, quimicamente e biologicamente afetados por 

eventos sazonais previsíveis de cheias e secas ao longo do ano (Gasith e Resh, 1999).  
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Durante o ciclo hidrológico anual, existem sempre períodos caracterizados por escassez de habitat e 

condições desfavoráveis, especialmente em regimes de escoamento mais extremos, como os que 

ocorrem nas regiões mediterrâneas, que se caracterizam por secas de verão e cheias repentinas mais 

frequentemente nos períodos de Outono e Primavera. O clima caracteriza-se assim por uma forte 

sazonalidade da precipitação (durante a estação fria e húmida) e pelas cheias sazonais associadas. Estas 

características distinguem a região mediterrânea de outros climas, pois embora o padrão de precipitação 

sazonal seja previsível, a precipitação anual pode variar consideravelmente em algumas regiões de ano 

para ano (Gasith e Resh, 1999). Esta extrema variabilidade sazonal e inter-anual dos regimes de 

escoamento em regiões mediterrâneas origina frequentemente um padrão marcado de caudal reduzido 

ou nulo (Gallart et al., 2010).  

Os eventos hidrológicos moldam os processos ecológicos que regem a sobrevivência das populações 

piscícolas. O seu sucesso reprodutivo depende da sucessão desses períodos críticos, sendo algumas 

espécies mais sensíveis do que outras em diferentes períodos do ano (Boavida, 2012). Os longos 

períodos de caudais reduzidos geram menores velocidades e profundidades, que conduzem ao 

aumento da temperatura e dos níveis de poluição, introduzindo stress em toda a comunidade aquática 

(Schlosser, 1990). Como resultado, ao longo do tempo as espécies características dos rios 

mediterrâneos evoluíram e adaptaram-se a estas condições hidrológicas severas. 

 Espécies predominantes  

A região mediterrânea da Europa só foi reconhecida como zona de concentração de peixes de água 

doce nos últimos 20 anos e muitas novas espécies foram descritas desde então (Freyhof e Brooks, 

2011). Na Europa, das espécies pertencentes à família dos ciprinídeos, destacam-se os barbos.  

A Península Ibérica é rica em ciprinídeos, com uma elevada proporção de espécies endémicas e 

caracterizada por um baixo número de famílias e um alto grau de diversificação ao nível das espécies 

(Doadrio, 2001). O restabelecimento das populações depende da disponibilidade e da qualidade do 

habitat de reprodução. Os ciprinídeos não são exceção. Restrições ao seu desenvolvimento e 

sobrevivência devem-se principalmente à presença e ao acesso a locais de desova apropriados. Os 

adultos toleram uma maior variedade de condições de escoamento do que os juvenis, que representam, 

muitas vezes, o período crítico no ciclo de vida dos ciprinídeos. Velocidades preferenciais, sustentáveis 

e críticas representam as características-chave na seleção de habitat (Boavida, 2012). 
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3 METODOLOGIA DE ESTUDO 

3.1 Considerações prévias  

No presente capítulo, descrevem-se os modelos numéricos utilizados no desenvolvimento do caso de 

estudo. Numa primeira fase, a utilização do River2D possibilitou a simulação hidrodinâmica 

bidimensional e a modelação do habitat para peixes. A segunda fase consistiu na aplicação da 

ferramenta computacional COSH-Tool de forma a quantificar as rápidas variações de caudal e de cota 

da superfície livre devido à operação da central hidroelétrica de Pracana, e avaliar os seus impactos 

no ecossistema do rio. O esquema seguinte sintetiza as principais etapas realizadas.  

 
 

Figura 3.1 – Sinopse das principais etapas de desenvolvimento do caso de estudo. 

3.2 River2D 

 Descrição geral do modelo 

O River2D foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Alberta em 

colaboração com o Freshwater Institute, o Midcontinent Ecological Science Center da U.S. Geological 

Survey e a Fisheries Division do Governo de Alberta no Canadá (Steffler e Blackburn, 2002). 

O recurso ao modelo numérico River2D permitiu a simulação das variáveis hidráulicas para diferentes 

caudais. É um modelo bidimensional, de elementos finitos, baseado no método implícito de Petrov-

Galerkin, capaz de simular padrões de fluxos complexos (Ghanem et al., 1996). A sua utilização é 

indicada para cursos naturais e rios, sendo capaz de simular com precisão transições de caudal em 

regime rápido (supercritical) ou lento (subcritical), zonas com existência de gelo, e área molhada variável.  

Este tipo de modelos bidimensionais é particularmente útil em estudos onde é importante conhecer em 

detalhe as distribuições de velocidade e profundidade, como por exemplo em avaliações de habitats 

em cursos de água para as espécies piscícolas. O modelo de habitat em que se baseia o River2D é o 

PHABSIM, onde são utilizadas curvas de preferência de habitat (Steffler e Blackburn, 2002). 

O processo de modelação com o River2D inicia-se com a recolha de dados, nomeadamente, 

levantamento topográfico do trecho em estudo, caracterização da rugosidade, análise do substrato, e 

determinação da curva de vazão na secção de jusante, de forma a definir as condições de fronteira (i.e. 

caudal e cota da superfície livre na secção de jusante). O levantamento topográfico deve ser o mais 
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detalhado possível de forma a reproduzir as características do leito do curso de água e, 

consequentemente, as condições de habitat. A calibração do modelo requer as alturas de escoamento 

e velocidades médias, medidas em secções transversais. Para a modelação do habitat são necessárias 

as curvas de preferência de habitat, através de amostragens do posicionamento dos peixes tendo em 

conta as características hidráulicas do trecho, bem como, o substrato naqueles pontos, face à 

disponibilidade dos mesmos parâmetros no rio em estudo.  

A fase seguinte consiste na modelação hidrodinâmica, em que o objetivo é a obtenção de uma solução 

hidrodinâmica (i.e. valores de velocidade e profundidade para diferentes caudais). Estão envolvidas 

nesta fase a criação de um ficheiro topográfico, a elaboração de uma malha de elementos finitos, e a 

calibração do modelo. O modelo simula as condições hidráulicas no trecho, e através do módulo de 

habitat também permite o cálculo de valores potenciais de habitat para diferentes espécies, estágios 

de vida e épocas do ano. 

O River2D é composto por quatro subprogramas: R2D_Bed; R2D_Ice; R2D_Mesh e River2D. O 

processo inicia-se com a criação de um ficheiro de texto com a topografia do leito que é introduzido no 

R2D_Bed onde a edição da malha topográfica é realizada. Na presença de gelo é também utilizado o 

R2D_Ice, o que não se verifica no presente estudo. Seguidamente, no R2D_Mesh é desenvolvida uma 

malha triangular de elementos finitos que constitui o input para o River2D. Neste último subprograma, 

procede-se à modelação hidrodinâmica sendo que como resultado se obtém as duas componentes 

horizontais de velocidade e a profundidade, para cada ponto da malha de elementos finitos do domínio 

computacional. 

 Princípios hidráulicos e pressupostos do modelo 

O modelo, que considera valores médios em profundidade, baseia-se na forma conservativa das 

equações de Saint-Venant, resolvendo as equações de conservação da massa (3.3) e de conservação 

da quantidade de movimento nas direções x e y, (3.4) e (3.5) respetivamente. As referidas equações 

são muito utilizadas no escoamento de líquidos em canais com superfície livre e fundo fixo (Steffler e 

Blackburn, 2002). 

Definindo <= (3.1) e <> (3.2) como os caudais específicos nas direções x e y, respetivamente, por: 

 <= = ?@ (3.1) 

 

 <> = ?A (3.2) 

 

O princípio da conservação da massa pode ser formulado através da seguinte expressão: 

 

 B?

BC
+
B<=
BD

+
B<>
BE

= 0 (3.3) 

 

As equações de conservação da quantidade de movimento são: 

B<=
BC

+
B

BD
@<= +

B

BE
A<= +

G

2

B

BD
?I = G? JK= − JM= +

1

O

B

BD
(?P==) +

1

O

B

BE
(?P=>)  (3.4) 
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B<>
BC

+
B

BD
@<> +

B

BE
A<> +

G

2

B

BE
?I = G? JK> − JM> +

1

O

B

BD
(?P>=) +

1

O

B

BE
(?P>>)  (3.5) 

 

sendo:  

§ H - altura de escoamento; 

§ C - tempo; 

§ @ e A - velocidades médias do escoamento na direção x e y;  

§ G - aceleração da gravidade; 

§ JQ=	e JQ>	- declive do leito na direção x e y, respetivamente; 

§ JM=	e JM>	- declive da linha de energia na direção x e y, respetivamente; 

§ O - massa volúmica da água; 

§ P==, P>>, P=> e P>= - tensões exercidas nos planos xx, yy, xy e yx, respetivamente. 

 

O River2D considera que:  

§ A distribuição de velocidade na direção vertical é uniforme; 

§ A distribuição de pressões na vertical é considerada hidrostática; 

§ Não são considerados os efeitos tridimensionais, as forças de Coriolis e a ação do vento 

sobre as massas de água. 

 

 Resistência ao escoamento  

Relativamente ao modelo de resistência ao escoamento, tem-se para a direção x:  

 

JM= =
PR=
OG?

=
@I + AI

G?STI
@ (3.6) 

 

Em que o termo PR= corresponde à tensão de arrastamento no fundo e ST representa o coeficiente de 

Chézy (3.7). 

 

O parâmetro ks é a rugosidade absoluta. Esta, relaciona-se com o coeficiente U da fórmula de Manning 

e com o raio hidráulico (R) pela seguinte equação: 

 
VT =

12W

X;
  (3.8) 

 

onde Y é dado por: 

 
Y =

W9/[

2,5	U	 G
 (3.9) 

 
Em escoamentos bidimensionais em superfície livre, o raio hidráulico pode ser aproximado pela altura 

do escoamento, isto é: 

 
W =

:

^
	@	? (3.10) 

 

em que A é a área da secção transversal do canal e P é o perímetro molhado do canal em A.  

 
ST = 5,75 log 12

?

VT
 (3.7) 
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No River2D a rugosidade absoluta ks, foi definida como o parâmetro de cálculo da resistência ao 

escoamento pois tende a permanecer constante para uma maior gama de caudais do que o U da 

fórmula de Manning. 

 Distribuição tangencial de tensões  

Considerando o escoamento turbulento, uniforme e bidimensional, a tensão tangencial é composta pela 

soma de dois termos, um referente à viscosidade dinâmica e outro devido às flutuações turbulentas da 

velocidade, apresentado anteriormente como P=>	(3.11).  

 
P=> = cd

B@

BE
+
BA

BD
 (3.11) 

 
onde cd representa o coeficiente da viscosidade turbulenta. De acordo com Steffler e Blackburn (2002), 

a velocidade estimada computacionalmente em rios é quase insensível aos valores do coeficiente de 

viscosidade turbulenta.   

 Módulo de habitat para peixes  

A disponibilidade de habitat foi determinada com recurso ao modelo de habitat presente no River2D, 

baseado na WUA (Weighted Usable Area) (Bovee, 1982),  conceito utilizado pelo PHABSIM. O WUA é 

o somatório do produto do Combined Suitability Index (CSI, tomando valores entre 0 e 1) avaliado para 

cada ponto do domínio pela área associada a esse ponto. O CSI, embora assim designado pelo 

River2D, é equivalente ao já mencionado índice de adequação de habitat (HSI) no capitulo anterior. Os 

pontos correspondem aos nós da malha de elementos finitos e as áreas tributárias são os polígonos 

de Thiessen. 

Para cada solução hidrodinâmica, o modelo de habitat necessita de três tipos de dados para calcular a 

WUA, nomeadamente:  

§ Profundidades e velocidades em cada ponto da malha computacional;  

§ Curvas de preferência de habitat para cada espécie, estágio de vida e época do ano; 

§ Índice de canal definido ao longo da malha computacional.  

Relativamente ao cálculo de CSI, estão disponíveis as opções de produto, média aritmética e 

geométrica dos valores de velocidade (Velocity Suitability Index, VSI), profundidade (Depth Suitability 

Index, DSI), e substrato (Channel Index Suitability Index, CISI) (no River2D o parâmetro relativo ao 

substrato/cobertura é designado por CISI). As velocidades e profundidades são as resultantes das 

simulações hidrodinâmicas para diferentes caudais realizadas no River2D. A preferência de cada 

parâmetro (velocidade, profundidade e índice de canal) é avaliada por interpolação linear da informação 

presente nas curvas de preferência de habitat. 

O índice de canal consiste num código, referente a classes previamente definidas, que descreve o 

substrato ou a cobertura do canal. A estrutura do ficheiro de índice de canal é semelhante ao ficheiro 

topográfico, sendo o valor da rugosidade de cada ponto substituído pelo valor do índice. Para que todos 

os nós computacionais tenham um valor de índice associado, é feita uma interpolação, que pode ser 
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contínua ou discreta. A primeira opção implica uma interpolação linear a partir de pontos vizinhos, pelo 

que a variável índice de canal varia continuamente ao longo de uma gama de valores. Optando-se pela 

interpolação discreta, o valor do índice em cada ponto será igual ao índice de canal do ponto vizinho 

mais próximo.  

O modelo inclui opções de visualização que facilitam a apresentação dos resultados da análise de 

habitat.  

 

3.3 COSH-Tool 

 Descrição geral da ferramenta computacional  

A jusante dos aproveitamentos hidroelétricos, o hydropeaking gera variações frequentes e rápidas no 

caudal e na altura de escoamento no curso de água a jusante desses aproveitamentos. A COSH-Tool 

(Characterization of Stream Hydropeaking-Tool) (Sauterleute e Charmasson, 2014) é uma ferramenta 

computacional de análise de séries temporais que permite quantificar essas variações rápidas, com o 

objetivo de avaliar e eventualmente mitigar os impactos no ecossistema do rio.  

Foi desenvolvida na Noruega pelo CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) 

e funciona como toolbox do software de base, MATLAB.  

A COSH-Tool é um software que calcula um conjunto de parâmetros que descrevem as variações 

rápidas segundo a sua: i) magnitude; ii) escala temporal; iii) frequência.  

O procedimento de análise pode ser aplicado a séries de caudais, Q [m
3
/s], e/ou de cotas da superfície 

livre, H [m]. Considerando uma série genérica e(C), o procedimento baseia-se na definição de um limite 

para a taxa de variação, edf, tendo em conta o threshold (th), de e(C), permitindo assim a identificação 

e caracterização de eventos de pico isolados, distinguindo os aumentos rápidos (AR) e as diminuições 

rápidas (DR). 

O software proporciona uma descrição estatística dos parâmetros e uma representação através de 

diagramas de caixa, histogramas e gráficos das séries temporais. É possível analisar apenar uma parte 

da série de dados (especificando o dia de início e o dia de término) e ainda realizar uma análise em 

função das condições de luz (luz solar, crepúsculo ou escuridão) no momento da ocorrência dos picos.  

 Parâmetros utilizados na caracterização de hydropeaking 

O conjunto de parâmetros que constitui o output da COSH-Tool é semelhante ao grupo de indicadores 

hidrológicos apresentados na alínea 2.2.2, embora inclua alguns parâmetros adicionais. Os parâmetros 

estão classificados segundo três categorias: a primeira, descreve a magnitude ou amplitude das 

variações; a segunda categoria considera a escala temporal, isto é, caracteriza a variação do caudal e 

cota da superfície livre; a terceira descreve a frequência das variações rápidas. Na Tabela 3.1 

apresentam-se os parâmetros calculados através da ferramenta computacional.   
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Tabela 3.1 – Parâmetros selecionados, incluindo respetiva simbologia e unidades, para caracterizar eventos de 

hydropeaking em rios (Baumann e Klaus, 2003, in Sauterleute e Charmasson, 2014). 

Categoria Parâmetro Símbolo  Unidade 

Magnitude 

Caudal Q m
3
/s 

Cota da superfície livre H m 

Caudal máximo/mínimo num AR Qmax,inc,Qmin,inc m
3
/s 

Caudal máximo/mínimo numa DR Qmax,dec,Qmin,dec m
3
/s 

Cota da superfície livre máxima/mínima num AR Hmax,inc,Hmin,inc m 

Cota da superfície livre máxima/mínima numa DR Hmax,dec,Hmin,dec m 

Rácio de caudais de um AR/DR Finc, Fdec - 

Tempo 

Taxa média de aumento/diminuição de caudal RQm,inc,RQm,dec m
3
/s/h 

Taxa média de aumento/diminuição de cota da superfície 

livre 
RHm,inc,RHm,dec cm/h 

Taxa máxima de aumento/diminuição de caudal RQmax,inc,RQmax,dec m
3
/s/h 

Taxa máxima de aumento/diminuição de cota da superfície 

livre 
RHmax,inc,RHmax,dec cm/h 

Instante de início de um AR/DR ts,inc,ts,dec hh:mm 

Instante de término de um AR/DR te,inc,te,dec hh:mm 

Duração entre um AR e uma DR Thigh h 

Duração entre uma DR e um AR Tlow h 

Frequência 

Contagem de AR/DR por ano Na,inc,Na,dec n 

Proporção de dias com um determinado número de AR/DR 

por dia 
Dn,inc,Dn,dec - 

Proporção de AR/DR durante a luz 

solar/crepúsculo/escuridão 
Ndl,Ntl,Nnl - 

 

Os aumentos e as diminuições são analisados separadamente, uma vez que estão relacionados com 

diferentes impactos ambientais. Diminuições rápidas podem causar stranding de peixes juvenis 

(Bradford, 1997) enquanto que aumentos rápidos podem conduzir a que os invertebrados andem 

perigosamente à deriva (Moog, 1993).  

Relativamente aos vários parâmetros de análise, salientam-se as seguintes terminologias e aspetos: 

§ O caudal mínimo associado a um evento de AR, Qmin,inc , corresponde ao caudal registado no 

início do mesmo evento (em ts,inc); 

§ O caudal máximo associado a um evento de AR, Qmax,inc, corresponde ao caudal registado no 

fim do mesmo evento (em te,inc); 

§ O caudal máximo associado a um evento de DR, Qmax,dec, corresponde ao caudal registado no 

início do mesmo evento (em ts,dec); 

§ O caudal mínimo associado a um evento de DR, Qmin,dec, corresponde ao caudal registado no 

fim do mesmo evento (em te,dec); 

§ A identificação de múltiplos e sucessivos eventos AR ou DR podem estar associados a 

sucessivos arranques/paragens de operação de turbinas, correspondendo a dois ou mais 

AR/DR (Sauterleute e Charmasson, 2012). 

§ O rácio de caudais é definido como a divisão do caudal máximo pelo caudal mínimo 

(ghij,i = 	e;k=,i/e;hi,i) sendo um indicador da magnitude do evento de pico n; 

§ As taxas médias e máximas descrevem o quão rápidas são as variações de caudal ou cota da 

superfície livre. A taxa média, RXm (3.12) é a média referente à totalidade do evento de pico, 
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enquanto que a taxa máxima RXmax (3.13) indica a variação mais rápida ocorrida durante um 

AR ou DR. 

 
Wl;,i =

Δe

ΔC
=
e;k=,i − e;hi,i

Cn − CT
 (3.12) 

 
 

Wl;k=,i = YoD
e Cpq9 − e(Cpr9)

Cpq9 − Cpr9
										(s ≤ V ≤ X) (3.13) 

 

em que RXm,n é a taxa média de variação do sinal do AR ou DR n; RXmax,n é a taxa máxima de 

variação do sinal do AR ou DR n; tk é o momento de ocorrência do passo de cálculo k. 

§ Os instantes para os quais ocorrem as variações rápidas são analisados de forma a determinar 

as durações dos períodos de escoamento elevado (Thigh, entre te,inc e ts,dec) e escoamento 

reduzido (Tlow, entre te,dec e ts,inc). Estas durações consideram-se relevantes em termos de 

mortalidade por stranding de peixes, uma vez que as diferentes espécies dos ecossistemas 

conseguem sobreviver a este fenómeno por várias horas. 

 
A título ilustrativo, a Figura 3.2 apresenta a identificação dos principais parâmetros acima descritos. 

 
 

Figura 3.2 – Identificação dos principais parâmetros processados numa determinada série temporal (Sauterleute 

e Charmasson, 2014). 

 Estrutura da ferramenta computacional  

A COSH-Tool é constituída por uma rotina principal que permite o processamento de subrotinas 

representativas dos principais passos de análise. As sete subrotinas fazem referência aos seguintes 

elementos: leitura dos dados; preparação dos dados de base; análise de dados; escrita de resultados; 

representação gráfica de resultados e análise adicional. 

A base do processamento e análise de resultados concentra-se na matriz Data (matriz D, exemplificada 

no Anexo A), originalmente constituída por duas colunas: a primeira referente à série temporal, sendo 
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a segunda constituída pelos respetivos valores de caudal ou cota da superfície livre. O intervalo entre 

registos deverá ser no máximo 60 minutos. Do processamento dos dados de entrada, a matriz D resulta 

no final em seis colunas. 

A amostragem da série temporal e respetiva importação para a COSH-Tool pode conter instantes 

temporais em falta (por omissão), não compatíveis com o passo de cálculo definido pelo utilizador. A 

subrotina de preparação dos dados acautela o referido, adicionando todas as linhas em falta à matriz D 

e correspondentes valores em omissão na segunda coluna, com a simbologia “NaN” (no value avaliable). 

A presença, na série temporal, de caudais associados a descargas de cheias, isto é, não associados a 

cenários de operação da central hidroelétrica, podem ser filtrados através da definição do máximo valor 

que o parâmetro em estudo (caudal ou cota da superfície livre) pode admitir. Este valor máximo pode 

ser definido, como “outlier”. Nesses casos, uma terceira coluna é adicionada à matriz D, que inclui a 

correção dos valores da segunda coluna da variável substituindo o seu valor temporariamente por NaN.  

Os instantes da série temporal identificados como outliers e os valores em omissão são interpolados e 

transcritos para a quarta coluna da matriz D.  

A quinta coluna resulta da suavização dos valores de caudal ou cota da superfície livre, contemplando 

operações de média móvel sobre os valores da coluna anterior de forma a suavizar as frequências mais 

elevadas associadas às maiores variações.  

No seguimento das operações anteriores, os valores da sexta coluna são determinados, sendo que 

representam o declive (ou derivada) da variável em análise entre passos de cálculos consecutivos. A 

referida coluna da matriz D torna-se a base para a fase de análise, descrita no item seguinte. 

 Análise de dados 

Nesta fase os eventos de pico são detetados, as suas características identificadas e os parâmetros 

processados. A identificação dos eventos de pico baseia-se essencialmente nas seguintes operações: 

§ Cálculo das derivadas a cada linha da quinta coluna da matriz D 

A determinação dos eventos de pico define-se, primeiramente, através do cálculo da derivada no 

instante n (3.14), através de uma reta secante ao ponto imediatamente anterior (n-1) e posterior (n+1). 

O correspondente declive do sinal X(t) corresponde ao cálculo taxa de variação. 

 
e	 C =

ue(C)

uC
= 	
v U + 1 − v U − 1

C U + 1 − C U − 1
 (3.14) 

 
em que v corresponde à variável em análise e C corresponde ao instante de tempo. 

§ Identificação dos eventos de pico 

Os eventos são classificados como AR e DR em função do sinal de e	 C , podendo ser positivo ou 

negativo, respetivamente. As magnitudes dos limites utilizados para classificação de aumentos rápidos 

e diminuições rápidas, edf,hij (3.15) e edf,wnj (3.16), respetivamente, são determinadas multiplicando 
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os valores máximos absolutos de e	 C  para ARs e DRs de caudal/cota da superfície livre ocorridos nas 

séries temporais, pelos fatores cinc e cdec, respetivamente: 

 edf,hij = xhij	max	{	e	} (3.15) 

 
 edf,wnj = xwnj	min	{	e	} (3.16) 

 

Os valores de cinc e cdec são definidos através de um processo iterativo baseado na análise visual dos 

gráficos gerados, onde se deve observar a correta posição dos inícios e términos dos eventos de pico. 

Com base nos cinc e cdec selecionados pelo utilizador, os valores da taxa de variação do sinal são 

comparados com os valores dos limites em cada instante da série temporal da seguinte forma: 

- Se a taxa de variação for positiva, a taxa e	é comparada com a magnitude do limite dos ARs, 

sendo considerado de forma provisória (antes do tratamento de picos múltiplos) como AR, caso 

se verifique a condição e	 > edf,hij	; 

- Se a taxa de variação for negativa, a taxa e	é comparada com a magnitude do limite das DRs, 

sendo considerado de forma provisória (antes do tratamento de picos múltiplos) como DR, caso 

se verifique a condição e	 < edf,wnj. 

§ Correção de picos múltiplos 

Alguns eventos de pico incluem intermitências com fases sucessivas. A este tipo de comportamento 

estão associados eventuais arranques e paragens em operações de turbinamento entre grupos de 

estações hidroelétricas. A metodologia adotada pela COSH-Tool permite a diferenciação entre eventos 

singulares ou múltiplos de AR ou DR. A contabilização de picos múltiplos associados a um evento de 

pico está dependente das seguintes condições, em simultâneo: 

- Caso se verifiquem fases sucessivas num determinado evento de pico, e se a duração da 

primeira fase do evento de AR ou DR for superior a uma determinada duração, o mesmo evento 

é divido em múltiplos eventos, sendo estes contabilizados separadamente (validado caso se 

verifique também a próxima condição). O valor recomendado para a referida duração é 2 h; 

- Se a primeira fase de um AR ou DR for superior à fração p e inferior a p´=1-p da amplitude 

máxima (por defeito 20% e 80%, respetivamente) da totalidade do evento. 

No Anexo B resume-se esquematicamente os diferentes casos de identificação de eventos de picos. 

§ Determinação das durações entre aumentos rápidos e diminuições rápidas 

Com o intuito de determinar as durações associadas a períodos de turbinamento ou de inoperação das 

centrais hidroelétricas, o software permite o cálculo das durações compreendidas entre ARs e DRs, e 

vice-versa. Estas durações correspondem aos valores de Thigh, para as durações compreendidas entre 

o final de um AR e o início de uma DR (obrigatoriamente consecutivos), e Tlow, para durações 

compreendidas entre o final de uma DR e o início de um AR, tal como definido anteriormente. Importa 

referir que elevados valores máximos deste parâmetro são comuns neste tipo de aplicações, sendo 
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que devem ser cautelosamente analisados (Sauterleute e Charmasson, 2012). Ou seja, estes valores 

máximos não são necessariamente um indicador da duração real entre o final de uma operação e o 

início de outra operação, pois podem decorrer dos períodos com valores em falta, tendo sido 

interpolados na fase de preparação de dados (Sauterleute e Charmasson, 2014). 

O fluxograma apresentado na Figura 3.3 representa o processo iterativo a adotar pelo utilizador para a 

identificação dos eventos de pico. 

 
Figura 3.3 – Esquematização dos procedimentos iterativos a adoptar para identificação de eventos de pico 

(adaptado de Sauterleute e Charmasson, 2014). 

 Análise adicional 

Esta secção é referente à identificação das variações rápidas em função das condições de luz, segundo 

três categorias i) luz solar; ii) crepúsculo; iii) escuridão. Esta determinação é realizada através do 

cálculo das efemérides astronómicas diárias (nascer do sol, pôr do sol e crepúsculo), e depende da 

posição, em coordenadas geográficas, da zona de estudo, do fuso horário e do tipo de crepúsculo (civil, 

náutico ou astronómico). As classificações de eventos, como sendo de luz solar ou de escuridão, são 

atribuídas quando o evento tem início e término durante as horas de luz solar ou escuridão, 

respetivamente. Quando a totalidade, ou apenas parte, de um evento ocorre durante um período de 

crepúsculo o evento será considerado como “evento de crepúsculo”. Consequentemente, variações 

rápidas que envolvam sobreposição de condições de luz são classificadas como eventos de 

crepúsculo. 
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4 CASO DE ESTUDO – APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE 
PRACANA 

4.1 Enquadramento da área de estudo 

A área de estudo situa-se no rio Ocreza (curso de água com 80 km de extensão), que nasce na serra 

da Gardunha a 1660 m de altitude e é um dos maiores afluentes da margem direita do rio Tejo, no 

centro-leste de Portugal (Figura 4.1). A zona é maioritariamente composta por quartzitos e xistos.  

O clima da região é mediterrânico, com mais de 80% de precipitação a ocorrer entre outubro e abril, e 

um período com caudais reduzidos ou mesmo nulos entre julho e setembro, o que resulta num conjunto 

isolado de poças no leito do rio (Boavida et al., 2015). 

O aproveitamento hidroelétrico de Pracana localiza-se imediatamente a jusante da confluência da 

ribeira de Pracana com o rio Ocreza, em Envendos, concelho de Mação, distrito de Santarém. Entrou 

em serviço em 1950, sendo constituído por uma barragem, uma central de pé de barragem, circuitos 

hidráulicos independentes para cada um dos grupos geradores e subestação. O aproveitamento 

hidroelétrico tem uma bacia hidrográfica com 1410 km
2
, e a albufeira criada uma capacidade útil de 

95,6 hm
3
 (EDP, s.d.), abrangendo os concelhos de Mação, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. 

 
Figura 4.1 – Localização do rio Ocreza, do aproveitamento hidroelétrico de Pracana e do trecho em estudo 

(adaptado de Boavida et al., 2015). 
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A barragem de betão, do tipo contrafortes, tem uma altura de 60 m. O coroamento está à cota 115 m e 

desenvolve-se ao longo de 245,50 m. O aproveitamento hidroelétrico sofreu obras de remodelação, 

sendo a sua exploração retomada em 1993. Adicionalmente ao descarregador de cheias em poço, 

introduziu-se durante a remodelação, um segundo descarregador com soleira do tipo WES, em canal 

de encosta, conferindo uma capacidade máxima total de descarga de 2560 m
3
/s. 

  

a) b)  

Figura 4.2 – Área em estudo: a) barragem de Pracana; b) trecho do rio Ocreza a jusante do aproveitamento 

hidroelétrico de Pracana (imagens cedidas pela Dra. Isabel Boavida). 

 

Inicialmente, a central tinha dois grupos geradores, com turbinas Francis de eixo vertical. Com a 

reabilitação foi acrescentado um novo edifício que aloja um terceiro grupo, equipado igualmente com 

turbina Francis de eixo vertical. Após o reforço de potência de 25 MW, a sua potência nominal global é 

de 41 MW. 

  

a) b) 

Figura 4.3 – Componentes do aproveitamento hidroelétrico de Pracana: a) descarregador de cheias, zona de 

restituição e central; b) pormenor da central hidroelétrica (imagens cedidas pela Dra. Isabel Boavida). 

 

A energia produzida é entregue à rede nacional a partir da subestação, por onde saem duas linhas de 

63 kV que estabelecem a ligação à central de Pracana. A produtibilidade média anual de Pracana é de 
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63,8 GWh. Na Figura 4.4 apresenta-se um corte longitudinal pelo eixo do circuito hidráulico da turbina 

de maior dimensão. 

 
Figura 4.4 – Corte longitudinal do aproveitamento hidroelétrico de Pracana (EDP, 2016)  

 
Na Tabela 4.1 apresentam-se alguns dados relevantes para a caracterização do aproveitamento 

hidroelétrico. Importa referir que, atualmente, a barragem não tem dispositivo de caudal ecológico 

instalado. 

Tabela 4.1 – Características do aproveitamento hidroelétrico de Pracana (EDP, s.d.; SNIRH, s.d.).  

Características gerais 
Potencia total instalada 41 MW 

Nº de grupos  3 

Queda bruta máxima 57 

Queda bruta mínima 28 

Produtibilidade média anual 63,8 GWh 

Caudal máximo turbinável total 88 m
3
/s

 

Caudal mínimo turbinável 
Grupos 1 e 2 – 7 m

3
/s cada 

Grupo 3 - 32 m
3
/s 

Caudal de dimensionamento da descarga de fundo  52 m
3
/s 

Albufeira Bacia hidrográfica 
Capacidade útil 95,6 hm

3 
Área total 1410 km

2 
NPA 114 m Altitude média 323 m 

NmE 85 m Precipitação média anual 1006 mm 
Turbina Descarregador de cheias 

Potência nominal 
Grupos 1 e 2 8000 kW Tipo de descarregador 

Poço e canal 

de encosta 

Grupo 3 25000 kW Cota da crista de soleira 107 e 92,5 m 

Velocidade 

nominal 

Grupos 1 e 2 375,0 rpm Comportas 
1 cilíndrica e 1 

segmento 

Grupo 3 272,7 rpm Caudal máximo descarregado 2560 m
3
/s 
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4.2 Caracterização do trecho e dados de base 

O trecho analisado localiza-se imediatamente a jusante da central hidroelétrica de Pracana, no rio 

Ocreza, curso de água de terceira ordem (Strahler, 1957). A sua extensão é de aproximadamente 

107 m e a largura média de 20 m. O módulo é de 16,7 m
3
/s (Boavida et al., 2015)

1
.  

O leito do rio, que corre num vale aberto, é dominado por xistos e depósitos aluviais. A jusante da 

barragem verifica-se que o rio é morfologicamente uniforme, com pouca diversidade de habitat, 

margens lineares instáveis, vegetação ocasional, blocos de rocha e detritos de madeira que originam 

zonas de abrigo (Boavida et al., 2015).  

O mapeamento do trecho relativamente à composição do substrato foi fornecido pela Doutora Isabel 

Boavida. A escala de classificação granulométrica de sedimentos (Tabela 4.2) considerada no referido 

mapeamento foi a escala modificada de Wentworth, mencionada no estudo de Boavida et al. (2013b). 

Tabela 4.2 – Escala de classificação granulométrica de sedimentos (adaptado de Bovee, 1982). 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nome 
do agregado 

Matéria 

orgânica 
Silte Areia Cascalho Seixo 

Calhaus 

rolados 
Blocos Rocha 

Dimensão 
(mm) - 1–2 2–5  5–25 25–50  50–150  >150 - 

 

Do substrato presente no trecho, salienta-se a existência de seixos, calhaus rolados e blocos (Figura 4.5).  

 

  
a) b) 

Figura 4.5 - Material existente no leito: a) e b) blocos e calhau rolado (imagens cedidas pela Dra. Isabel 

Boavida). 

 

                                                
1 Estudo anterior efetuado para o mesmo trecho analisado na presente dissertação.   
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Para o desenvolvimento do presente estudo, foram disponibilizados os seguintes dados do trabalho de 

campo realizado por uma equipa da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) sob 

coordenação do Professor Rui Cortes, a 22 de Maio e a 27 de Junho de 2009: 

§ Coordenadas de 2001 pontos do terreno, no sistema datum 73, cujo levantamento foi feito com 

uma combinação de uma estação total Nikon DTM330 e um Sistema de Posicionamento Global 

(GPS) (Ashtech, modelo Pro Mark2). A seleção dos pontos visou a representação das 

características morfológicas do curso de água de maior relevo; 

§ Cota da superfície livre e velocidade, para uma série de pontos ao longo de três secções 

transversais (Figura 4.6) onde se verificavam alterações significativas de profundidade, 

velocidade do escoamento e declividade do rio; 

§ Caudais determinados com base nas medições efetuadas, doravante designados por “caudais 

medidos” (Figura 4.6). 

  

 

 
 
 

Secção 
transversal 

Caudal  
(m3/s)       

Data da 
medição 

T1 
0,28 27/6/2009 

0,67 27/6/2009 

T2 
0,18 22/5/2009 

0,17 27/6/2009 

0,69 27/6/2009 

T3 
0,06 22/5/2009 

0,33 27/6/2009 

0,72 27/6/2009 

Figura 4.6 - Localização das secções transversais e respetivos caudais medidos (imagens de Lourenço, 

2009). 

 

Adicionalmente, no ficheiro fornecido encontra-se definida uma curva de vazão para a secção de 

jusante (T3), que nesta dissertação será designada por “curva de vazão original” (Figura 4.7). 

T1	

T2	

T3	
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Figura 4.7 – Curva de vazão original da secção T3. 

 
4.3 Caracterização da espécie estudada e estágios de vida 

Das espécies presentes no rio Ocreza, salienta-se o barbo ibérico (Luciobarbus bocagei) como uma 

das predominantes.  

Segundo Ribeiro et al. (2007), relativamente ao seu habitat, o barbo ibérico pode ser encontrado nos 

trechos médios e inferiores dos rios. A espécie é encontrada com maior frequência no centro e norte 

de Portugal. O barbo é um nadador ativo com grande capacidade de deslocação. Prefere zonas com 

pouca ou moderada velocidade de corrente, exceto na época da reprodução. Apresenta preferência 

por áreas com elevada cobertura ripária. Na fase adulta, escolhem trechos mais profundos, com mais 

oxigénio e substrato fino. Os juvenis elegem zonas com alguma profundidade, próximas da margem e 

sem corrente, evitando habitats onde a luz solar não incida. 

O barbo é uma espécie de dimensão média (<50 cm), que pode viver até 11 anos. A sua zona dorsal 

é castanha-esverdeada, e a região ventral é branca ou avermelhada. Os juvenis apresentam manchas 

escuras na zona dorsal que desaparecem nos adultos (Ribeiro et al., 2007). Na Figura 4.8 apresenta-

se um exemplar da espécie com 30 cm.  

 
Figura 4.8 – Barbo ibérico (Boavida et al., 2013a). 

As fêmeas reproduzem-se pela primeira vez entre os 6 e os 8 anos. A época de desova ocorre em 

condições normais entre Maio e Junho em zonas de maior corrente, com boa oxigenação e sobre 

fundos de areia ou cascalho (Kottelat e Freyhof, 2007). Na presente dissertação os barbos foram 

divididos em dois estágios de vida: adulto e juvenil.  

y	=	0.0484ln(x)	+	54.129

R²	=	0.98204

53.98

54.00

54.02

54.04

54.06

54.08

54.10

54.12

54.14

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

C
o
ta
	d
a
	s
u
p
e
rf
íc
ie
	li
v
re
	(
m
)

Caudal	(m3/s)



 33 

4.4 Modelação hidrodinâmica  

 Considerações gerais 

O modelo River2D (alínea 3.1) requer como condições de fronteira o valor do caudal na secção de 

montante e a altura de escoamento na secção de jusante. A condição inicial de escoamento a ser 

introduzida é uma estimativa da cota da superfície livre a montante do trecho.  

Em relação aos caudais medidos no dia 27 de Junho, verificaram-se valores muito próximos de 

0,70 m
3
/s nas três secções analisadas. Optou-se por utilizar o referido valor no processo de calibração 

do modelo, pois é possível efetuar a comparação dos valores medidos com os simulados em três locais 

distintos do trecho, correspondendo às referidas secções transversais. O mesmo não se verifica para 

os outros caudais medidos, devido às variações de caudal que podem ocorrer ao longo do dia e que 

afetam as medições nas diferentes secções. Desta forma, as condições de fronteira introduzidas para 

a calibração do modelo são as correspondentes ao caudal de 0,70 m
3
/s.  

 Edição da topografia para adaptação ao modelo River2D 

A topografia do leito da ribeira de Pracana foi inserida no R2D_Bed através de um ficheiro de texto, em 

que cada linha é relativa a um nó e apresenta as suas coordenadas x, y e z, a sua rugosidade absoluta 

(ks) e um código opcional. 

Definiram-se os limites do domínio computacional (linha vermelha a tracejado), e complementarmente, 

para facilitar a interpolação entre os nós aí presentes, foram adicionados pontos fora do domínio com 

rugosidade absoluta igual à aplicada ao leito do rio e cota na mesma ordem de grandeza dos nós de 

fronteira (Figura 4.9). 

 
Figura 4.9 – Levantamento topográfico e pontos auxiliares.  
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As linhas de quebra (a negro na Figura 4.10) são segmentos que se definem para restringir a 

interpolação linear entre pontos que se encontrem próximos mas de lados opostos da referida linha, 

reduzindo desta forma o tempo computacional. Usualmente são desenhadas em redor dos 

componentes do relevo de maiores dimensões ou para delinear zonas de talvegue e linhas de 

cumeada. Não se considerou ser necessária a adição de linhas de quebra para além das já existentes 

no ficheiro do levantamento topográfico.  

 
Figura 4.10 – Linhas de quebra. 

 

4.4.2.1 Definição da rugosidade do leito 

Relativamente à rugosidade absoluta do leito (ks), Steffler e Blackburn (2002) sugerem a utilização de 

um valor compreendido entre uma a três vezes o valor do maior diâmetro do material existente no leito. 

De acordo com as características do substrato (alínea 4.2), observaram-se sedimentos com diâmetro 

na ordem dos 20 cm. Refira-se ainda que Wu e Mao (2007) recomendam uma rugosidade absoluta de 

0,50 m para rios estreitos com a presença de blocos rochosos, características semelhantes às do trecho 

em estudo.  

Neste contexto, adotou-se ks=0,50 m para todo o leito do rio. A opção de considerar uma rugosidade 

absoluta uniforme em detrimento de zonas diferenciadas deve-se à dificuldade em proceder à sua 

definição. Como se verificará no processo de calibração, para que as cotas da superfície livre obtidas 

se aproximem dos valores das medições, o valor da rugosidade terá de ser alterado.  

Após a definição da rugosidade absoluta no R2D_Bed, efetuou-se a triangulação, verificando a precisão 

do levantamento e introduziu-se o ficheiro resultante no R2D_Mesh.  

 Criação da malha de elementos finitos  

A malha de elementos finitos é gerada sobre a topografia do leito do rio, devendo representá-la tanto 

quanto possível. No programa R2D_Mesh, a discretização do domínio baseia-se na metodologia TIN 

(triangulated irregular network) (Steffler, 2002). 

A qualidade da malha depende não só do rigor do levantamento topográfico, mas também da resolução 

da mesma. O aumento da resolução da malha, ou seja, da densidade de nós, implica o aumento do tempo 
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computacional. O objetivo será obter a melhor resolução possível num menor tempo computacional 

(Waddle e Steffler, 2002). A qualidade da malha é expressa pelo QI (Quality Index), cujo valor é referente 

ao valor da célula triangular com menor qualidade, de entre as células geradas. O índice traduz o grau 

de semelhança entre os triângulos gerados. Neste contexto, a qualidade de cada elemento triangular é 

definida pelo rácio entre a área de cada triângulo e a área do círculo que passa pelos seus três vértices, 

normalizado pelo correspondente rácio de um triângulo equilátero. Numa malha ideal, composta apenas 

por triângulos equiláteros, o QI teria o valor de 1. De acordo com Waddle e Steffler (2002) são aceitáveis 

valores de QI compreendidos entre 0,15 e 0,50. Para aumentar o QI da malha criada, efetuaram-se 

operações como a suavização da malha e a remoção ou adição de alguns nós.  

Tendo por base o ficheiro topográfico editado, criaram-se alternativas de malhas de elementos finitos, 

em que, essencialmente, se alterou o espaçamento entre nós e consequentemente o seu número. 

No R2D_Mesh, a flexibilidade no processo de definição da malha, permite uma simulação mais 

detalhada do escoamento em zonas de topografia mais complexa (Hudson et al., 2003). Zonas do curso 

de água que necessitem de uma maior discretização do domínio deverão apresentar maior densidade 

de nós. Desta forma, o espaçamento dos nós do interior do trecho não foi definido de forma uniforme. 

A zona do leito principal requer maior precisão computacional para representar mais corretamente uma 

zona de maior variabilidade morfológica. Nas zonas de leito de cheia a malha poderá ser menos densa, 

pois não apresenta configurações de fundo tão complexas (Boavida, 2007). De acordo com o exposto, 

optou-se por utilizar um menor espaçamento na zona central do leito, abrangendo a área molhada para 

grande parte dos caudais a simular. Posteriormente observou-se que o refinamento da malha no leito 

abrangido pelos maiores caudais não apresenta melhorias significativas na qualidade dos resultados. 

Na Tabela 4.3 apresentam-se as características da malha de elementos finitos, utilizada na modelação, 

e na Figura 4.11 os espaçamentos definidos entre os nós da malha. 

 
Tabela 4.3 – Características da malha de elementos finitos. 

Número de nós Número de elementos QI (-) Ângulo(º) 
10381 20371 0,42 5 

 

 

 

 

  
 

 

 
A título de exemplo refere-se que numa das malhas alternativas geradas com o mesmo QI, 

comparativamente à malha acima descrita, se aumentou em 59% o número de nós, essencialmente na 

zona de leito de cheia, o que conduziu a diferenças médias nas cotas da superfície livre na ordem dos 

0,001%. Desta forma, malhas com um refinamento superior, face à malha utilizada, não se consideraram 

ser vantajosas devido a implicarem tempos de cálculo superiores sem benefício nos resultados.  

Nós de fronteira – 1 m 

fronteira 

Nós no interior do trecho 

Zona central – 0,60 m 

Zonas leito de cheia – 2 m Espaçamento 

Figura 4.11 – Espaçamentos entre nós utilizados na malha de elementos finitos. 



 36 

Como condição inicial a montante do trecho, considerou-se o valor de 54,50 m para a cota da superfície 

livre.  

 Simulação hidrodinâmica inicial  

No seguimento das considerações apresentadas na alínea 3.1, importa referir que no modelo River2D 

o utilizador tem a possibilidade de escolha entre dois modelos lineares de resolução de equações, um 

direto e um iterativo. O primeiro, é mais rápido para malhas pequenas (menos de 10000 nós) mas exige 

maior memória RAM disponível. Comparativamente, o processo iterativo é mais rápido para malhas 

com um número de nós superior e necessita de uma menor capacidade de armazenamento de dados 

(Steffler e Blackburn, 2002). Tem por base um modelo de resolução denominado GMRS (Generalized 

Minimal Residual method) (Saad e Schultz, 1986). Tendo estes fatores em conta optou-se pela 

utilização do modelo iterativo. 

A escolha do modelo iterativo implica a definição de três parâmetros: número de iterações efetuadas 

até que que o algoritmo seja reiniciado; número máximo de iterações; e erro da solução final. Os 

parâmetros utilizados foram os definidos por defeito. Para a definição do modelo de resolução de 

equações, são ainda apresentadas duas alternativas para a avaliação da matriz Jacobiana: o modelo 

analítico e o modelo numérico. O método analítico é o mais rápido, mas devido a hipóteses formuladas 

na derivação matemática, pode ser menos preciso do que o modelo numérico. Para um regime 

permanente, é recomendada a utilização do modelo analítico, sendo o numérico mais indicado para 

regimes transitórios (Steffler e Blackburn, 2002). 

Durante o decorrer da simulação pode observar-se um parâmetro denominado “variação da solução” 

que corresponde à variação relativa das variáveis da solução durante o último passo de cálculo. A 

relação desse valor com a variação da solução pretendida determina a rapidez com que o incremento 

de tempo aumenta. Uma vez que o incremento de tempo máximo é alcançado, a variação da solução 

deve diminuir com cada iteração subsequente. Segundo Steffler e Blackburn (2002), a solução 

converge quando a variação da solução relativamente ao passo anterior é suficientemente pequena (na 

ordem de 0,00001) e quando a diferença entre o caudal a montante e o caudal a jusante é inferior a 1%. 

Realizou-se a simulação hidrodinâmica em regime permanente, pelo que se optou pelo modelo 

analítico. Importa referir que os problemas de convergência que ocorreram foram resolvidos por 

alteração da condição inicial. Testaram-se sucessivos valores superiores à cota da superfície livre da 

secção de montante até se atingir uma solução convergente, sendo que o valor final foi 54,50 m 

conforme atrás referido. 

 Calibração do modelo e análise de sensibilidade  

A calibração do modelo tem como objetivo aproximar a simulação da realidade através da mudança de 

uma ou mais variáveis. A rugosidade absoluta do leito do rio foi a variável considerada. 

Comparam-se as cotas da superfície livre e os perfis de velocidade (Figura 4.12). Os perfis apresentam 

os valores da velocidade perpendicular à secção transversal. Na Tabela 4.4 resumem-se as diferenças 

médias absolutas e relativas verificadas para as alturas de escoamento.  
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Tabela 4.4 – Diferenças entre as cotas da superfície livre medidas e simuladas (ks=0,50 m). 

Caudal (m3/s) Secção transversal  Dif.abs (cm) Dif.rel (%) 

0,70 

T1 5,46 5,85 

T2 5,15 18,18 

T3 -* - 

        * Altura de escoamento na secção de jusante é introduzida como condição de fronteira.  

 

  Dif.abs – diferença absoluta média entre a cota da superfície livre observada e simulada; 

  Dif.rel – diferença relativa média entre a cota da superfície livre observada e simulada.  

 

 
a) 

 
b) 

 
Figura 4.12 – Velocidade medida e simulada para uma rugosidade de 0,5 m: a) secção transversal T1; b) secção 

transversal T2. 

 
Considera-se que as diferenças entre as medições e os resultados da simulação podem ser justificadas 

por diversos fatores: 

§ A topografia gerada é decorrente do número de pontos do levantamento, não reproduzindo em 

detalhe todas as formas de relevo e todos os blocos; 

§ Diferenças entre a topografia real do leito do rio e a gerada pela malha de elementos finitos;  

§ Erros na medição dos parâmetros hidráulicos e consequentemente no cálculo do caudal; 

§ Dificuldade em obter as medições da velocidade na direção perpendicular ao escoamento, 

devido à variabilidade espacial do mesmo em determinadas zonas;  

§ Consideração de rugosidade constante independentemente da zona do leito; 

§ Diferença na morfologia entre as secções transversais medidas em campo e as simuladas; 
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§ Limitação na discretização da malha de elementos finitos; 

§ Medições reais limitadas em quantidade e ordem de grandeza, pelo que existem incertezas 

associadas à determinação das condições de fronteira; 

§ Possíveis alterações da morfologia do leito durante o período que medeia entre o levantamento 

topográfico e as medições dos parâmetros hidráulicos, afetando os ajustamentos relativos à 

velocidade média; 

§ Limitações associadas ao modelo bidimensional (não considera distribuição vertical da 

velocidade). Geralmente, em áreas de declive acentuado ou em zonas de  

alteração brusca de declive o modelo não é tão exato, como ocorre em algumas zonas deste  

trecho. 

Salienta-se que o ajustamento do perfil de velocidades ao longo de uma secção é um processo complexo. 

Numa secção transversal, é um parâmetro que varia substancialmente, dependendo das características 

morfológicas do curso. Nos locais em que a morfologia se altera consideravelmente, como perto de 

blocos, são expectáveis maiores discrepâncias entre as velocidades medidas e simuladas. 

Adicionalmente, a discrepância entre os perfis de velocidades medidos e simulados pode ser afetada 

caso os referidos blocos se desloquem por ação do próprio escoamento.  

Em particular, esse efeito de perturbação do escoamento está presente na secção T1, a uma distância 

da margem entre os 17 e os 22 m, em que as diferenças entre as velocidades medidas e simuladas 

podem ser explicadas com a proximidade à ilha existente, o que aliado ao efeito dos blocos rochosos 

existentes nesta zona origina pontos de velocidade nula que não possuem correspondência no resultado 

das simulações.  

Analisando os resultados obtidos, considerou-se que as discrepâncias entre valores simulados e 

valores medidos eram excessivas, não se verificando um bom ajustamento do modelo às condições 

reais. Dado que a simulação originou resultados inferiores aos medidos, para ambos os parâmetros 

comparados, concluiu-se ser necessário o aumento da rugosidade absoluta (de acordo com a equação 

(3.8)). Considerou-se que o seu valor difere em função da ordem do valor do caudal.  

Os blocos rochosos existentes influenciam a perda de carga, a distribuição de velocidades e as cotas 

da superfície livre. Seguindo este pressuposto, admitiu-se que a forte influência dos blocos no 

escoamento, e consequente aumento da rugosidade absoluta, é significativa até um caudal de 5 m
3
/s. 

Para caudais superiores, considerou-se que as alterações da morfologia do leito têm menor impacto 

nas condições do escoamento em razão da subida de nível da superfície livre. Por esse motivo foi 

atribuído um diferente valor de rugosidade absoluta, adiante referido. Os caudais foram classificados 

em duas categorias: caudais mais reduzidos, até 5 m
3
/s; e caudais mais elevados, entre 5 e 90 m

3
/s.  

Salienta-se que as medições efetuadas no trabalho de campo são referentes a caudais que se inserem 

na primeira categoria. O limite superior da segunda categoria foi definido de forma a abranger o máximo 

caudal turbinado horário registado
2
 pelo SNIRH (82,86 m

3
/s), entre 2001 e 2011. 

                                                
2 Registo da rede hidrométrica da estação com o código 16k/01A, designada por “Albufeira da Pracana (EDP)”. 
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4.4.5.1 Calibração para caudais reduzidos (até 5m3/s) 

Ao longo do processo de calibração testaram-se múltiplas rugosidades absolutas superiores a 0,50 m, 

bem como diferentes distribuições de rugosidade não uniformes ao longo do trecho, como por exemplo, 

a aplicação de uma rugosidade superior apenas a uma região central do leito onde se verifica uma 

zona de declive negativo. Esta última opção não revelou ter um impacto significativo nos resultados em 

detrimento de considerar a menor rugosidade distribuída uniformemente.  

Com o objetivo de determinar um valor máximo aplicável à rugosidade absoluta, recorreu-se ao critério 

de Cowan, citado por Lencastre (1991), tendo-se obtido um coeficiente U de Manning de 0,10 m
-1/3

s. 

Para este resultado, foi considerado o rio Ocreza como um curso de água natural com: influência da 

meandrização moderada; gravilha grossa; irregularidades do fundo e das bermas importantes; 

variações de forma bruscas pouco frequentes; obstruções importantes e vegetação fraca. De modo a 

determinar o valor da rugosidade absoluta para U=0,10 m
-1/3

s (equação (3.8)), calculou-se o raio 

hidráulico da secção de jusante do trecho, para o caudal medido de 0,70 m
3
/s, com recurso ao software 

Autocad. Determinou-se um raio hidráulico de 0,45 m e uma rugosidade absoluta de 1,77 m. 

Executando a simulação para ks=1,77 m, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 4.5.  

Tabela 4.5 – Diferenças entre as cotas de superfície livre medidas e simuladas (ks=1,77 m). 

Caudal (m3/s) Secção transversal Dif.abs (cm) Dif.rel (%) 

0,70 

T1 2,51 2,66 

T2 2,90 8,91 

T3 - - 

 

A diferença entre a cota da superfície livre obtida com uma rugosidade absoluta de 0,50 m e com uma 

rugosidade de 1,77 m está representada na Figura 4.13 a) e na Figura 4.13 b), para a secção T1 e T2, 

respetivamente.  

 
a) 
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b) 

 

Figura 4.13 – Representação da cota da superfície livre medida e simulada para uma rugosidade de 0,50 e 

1,77 m: a) secção transversal T1; b) secção transversal T2. 

 
Na Figura 4.14 encontra-se a representação vetorial da velocidade do escoamento para o caudal de 

0,70 m
3
/s e ks=1,77 m. 

 
Figura 4.14 - Representação da velocidade (m/s) na forma vetorial para um caudal de 0,70 m

3
/s (ks=1,77 m). 

 

Analisando a Figura 4.15, verifica-se que o aumento da rugosidade absoluta originou uma diminuição 

dos valores da velocidade simulada, como seria expectável. Verifica-se um melhor ajustamento dos 

valores de velocidade medidos e simulados, pelo que se considera que ks=1,77 m é aceitável para as 

simulações dos caudais mais reduzidos. 
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a) 

 
b) 

 

Figura 4.15 - Velocidade medida e simulada para uma rugosidade de 1,77 m: a) secção transversal T1; b) 

secção transversal T2. 

 
No Anexo C representam-se as diferenças entre as velocidades medidas e simuladas para os caudais 

medidos 0,17 e 0,28 m
3
/s. Note-se, uma vez mais, que a morfologia de um curso de água desta 

natureza é complexa, pelo que a calibração relativamente à velocidade não deve ser ambiciosa. 

A escolha de um valor de rugosidade absoluta tão elevado, embora implique uma perda de significado 

físico da referida variável, foi necessária para efeitos de calibração do modelo e é fundamentada pelos 

seguintes aspetos: 

§ Os leitos naturais de rios têm secções transversais irregulares, acentuada variação do declive 

e numerosas curvas ao longo do seu curso. A variabilidade das características geométricas ao 

longo do escoamento implica também a variabilidade de parâmetros hidráulicos no trecho. 

(Jovanović, 2002, in Žic et al., 2009).  

§ As irregularidades e a existência de obstruções no canal, como no caso de fundos rochosos, 

influenciam fortemente a rugosidade do leito ao longo da superfície molhada (Stephan e 

Gutknecht, 2002, in Žic et al., 2009 ).  

§ Nas condições acima referidas, em inúmeros canais, o valor do coeficiente de rugosidade U 

diminui com o aumento do caudal, assumindo assim valores diferentes dependendo do caudal 

escoado. Desta forma, considera-se que o leito do rio é caraterizado por um valor de rugosidade 

adequado ao seu escoamento regular e outro para os períodos de cheia (Žic et al., 2009). 
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4.4.5.2 Calibração para caudais elevados (entre 5 e 90 m3/s) 

Para caudais superiores a 5 m
3
/s, considerou-se que o caudal se escoa com menor influência dos 

blocos, reproduzindo de forma mais real as características do leito, pelo que se admite o valor de 

rugosidade absoluta de 0,5 m já proposto e justificado na alínea 4.4.2.1. 

 Curva de vazão 

Para determinar as cotas da superfície livre na fronteira de jusante para os diferentes caudais a simular, 

foi necessário definir a curva de vazão nessa secção. 

A existência de medições apenas para caudais baixos suscitou a divisão da curva em dois troços, os 

quais foram definidos por diferentes métodos. Até ao caudal de 5 m
3
/s, assumiram-se valores da cota da 

superfície livre obtidos pela extrapolação da curva de vazão original, resultante das medições efetuadas 

durante o trabalho de campo (Figura 4.7). Para os caudais no intervalo dos 5 aos 90 m
3
/s, as cotas da 

superfície livre foram determinadas com recurso a simulações realizadas no software HEC-RAS. 

O HEC-RAS permite calcular e apresentar graficamente as curvas de regolfo de escoamentos 

unidimensionais em rios, em regime permanente e em regime variável. A simulação neste modelo 

pressupõe que as secções transversais têm diretriz linear e são perpendiculares à direção do 

escoamento.  

A simulação foi executada em regime permanente lento. Como condição de fronteira, impôs-se altura 

uniforme (normal depth) na secção extrema de jusante. Esta opção exige a definição do declive médio 

do curso de água no trecho mais próximo da secção de jusante. Como pode ser observado no Anexo D 

(Figura D.3), o perfil longitudinal evidencia um declive bastante variável, apresentando mesmo um 

trecho com declive negativo (zona elevada). Neste contexto, determinou-se o declive apenas com base 

no trecho entre a secção de jusante e o início da zona elevada, do qual resultou um valor de 0,0094. 

No HEC-RAS a rugosidade é caracterizada através do coeficiente U de Manning. Como tal, introduziu-

se para todo o trecho simulado o valor de 0,047 m
-1/3

s, correspondente a ks=0,50 m. Os restantes 

detalhes da simulação podem ser consultados no Anexo D. 

Com base nos resultados da simulação para diferentes caudais, definiu-se para os caudais mais 

elevados (5 a 90 m
3
/s) que a curva seria definida por ajustamento de uma função do tipo exponencial 

ou do tipo linear. A função exponencial ajustada apresentou expoente aproximadamente nulo, sem 

qualquer melhoria no ajustamento em relação à função linear, pelo que foi esta a adotada. A curva de 

vazão para a secção de jusante (T3) está representada na Figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Curva de vazão da secção T3. 

 
 Simulações dos caudais de interesse 

As simulações bidimensionais do escoamento realizaram-se em condições semelhantes à simulação 

inicial para o caudal de 0,70 m
3
/s, descrita na alínea 4.4.4. A gama de caudais considerada, dos 0,50 

aos 90 m
3
/s, teve em consideração o caudal máximo turbinado pela central. Para os caudais mais 

reduzidos, optou-se por intervalos menores entre caudais a simular, uma vez que o seu interesse para 

o estudo do habitat é superior. Na Tabela 4.6 estão presentes os caudais simulados e respetivas cotas 

da superfície livre na secção de jusante, obtidas pela curva de vazão acima apresentada.   

Tabela 4.6 – Caudais simulados e correspondentes cotas da superfície livre na secção de jusante: a) caudais 

reduzidos; b) caudais elevados. 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

A título de exemplo, a Figura 4.17 mostra a velocidade do escoamento na forma vetorial obtida para o 

caudal de 80 m
3
/s e destaca-se o perfil de velocidades para a secção central T2.  
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        a) 

 
        b) 

Figura 4.17 – Resultado da simulação da velocidade (m/s) para Q=80 m
3
/s: a) representação da velocidade 

na forma vetorial; b) perfil transversal da secção T2. 

  
4.5 Modelação do habitat para peixes 

 Curvas de preferência  

As curvas de preferência para o barbo utilizadas no presente estudo foram determinadas para o rio 

Ocreza (Boavida et al., 2013b) e são referentes à Primavera (Figura 4.18). As classes de substrato 

correspondem às anteriormente apresentadas na Tabela 4.2. O estágio de vida, juvenil ou adulto, é 

determinado pelo comprimento do peixe, respetivamente se inferior ou superior a 10 cm.  
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a) b) 

 
c) 

 

Figura 4.18 – Curvas de preferência para barbo juvenil e adulto: a) velocidade; b) profundidade; c) substrato 

[classes de substrato: (1) matéria orgânica; (2) silte; (3) areia; (4); cascalho; (5) seixo (6) calhaus rolados; (7) 

blocos; (8) rocha]. 

 
 Disponibilidade de habitat – Cálculo de WUA 

As simulações de habitat foram realizadas com recurso à componente de modelação de habitat 

existente no River2D, baseada no conceito de WUA (Weighted Usable Area). Como inputs 

introduziram-se: os resultados da modelação hidrodinâmica dos caudais de interesse, as curvas de 

preferência para os dois estágios de vida considerados, e os valores de índice do canal para cada nó 

do levantamento topográfico.    

O índice de canal considerado foi o substrato, pelo que os valores dependem das características do 

mesmo. A escala utilizada foi a apresentada na alínea 4.2 (caracterização do trecho) tendo sido 

igualmente utilizada na elaboração das curvas de preferência. É necessário obter os valores de índice 

do canal para todos os nós da malha de elementos finitos. Para tal, relativamente às opções do módulo 

de habitats optou-se por uma interpolação discreta, uma vez que o substrato é definido por classes. 

Desta forma, o índice de canal de um nó é dado pela informação presente no nó mais próximo que 

possua índice de canal definido.  
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A cada solução hidrodinâmica foram associadas as curvas de preferência de habitat e o ficheiro de 

índice de canal, para cálculo do WUA (2.4). Nas opções do método de cálculo da WUA, considerou-se 

a multiplicação dos índices de preferência, por se considerar que as três variáveis (velocidade, 

profundidade e substrato) têm a mesma importância.  

O modelo River2D permite a visualização gráfica da adequabilidade de habitat para cada uma das 

variáveis (velocidade, profundidade e índice de canal), bem como da sua combinação (multiplicação), 

traduzida pelo índice de adequação de habitat (Combined Suitability Index, CSI).  

Relativamente ao substrato, na Figura 4.19 pode observar-se a distribuição das classes de substrato 

no trecho, sendo visível que a maioria dos blocos se localiza na zona central do leito. Apresenta-se 

ainda a adequabilidade de habitat dos juvenis e adultos ao referido parâmetro (CISI), no leito abrangido 

pelos caudais simulados (i.e. até 90 m
3
/s). 

 
a) 

 

 
 

 

 
 

b) c) 

 

Figura 4.19 - Substrato e distribuição de CISI do trecho em estudo para Q=90: a) substrato; b) distribuição de 

CISI para barbo juvenil; c) distribuição de CISI para barbo adulto. 

  

 Análise das curvas WUA em função do caudal  

A definição da curva de WUA, permite a representação do habitat disponível, em termos de área, em 

função do caudal. Na Figura 4.20 apresentam-se as curvas WUA obtidas para ambos os estágios de 

vida no trecho em estudo.  
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Figura 4.20 – Curvas WUA em função do caudal, para barbos juvenis e adultos. 

Pode verificar-se que o comportamento de ambas as curvas é semelhante e se traduz por um aumento 

inicial da disponibilidade de habitat com o aumento do caudal, até se atingir um máximo, a partir do 

qual ocorre um decréscimo acentuado.   

Para o estágio de vida juvenil atinge-se o máximo para um caudal de aproximadamente 1,4 m
3
/s, 

enquanto que para os adultos o valor de caudal que maximiza a WUA é cerca de 7 m
3
/s. O ponto de 

inflexão corresponde a uma disponibilidade de habitat de 550 m
2
 e de 563 m

2
 para juvenis e adultos, 

respetivamente. De forma a definir com maior precisão a localização do referido ponto, simularam-se com 

o River2D caudais adicionais além dos caudais de interesse anteriormente definidos e simulados. A partir 

do máximo, para ambos os estágios de vida, verifica-se uma perda de habitat à medida que o caudal 

aumenta. Nesta situação, os peixes têm de abandonar o seu habitat preferencial e identificar locais mais 

toleráveis – i.e. velocidades mais baixas, o que implica uma atividade energeticamente mais dispendiosa 

e stressante (e.g. Fausch, 1984). Aproximadamente a partir de Q=50 m
3
/s, o habitat disponível tende a 

estabilizar para valores compreendidos entre 50 e 100 m
2
.   

A observação da variação da WUA em função do caudal indica que os juvenis não se adaptam tão bem 

ao aumento de caudal e, consequentemente, a maiores velocidades e profundidades. De forma 

expectável, para os adultos, devido às capacidades natatórias da espécie e às dimensões do próprio 

indivíduo, uma gama mais extensa de caudais possibilita maiores valores de disponibilidade de habitat 

(Boavida et al., 2015). Verifica-se que a disponibilidade de habitat apresenta valores superiores a 

400 m
2
 para caudais compreendidos entre 4 e 13 m

3
/s no caso dos adultos, e para juvenis estes valores 

apenas ocorrem para caudais inferiores a 5 m
3
/s. 

Para caudais superiores a 60 m
3
/s, no caso dos juvenis, verifica-se um aumento da WUA com o 

aumento de caudal, possivelmente devido à inundação das margens. Na fase adulta tal aumento não 

se verifica devido à sua preferência por zonas mais profundas. 
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Com o intuito de ilustrar as condições que maximizam a disponibilidade de habitat para juvenis e 

adultos, apresentam- se nas Figuras 4.21 e 4.22 os respetivos mapas do índice de adequabilidade de 

habitat (VSI, DSI e CSI). A Figura 4.23 visa a representação das condições de habitat para caudais 

elevados, apresentando-se os resultados obtidos para o caudal de pico.  

É de salientar que, devido ao método de cálculo utilizado, se em qualquer célula da malha, uma das 

variáveis apresentar índice de adequabilidade nulo é condição suficiente para que o CSI resultante seja 

nulo.  

§ Q = 1,40 m3/s 

  
a) b) 

 

 
 

 

  
c) d) 

Figura 4.21 – Q=1,40 m
3
/s: a) velocidade; b) profundidade; c) distribuição de CSI para barbo juvenil; d) 

distribuição de CSI para barbo adulto. 

 

Relativamente aos juvenis, o valor máximo de WUA é obtido para este caudal, e corresponde a 24% da 

área molhada. No caso dos adultos, apenas 7% da área molhada apresenta condições adequadas de 

habitat.  

Os locais de habitat adequado aos juvenis estão mais uniformemente distribuídos ao longo do canal 

face aos dos adultos. As zonas mais favoráveis aos juvenis são próximas das margens (incluindo da 

ilha), apresentando um índice de adequabilidade entre 0,50 e 0,60, e correspondem aos locais com 

profundidades próximas de 30 cm e velocidades entre 0,1 e 0,2 m/s. A inexistência do tipo de substrato 

que mais satisfaz a preferência dos juvenis, o cascalho, impede o índice de atingir valores superiores. 
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Para este caudal, grande parte do trecho não possui condições para o barbo adulto devido às baixas 

velocidades existentes em certas zonas. Os maiores valores de CSI que se verificam no caso dos 

adultos são na ordem de 0,30, verificando-se a preferência por zonas mais centrais do leito, mais 

oxigenadas, com profundidades próximas de 0,50 m.  

§ Q = 7 m3/s 

  
a) b) 

 

 
 

 

  
c) d) 

Figura 4.22 – Q=7 m
3
/s: a) velocidade; b) profundidade; c) distribuição de CSI para barbo juvenil; d) distribuição 

de CSI para barbo adulto. 

 

Para um caudal de 7 m
3
/s, a disponibilidade de habitat diminui para a fase juvenil e atinge o seu máximo 

no caso dos barbos adultos. A área habitável disponível (WUA) corresponde, respetivamente, a 11 e a 

22% da área molhada.  

Comparativamente aos resultados obtidos para Q=1,40 m
3
/s, em que o máximo CSI simulado é 0,60, 

o índice de adequabilidade apresenta valores superiores, ultrapassando 0,90 para o estágio adulto. 

Neste caso as zonas mais favoráveis aos adultos encontram-se essencialmente na zona central do 

trecho. Estes valores são atingidos nestas condições uma vez que, não só se verificam zonas com 

velocidades e profundidades perfeitamente adequadas (aproximadamente 0,9 m/s e 0,5 m), bem como 

o substrato existente é o mais adequado para este estágio de vida. Note-se que para os juvenis se 

observam zonas com índice de adequabilidade de 0,80, contudo estas são áreas muito reduzidas, junto 
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às margens como expectável, sendo que no resto do trecho a tendência é de diminuição das condições 

de habitat, face ao aumento do caudal.  

§ Q = 83 m3/s   

  
a) b) 

 

 
 

 

  
c) d) 

Figura 4.23 – Q=83 m
3
/s: a) velocidade; b) profundidade; c) distribuição de CSI para barbo juvenil; d) distribuição 

de CSI para barbo adulto. 

 

De acordo com os resultados obtidos, o aumento de caudal até 83 m
3
/s implicou uma redução de WUA 

para ambos os estágios de vida, sendo este valor aproximadamente 2% da área molhada. Os juvenis 

são os mais sensíveis a caudais elevados na medida em que possuem menores capacidades natatórias 

para fazer face às elevadas velocidades. 

O caudal de pico gerou velocidades superiores a 1,10 m/s e profundidades superiores a 0,90, originando 

valores nulos de adequabilidade de habitat na quase totalidade do trecho. Nesta situação, as únicas zonas 

com condições de habitabilidade localizam-se junto das margens, tanto para juvenis como para adultos. 

O maior valor de CSI alcançado, aproximadamente 0,85, correspondente a zonas pouco profundas com 

melhores características de refúgio e abrigo proporcionadas pelas rochas localizadas junto às margens. 
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4.5.3.1 Relação entre caudais e máxima área de habitat disponível 

Com os resultados obtidos, conclui-se que nas situações em que o caudal turbinado, com possível 

acréscimo de caudal descarregado, ultrapassa 35 m
3
/s, as condições de habitat são especialmente 

adversas para a espécie piscícola em estudo.  

Na Tabela 4.7 pode observar-se a relação entre a área de habitat disponível (WUA) resultante para 

cada caudal simulado e o valor máximo de WUA obtido, para cada estágio de vida. Note-se que 

Q=83 m
3
/s implica que barbos juvenis e adultos disponham, respetivamente, de apenas 15 e 9% de 

condições de habitabilidade face às máximas possíveis. Este caudal, sendo o caudal de pico tem 

particular relevância no âmbito da análise presente na alínea seguinte, elaborada com recurso à COSH-

Tool.  

Tabela 4.7 – Relação entre WUA resultante de cada caudal simulado e o valor máximo de WUA obtido, para 

barbos juvenis e adultos. 

Caudal 
(m3/s) 

% Relativa à máxima WUA 
Juvenil Adulto 

0,50 87 15 

0,70 94 18 

1,00 98 23 

1,40 100 28 

1,70 99 31 

2,00 98 36 

2,50 94 45 

3,00 91 55 

3,50 86 64 

4,00 82 72 

5,00 74 85 

7,00 50 100 

10,00 37 85 

20,00 21 38 

40,00 16 13 

60,00 14 12 

80,00 14 10 

82,86 15 9 

90,00 15 9 

 
Para efeitos de estudo, considera-se que os caudais que proporcionam áreas superiores a 80% da 

máxima WUA constituem uma zona de confiança, em que não se geram condições de stress para a 

espécie (adaptado de Capra et al., 1995). Para esse limite, e de acordo com os resultados, no caso 

dos juvenis, os caudais que satisfazem essa condição situam-se sensivelmente entre 0,50 e 4 m
3
/s, e 

para os adultos entre 4,5 e 11 m
3
/s.  

Considera-se ainda, que as situações que conferem áreas de habitat disponíveis inferiores a 50% da 

máxima WUA correspondem a caudais nulos ou superiores a 7 m
3
/s para os juvenis, e no caso dos 

adultos, caudais inferiores a 3 m
3
/s ou superiores a 17 m

3
/s.  
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4.6 Análise estatística de variações rápidas de caudal e cota da 
superfície livre  

 Dados de base  

A ferramenta computacional COSH-Tool foi aplicada para análise de séries de caudais (Q) e cotas da 

superfície livre (H) do rio Ocreza, a jusante da barragem de Pracana.  

Os dados de base são os caudais médios horários turbinados e descarregados, disponibilizados pelo 

SNIRH, medidos na estação hidrométrica da Albufeira da Pracana (EDP). São referentes a um período 

de 10 anos, de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2011.  

De forma a analisar o regime hidrológico no local em estudo os caudais turbinados e descarregados, 

foram somados, obtendo-se para cada registo horário um valor total de caudal. Na série obtida, 

sensivelmente 80% dos valores são nulos, correspondentes às situações em que as turbinas não estão 

em funcionamento e não é realizada qualquer descarga.  

A variação da cota da superfície livre permite uma análise mais completa no âmbito das condições de 

habitat disponível e hydropeaking, como se verá adiante. Desta forma, aplicou-se o procedimento de 

análise não só aos caudais efluentes como também às respetivas cotas da superfície livre. Estas, foram 

obtidas para cada caudal da série de dados, pela curva de vazão estabelecida na presente dissertação 

(alínea 4.4.6), considerando a sua aplicação viável face à proximidade com a zona de descarga do 

aproveitamento hidroelétrico.   

 Preparação dos dados de base  

Nesta fase o software modifica os dados originais formando um novo conjunto de dados passível de 

constituir a base da análise. São realizadas as seguintes etapas, explicadas sucintamente de seguida: 

i) Seleção do período em análise - Definição do primeiro e último ano da série de dados e do 

seu tipo (caudal ou cota da superfície livre); 

ii) Adição de novas linhas para valores em falta – São identificados todos os valores em falta, 

de acordo com o intervalo de tempo dos registos, neste caso horário; 

iii) Remoção de valores atípicos (outliers) – Definição da existência, ou não, de outliers, e 

valor a partir do qual os registos deverão ser considerados como tal. Podem corresponder 

a erros de medição ou situações excecionais. Depois de identificados serão corrigidos por 

interpolação;  

iv) Consideração da mudança de horário de verão e inverno – As duas mudanças horárias no 

ano têm como consequência a falta ou a duplicação de dados, que são identificados e 

posteriormente interpolados; 

v) Interpolação de dados – Todas os valores identificados nos passos anteriores são 

interpolados (Figura 4.24); 
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vi) Aplicação de média móvel (w) – Ao novo conjunto de dados é aplicada uma média móvel 

com o intuito de suavizar grandes flutuações frequentes do sinal. É definido um intervalo 

de aplicação, i.e., o número de valores da série temporal para os quais a média é calculada 

(Figura 4.25). 

O presente estudo visa a caracterização hidrológica do trecho. Relativamente aos outliers, definiu-se 

como limite superior o máximo caudal turbinado no período em análise (83 m
3
/s). Desta forma, excluem-

se da análise todas as ocorrências de caudais superiores, incluindo eventos hidrológicos extremos, i.e. 

cheias. Esta opção implica que a maior parte dos caudais evacuados pelo descarregador de cheias 

não sejam contemplados, o que se considera plausível uma vez que nos dez anos analisados apenas 

1,4% do período apresenta caudal descarregado.  

Na Tabela 4.8 verifica-se que são escassos os registos em que o caudal total excede 83 m
3
/s. Em 

particular, registaram-se três grandes cheias. Na maior, de Outubro a Dezembro de 2006 na bacia do 

rio Tejo (Macedo, 2007) descarregaram-se em Pracana caudais na ordem dos 1300 m
3
/s. Os outros 

dois eventos a salientar, embora menos intensos, ocorreram em Fevereiro de 2010 onde se verificaram 

descargas de aproximadamente 600 m
3
/s, e 300 m

3
/s em Janeiro de 2011.  

Tabela 4.8 - Distribuição de caudais efluentes por intervalos, para período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de 

Setembro de 2011. 

 

 
 
Nota: data – dados de base; interpolated values – valores interpolados 

 

Figura 4.24 – Série de dados interpolada. 

 

O valor de média móvel utilizado, w=3, corresponde ao valor indicado por Sauterleute e Charmasson 

(2012) para séries de dados com resolução temporal de 60 minutos.  
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De um modo geral, suavizar os dados elimina as flutuações de curto prazo que podem ser inerentes a 

fatores como a precisão do instrumento de medição. Em contrapartida, suavizar a série de dados 

aumenta a imprecisão dos parâmetros. A suavização implica por isso um compromisso entre uma 

melhor identificação dos eventos de pico e a introdução de maior imprecisão. 

 
Nota: data – dados de base; smoothened data – dados após processo de suavização. 

Figura 4.25 – Dados após aplicação de média móvel. 

 
 Análise de dados  

No seguimento dos processos descritos anteriormente em 3.3.3, a fase de análise implica as seguintes 

operações: i) cálculo da primeira derivada da variável (caudal ou cota da superfície livre); ii) 

identificação dos eventos de pico; iii) tratamento de eventos com múltiplos picos; iv) intervalo de tempo 

após um aumento/diminuição rápido(a); v) número de aumentos/diminuições rápidos(as) por ano e dia. 

A taxa de variação calculada, correspondente à primeira derivada, permite a classificação dos eventos 

de pico como sendo de aumento ou diminuição. Os limites cinc e cdec são definidos de forma iterativa 

com o intuito de obter a identificação mais precisa dos aumentos rápidos (AR) e das diminuições 

rápidas (DR). A gama de valores recomendada para os fatores cinc e cdec é 0,05 – 0,2. Os mesmos 

devem ser suficientemente pequenos para assegurar a identificação de eventos de pico evidentes, mas 

suficientemente elevados para permitir a omissão de variações de curto prazo e baixa magnitude e de 

variações naturais rápidas durante períodos de caudais elevados. Para séries de dados com resolução 

temporal de 60 min, comparativamente a resoluções de 15 min, deverão aplicar-se cinc e cdec mais 

baixos (Sauterleute e Charmasson, 2014). 

O procedimento de identificação de picos com múltiplas fases de subida/descida é semelhante para os 

dois tipos de picos (AR e DR). Para o parâmetro p, relativo à magnitude a partir do qual se detetam 

picos múltiplos, considerou-se 0,2, valor recomendado por Sauterleute e Charmasson (2014). O valor 

de T adotado corresponde também ao predefinido pelos mesmos autores (120 min). Relativamente ao 
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parâmetro d, sugerem que seja igual ou superior ao dobro do intervalo de tempo entre cada registo dos 

dados de base. 

As espécies piscícolas manifestam diferentes níveis de atividade consoante o período do dia, pelo que 

se optou por efetuar a análise adicional que envolve a classificação dos eventos de pico de acordo com 

as condições da luz do dia (luz solar, crepúsculo ou escuridão). Na Tabela 4.9 apresentam-se as 

características da zona de estudo requeridas nesse contexto.  

Tabela 4.9 – Dados para análise de picos em função das condições de luz. 

 

 
 
Saliente-se que a escolha dos parâmetros requeridos pela COSH-Tool resultou de uma análise de 

sensibilidade em que se criaram diferentes cenários, fazendo variar os parâmetros w, cinc, cdec, T e d. 

Os critérios para seleção da melhor combinação de parâmetros consistem nos valores recomendados, 

na avaliação visual da identificação dos eventos de pico, nos parâmetros de hydropeaking obtidos, 

como por exemplo o rácio de caudal F, e no resultado da análise das condições de luz, que revela 

graficamente o efeito das alterações dos limites. A Tabela 4.10 resume os limites definidos para cada 

parâmetro supracitado.  

Tabela 4.10 – Limites definidos para análise de caudal e cota da superfície livre do rio Ocreza. 

 
 
 
 
À semelhança de Sauterleute e Charmasson (2014), optou-se por considerar valores idênticos para cinc 

e cdec. Os referidos autores efetuaram uma análise de sensibilidade a partir da qual demonstraram que 

a escolha de cinc ou cdec não influencia os valores dos parâmetros testados (F, RHm e RHmax) nas 

diminuições rápidas ou aumentos rápidos, respetivamente. Concluíram assim que os valores de cinc e 

cdec são independentes um do outro, o que verifica a robustez da COSH-Tool. Os resultados dessa 

análise de sensibilidade estão disponíveis no Anexo E. 

A título de exemplo, na Figura 4.26 pode observar-se, para o mesmo segmento da série de dados, a 

identificação de picos resultante da utilização dos parâmetros acima definidos assim como para um dos 

cenários não utilizados. Para efeitos de comparação considerou-se um dos cenários não utilizados em 

que a única diferença face aos limites utilizados fosse o valor de cinc e cdec. No primeiro caso, a 

identificação dos eventos de pico parece adequada. No segundo, o aumento dos limites teve como 

consequência a não deteção de certos picos, essencialmente em AR. Depreende-se desta forma 

importância da seleção dos limites em questão.  

Latitude (º) Longitude (º) Fuso horário Tipo de crepúsculo 

39,56 -7,81 GMT 00.00 Civil 

Média móvel (w) de 
dimensão n (-) 

ÇÉÑÇ	 
(-) 

ÇÖÜÇ 
 (-) 

p  
(-) 

T  
(minutos) 

d  
(minutos) 

3 0,06 0,06 0,2 120 120 
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a) 

 

 
b)  

Nota: inc – aumento; dec – diminuição; startinc – início aumento; finishinc – fim aumento; startdec – início diminuição; finishdec – fim diminuição. 

Figura 4.26 - Identificação de inícios e términos de AR e DR: a) cinc= cdec= 0,06; b) cinc= cdec= 0,08 (um dos 

cenários não utilizados). 

 

 Resultados  

Os resultados gerados pela COSH-Tool caracterizam estatisticamente as variações rápidas de caudal 

e da cota da superfície livre.  

Obteve-se que em 21% dos dias da série de dados ocorrem variações rápidas (aumentos ou 

diminuições). Na Tabela 4.11 e na Tabela 4.12 apresentam-se os resultados para taxa média, máxima 

e percentis, de caudal e de cota da superfície livre, para eventos de AR e de DR, respetivamente. O 

rácio de caudal varia até a um máximo de 8168,7. A ordem de grandeza deste valor está associada à 

razão entre o valor máximo de caudal da série de dados (aproximadamente 83 m
3
/s) e o mínimo (em 

teoria 0 m
3
/s). Contudo, devido a ao critério da COSH-Tool em que valores nulos não são considerados, 

sendo interpolados até ao valor seguinte não nulo da série, substituiu-se, previamente à preparação de 

dados de base, todos os registos nulos por 0,01 m
3
/s (valor positivo próximo de 0). Desta forma, 

preservou-se o comportamento real da série de dados. Para aumentos rápidos, obteve-se um máximo 

de 26,4 m
3
/s para a taxa média de aumento de caudal, 27,2 m

3
/s para a taxa máxima de um aumento 

de caudal, 39,8 cm/h para a taxa média de aumento de cota da superfície livre e 45,5 cm/h para a taxa 

máxima de aumento de cota. Os valores correspondentes para as diminuições rápidas são 27,1 m
3
/s, 

27,4 m
3
/s, 40,7 cm/h e 8,9 cm/h.  
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Tabela 4.11 – Resultados para rácio de caudal, taxa média, máxima e percentis, de variação de caudal, e taxa 

média, máxima e percentis, de variação de cota da superfície livre, para eventos de AR.  

 
Tabela 4.12 – Resultados para rácio de caudal, taxa média, máxima e percentis, de variação de caudal, e taxa 

média, máxima e percentis, de variação de cota da superfície livre, para eventos de DR. 

Parâmetro Rácio de 
caudal  

Taxa média de 
Q 

Taxa máxima de 
Q 

Taxa média de 
H 

Taxa máxima de 
H 

Unidade - m3/s/h m3/s/h cm/h cm/h 
Mínimo 1,3 1,7 1,7 2,8 2,8 

Percentil 10% 35,3 7,9 8,8 14,1 17,7 

Média 4753,5 17,4 20,1 26,6 31,5 

Mediana 6254,7 18,8 23,7 28,3 36,3 

Percentil 90% 7655,9 24,9 25,8 37,7 39,1 

Máximo 8211,3 27,1 27,4 40,7 41,0 

Desvio-padrão 3042,7 6,3 6,8 8,1 8,9 

 
De forma a complementar os resultados relativos às taxas de variação da cota da superfície livre, na 

Figura 4.27 pode observar-se os parâmetros estatísticos do nível de água. Refira-se que o valor mínimo 

obtido decorre da substituição acima referida dos valores nulos por 0,01 m
3
/s e posterior aplicação da 

curva de vazão.  

 

Figura 4.27 – Representação dos resultados para cota da superfície livre mínima, média, mediana e máxima. 
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Parâmetro Rácio de 
caudal  

Taxa média de 
Q 

Taxa máxima de 
Q 

Taxa média de 
H 

Taxa máxima de 
H 

Unidade - m3/s/h m3/s/h cm/h cm/h 
Mínimo 2,4 5,4 5,4 8,1 8,1 

Percentil 10% 8,8 15,0 15,6 17,8 19,1 

Média 3969,0 21,4 23,2 29,3 32,8 

Mediana 6068,7 22,3 24,6 30,7 36,8 

Percentil 90% 7474,0 24,9 25,9 37,4 39,1 

Máximo 8168,7 26,4 27,2 39,8 45,5 

Desvio-padrão 3383,3 3,6 3,5 7,3 7,9 
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As durações entre o final de um AR e o início de uma DR (Thigh), e entre o final de uma DR e o início 

de um AR (Tlow), diferem entre si. Embora não se verifique um padrão claro na distribuição dos 

aumentos e diminuições ao longo do tempo, pode observar-se que Thigh é tendencialmente mais 

elevado nos meses de inverno e Tlow mais elevado no verão (Figura 4.28). Uma das funções de 

distribuição cumulativa indica que 91% dos intervalos de tempo após um aumento rápido (Thigh) duram 

menos de 24 h, que 50% têm duração inferior a 4 h e que se verifica um ponto de inflexão onde a 

variação da probabilidade passa a ser assintótica, às 16 h. Para Tlow, a função de distribuição apresenta 

um comportamento semelhante, exibindo um ponto de mudança às 24 h, sendo que 60% desses 

intervalos de tempo têm uma duração até esse valor. Metade dos valores de Tlow são inferiores a 15 h. 

 

a) b) 

 

c) d) 

Figura 4.28 – Resultados para Thigh (a,b) e Tlow (c,d). Gráficos à esquerda representam durações Thigh e Tlow. À 

direita, as respetivas funções de distribuição cumulativa. 

 

Os totais de AR e de DR por ano varia ao longo da série estudada. Os valores mais elevados, 

aproximadamente 80 picos, verificaram-se em 2003 e 2011. O menor número de AR (35) ocorreu em 

2001 e no caso das DR (46) em 2007. Em média anual, o rio Ocreza, em Pracana, é afetado por 

hydropeaking em 19% dos dias, sendo os valores médios de AR e DR, 56 e 67, respetivamente. Na 

Figura 4.29 ilustra-se a fração de dias por ano com zero, um, dois ou três aumentos ou diminuições. 

Quando ocorrem eventos de pico, tipicamente verifica-se um por dia (em 18% dos dias num ano), e em 

alguns casos dois picos por dia (0,9%). É bastante raro ocorrerem três picos num dia, sendo 

observáveis apenas em diminuições rápidas.  
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Saliente-se que o número de eventos de pico por dia está dependente, entre outras, das condições 

hidrológicas, nomeadamente da pluviosidade e nível de água na albufeira, bem como da gestão global 

do SEN (Sistema Elétrico Nacional), a cargo da concessionária REN (Rede Elétrica Nacional), que 

realiza o despacho dos centros electroprodutores.  

 
Nota: Na,inc – Número de aumentos rápidos; Na,dec – Número de diminuições rápidas. 

a) 

 
b) 

Figura 4.29 - Números de AR e DR: a) distribuição de eventos de pico por ano; b) fração de dias por ano com 

zero, um, dois e três aumentos (em cima) ou diminuições (em baixo). 

 
A distribuição mensal dos eventos de pico (Figura 4.30) evidencia que, como esperado, a sua maioria 

se concentra durante os meses mais frios e pluviosos, entre Novembro e Abril. O mês com menor 

número de ocorrências, quer de aumentos ou diminuições, é Junho.  
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Nota
a
: Max Increase Value – Valor máximo de aumento; Min Increase Value – Valor mínimo de aumento; Max Decrease Value – Valor máximo 

de diminuição; Min Decrease Value - Valor mínimo de diminuição. 

Nota
b
: Mês “1” – Janeiro; Mês ”12” – Dezembro.  

Figura 4.30 – Número médio de AR e DR por mês. 

 

A Figura 4.31 representa a distribuição de AR e DR de acordo com a hora do dia. Cerca de 50% dos 

aumentos ocorrem entre as 7 e as 10 h, enquanto que as diminuições surgem maioritariamente entre 

as 21 e as 24 h (53%). Observa-se ainda uma concentração de AR entre as 17 e as 19 h.  

A evolução do consumo ao longo das horas do dia acompanha, como é natural, os padrões de atividades 

e necessidades de energia elétrica, não representando, no entanto, as variações sazonais, dado que os 

valores apresentados são médios, para a totalidade dos eventos de pico da série.  

 
a) 

 

b) 

Figura 4.31 – Distribuição de eventos de pico segundo a hora do dia: a) para AR; b) para DR. 
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De forma complementar, observe-se na Figura 4.32 a) a potência solicitada ao sistema elétrico em 

Portugal, para dias que se inserem no período estudado, bem como a parcela de produção referente a 

centrais de albufeira para dois desses dias (Figura 4.32 b) e c)). De modo geral os resultados obtidos 

através da COSH-Tool são compatíveis com a tendência observada na Figura 4.32, em termos de 

períodos de horas de ponta. Nesta última, verifica-se uma clara diferença entre curvas de verão e 

inverno que refletem o efeito da sazonalidade no consumo de energia elétrica.  

 
a) 

 

 
24-Jan-2011 

b) 

 

 
28-Jul-2010 

c) 

 

Figura 4.32 – Consumo e produção de eletricidade em Portugal: a) diagramas de carga nos dias de maior 

ponta de verão e de inverno em 2005/06 e em 2010/11 (REN, 2011); b) e c) diagrama de produção em 

centrais de albufeira em dias de maior ponta (REN, s.d.). 

 

No que diz respeito às condições de luz, a maioria dos AR ocorrem durante a luz solar (55%), e a 

minoria durante a escuridão (4%), sendo os restantes (41%) associados ao crepúsculo. Para as DR, 

verifica-se que são mais frequentes durante o período de escuridão (67%) e registam menor número 

de ocorrências durante o crepúsculo (13%) e durante a luz solar (20%).   

De salientar que, estes resultados revelam a influência do critério da COSH-Tool em que se classifica 

um evento de pico como sendo de crepúsculo mesmo quando apenas uma parte do evento se verifica 

durante esse período do dia. Atendendo a que geralmente as horas de ponta de consumo energético 

se aproximam dos crepúsculos do dia, será expectável que uma parte do evento ocorra durante os 

mesmos, o que justifica a elevada porção de eventos classificados como de origem no crepúsculo. 

Comparativamente à Noruega, onde foi desenvolvida a ferramenta computacional, em Portugal a 

consideração de crepúsculo não fará o mesmo sentido. Na Noruega existem zonas do país em que o 

crepúsculo civil atinge uma duração máxima de 5 h e mínima de 1,50 h. Na região de Pracana a duração 

do crepúsculo civil é de aproximadamente 1 h (30 minutos de manhã e 30 minutos à noite). Desta 

forma, compreende-se a incorporação desta fase do dia na ferramenta computacional, mas que para o 

nosso país gera resultados que distorcem a realidade e a sua perceção.  
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A Figura 4.33 corresponde à distribuição mensal da ocorrência de variações rápidas de acordo com as 

condições de luz solar. O rio Ocreza exibe um padrão sazonal em termos da variação dessas mesmas 

condições de luz no momento de ocorrência dos eventos de pico. Relativamente aos AR, observa-se 

que nos meses de inverno ocorrem maioritariamente durante o crepúsculo (mais uma vez está patente 

o critério de classificação já mencionado), verificando-se ainda ocorrências durante a escuridão, ao 

contrário dos meses entre Maio e Outubro, em que os AR predominam durante a luz solar, e com 

alguns registos durante o crepúsculo. No período entre Outubro e Março, as DR surgem principalmente 

durante a escuridão, e frações semelhantes ocorrem durante a luz solar e crepúsculo. Nos meses de 

verão aumentam as ocorrências de DR durante a luz solar e durante o crepúsculo. Sublinha-se que 

estes resultados estão naturalmente dependentes da sazonalidade, nomeadamente da variação 

sazonal do número médio de horas de insolação em cada mês ao longo do ano. 

 

a) 

 

Nota: darkness – escuridão; twilight – crepúsculo; daylight – luz solar. 

  b) 

Figura 4.33 – Distribuição mensal de eventos de pico segundo as condições de luz (luz solar, crepúsculo e 

escuridão): a) para AR; b) para DR.  

 

 Análise com consideração de caudal ecológico  

A análise acima apresentada (com início na alínea 4.6.1) considerou os caudais lançados pelo 

aproveitamento hidroelétrico de Pracana, que não contemplam qualquer regime de caudais ecológicos, 

sendo doravante designada por “Análise SE” (sem ecológico). Com o intuito de analisar a influência da 

implementação de um regime de caudais ecológicos na quantificação das variações rápidas de caudal 

e cota da superfície livre, procedeu-se a uma nova análise, designada por “Análise CE” (com ecológico). 
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Em cada mês da mesma série de dados anteriormente utilizada, identificaram-se os registos de caudal 

inferiores ao caudal ecológico proposto para esse mês, para Pracana, por Cortes et al. (2009), e 

efetuou-se a sua substituição pelo valor proposto correspondente (Tabela 4.13). Adotou-se o mesmo 

procedimento na alteração da série relativa às cotas de superfície livre e manteve-se a aplicação da 

curva de vazão definida aos caudais ecológicos propostos. Refira-se que Cortes et al. (2009) 

elaboraram, para Pracana, três propostas de regime de caudais ecológicos, para anos médios, húmidos 

e secos. Nesta dissertação considerou-se os valores recomendados para ano médio.  

Tabela 4.13 – Regime mínimo de caudais ecológicos a libertar na barragem de Pracana, para um ano médio 

(Cortes et al., 2009). 

 
 
As fases de preparação de dados de base e posterior análise executaram-se de forma análoga à 

análise anterior sem consideração de caudal ecológico. De forma a possibilitar uma comparação entre 

as duas situações, utilizaram-se os mesmos valores de limites e de dados para análise das condições 

de luz, anteriormente apresentados na Tabela 4.9 e na Tabela 4.10, respetivamente. Verificou-se que 

se mantinha uma adequada identificação dos inícios e términos dos eventos de pico.  

A fração de dias da série de dados com variações rápidas sofreu uma redução para 19%. As Tabelas 

4.14 e 4.15 referem-se aos resultados obtidos para taxa média, máxima e percentis, de caudal e de 

cota da superfície livre, para eventos de AR e de DR. O rácio de caudal atinge um máximo de 7523,3. 

Nesta análise pode observar-se que no caso de AR, resultou um máximo de 25,8 m
3
/s para a taxa 

média de aumento de caudal, 26,5 m
3
/s para a taxa máxima de um aumento de caudal, 37,5 cm/h para 

a taxa média de aumento de cota da superfície livre e 38,5 cm/h para a taxa máxima de aumento de 

cota. No caso de DR, obteve-se para os mesmos parâmetros 26,6 m
3
/s, 26,6 m

3
/s, 37,7 cm/h, e 

38,5 cm/h, respetivamente.  

Tabela 4.14 – Resultados para rácio de caudal, taxa média, máxima e percentis, de variação de caudal, e taxa 

média, máxima e percentis, de variação de cota da superfície livre, para eventos de AR, com consideração de 

caudal ecológico. 

Parâmetro Rácio de 
caudal  

Taxa média de 
Q 

Taxa máxima de 
Q 

Taxa média de 
H 

Taxa máxima de 
H 

Unidade - m3/s/h m3/s/h cm/h cm/h 

Mínimo 2,4 5,3 5,3 6,7 6,7 

Percentil 10% 6,6 14,7 15,9 17,8 19,4 

Média 259,3 20,8 22,4 25,5 27,7 

Mediana 16,5 21,7 23,6 26,3 28,5 

Percentil 90% 68,5 24,2 25,1 30,4 32,3 

Máximo 7523,3 25,8 26,5 37,5 38,5 

Desvio padrão 1104,9 3,4 3,4 4,7 4,9 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Caudal 
ecológico 

(m3/s) 
5,30 4,50 2,80 1,62 1,22 0,40 0,07 0,01 0,03 0,73 2,00 4,40 
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Tabela 4.15 – Resultados para rácio de caudal, taxa média, máxima e percentis, de variação de caudal, e taxa 

média, máxima e percentis, de variação de cota da superfície livre, para eventos de DR, com consideração de 

caudal ecológico. 

Parâmetro Rácio de 
caudal  

Taxa média de 
Q 

Taxa máxima de 
Q 

Taxa média de 
H 

Taxa máxima de 
H 

Unidade - m3/s/h m3/s/h cm/h cm/h 

Mínimo 1,2 1,7 1,7 2,8 2,8 

Percentil 10% 7,5 7,7 8,2 10,0 11,2 

Média 334,3 17,0 19,4 21,5 24,5 

Mediana 18,8 18,2 22,8 22,4 27,7 

Percentil 90% 376,7 24,2 25,1 29,7 31,4 

Máximo 7480,7 26,6 26,6 37,7 38,5 

Desvio padrão  1212,7 6,2 6,6 7,3 7,9 

 
Na função de distribuição cumulativa pode observar-se que 89% dos Thigh duram menos de 24 h, que 

50% têm duração inferior a 5 h e que se verifica um ponto de inflexão às 16 h. Relativamente a Tlow, 

observa-se que 60% têm uma duração até 24 h, sendo esse o seu ponto de inflexão, que metade 

apresenta duração inferior a 15 h, e 25% inferior a 7 h (Figura 4.34).  

 

a) b) 

 

c) d) 

Figura 4.34 – Resultados para Thigh (a,b) e Tlow (c,d), com consideração de caudal ecológico. Gráficos à 

esquerda representam durações Thigh e Tlow. À direita, as respetivas funções de distribuição cumulativa. 
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Os resultados apresentados na Figura 4.35 indicam que, para AR e DR, 2003 e 2008 registaram o maior 

número de eventos de pico (entre 65 e 77) e que o menor número de eventos ocorreu em 2001 (3 AR e 

27 DR). Considerando uma média anual, obteve-se que o rio é afetado por eventos de pico em 15% dos 

dias, sendo os valores médios de AR e DR, 44 e 60, respetivamente. Na maioria dos dias com registo de 

eventos de pico verifica-se apenas um por dia (em 14% dos dias num ano) e em alguns dias dois (0,8%).  

 
Nota: Na,inc – Número de aumentos rápidos; Na,dec – Número de diminuições rápidas. 

a) 

 
b) 

 

Figura 4.35 – Números de AR e DR, com consideração de caudal ecológico: a) distribuição de eventos de pico 

por ano; b) fração de dias por ano com zero, um, dois e três aumentos (em cima) ou diminuições (em baixo). 

 

Na Figura 4.36, a distribuição mensal dos eventos de pico indica que os meses entre Novembro e Abril 

registam maior número de ocorrências, e que Junho é o mês com menor quantidade de variações 

rápidas.  
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Nota
a
: Max Increase Value – Valor máximo de aumento; Min Increase Value – Valor mínimo de aumento; Max Decrease Value – Valor 

máximo de diminuição; Min Decrease Value - Valor mínimo de diminuição. 

Nota
b
: Mês “1” – Janeiro; Mês ”12” – Dezembro. 

Figura 4.36 – Número médio de AR e DR por mês, com consideração de caudal ecológico. 

 

No que diz respeito às horas do dia em que se verificam as variações rápidas, aproximadamente 40% 

dos AR ocorrem entre as 7 e as 10 h, voltando a observar-se uma concentração de 21% dos eventos 

entre as 17 e as 19 h. Para DR, sensivelmente metade dos eventos (51%) surge entre as 21 e as 24 h 

(Figura 4.37). 

 
a) 

 

b) 

 Figura 4.37 – Distribuição de eventos de pico segundo a hora do dia, com consideração de caudal ecológico: a) 

para AR; b) para DR. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Hour of the day

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid INCREASES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Hour of the day

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid DECREASES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Hour of the day

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid INCREASES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Hour of the day

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid DECREASES



 67 

Segundo os resultados da COSH-Tool, os AR têm início maioritariamente durante a luz solar (58%), 

sendo que poucos ocorrem durante a escuridão (6%) e os restantes (36%) durante o período de 

crepúsculo. Relativamente às DR, observa-se uma concentração no período de escuridão (65%) e 

verifica-se um menor número de eventos durante o crepúsculo (14%) e durante a luz solar (21%). 

Na Figura 4.38 observa-se que os AR nos meses de inverno ocorrem maioritariamente durante o 

crepúsculo, com algumas ocorrências durante a escuridão, ao contrário dos meses entre Maio e 

Outubro, em que os AR predominam durante a luz solar, e com alguns registos durante o crepúsculo. 

No que diz respeito às DR, no período entre Novembro e Março estas surgem maioritariamente durante 

a escuridão, e porções semelhantes ocorrem durante a luz solar e crepúsculo. Nos meses de verão 

aumentam as ocorrências de DR durante a luz solar e durante o crepúsculo.  

 

a) 

 

Nota: darkness – escuridão; twilight – crepúsculo; daylight – luz solar. 
  b) 

 Figura 4.38 – Distribuição mensal de eventos de pico segundo as condições de luz (luz solar, crepúsculo e 

escuridão), com consideração de caudal ecológico: a) para AR; b) para DR.  

 
 Análise comparativa entre os resultados da Análise SE e da Análise CE 

A relevância da análise da série de dados modificada, onde se incorporaram caudais mínimos 

ecológicos em todos os meses (Análise CE), remete para a sua comparação face aos resultados 

provenientes dos dados originais (Análise SE), em termos de hydropeaking no rio. No Anexo F pode 

consultar-se um quadro resumo dos resultados gerados para cada uma das análises. As diferenças 

relativas obtidas entre a Análise CE e a Análise SE são apresentadas na Tabela 4.16. 

Month

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid INCREASES

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
darkness
twilight
daylight

Month

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid DECREASES

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
darkness
twilight
daylight

Month

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid INCREASES

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
darkness
twilight
daylight

Month

Po
rti

on
 o

f p
ea

ks
 [-

]

Rapid DECREASES

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
darkness
twilight
daylight



 68 

Dado que no rio Ocreza, e no período estudado, não é frequente o lançamento de caudal (turbinado 

ou descarregado) para jusante da barragem de Pracana (tal como referido na alínea 4.6.1), seria de 

esperar que quando este ocorre implique variações de caudal e nível de água consideráveis, face ao 

estado natural do curso de água. Desta forma, era expectável que o regime de caudais ecológicos 

influenciasse a quantidade de eventos de pico no sentido da sua diminuição. Com a Análise CE, a 

percentagem de dias da série de dados com variações rápidas (AR ou DR) diminuiu 10%, a média de 

caudal aumentou 10% (de 12,76 para 14,05 m
3
/s) e o número médio de AR e DR por ano diminuiu 22 

e 11%, respetivamente.  

Como esperado, o rácio de caudal também sofreu uma redução, que no caso de valores médios foi de 

94% para aumentos de caudal, e de 93% para diminuições de caudal. Os valores médios das taxas 

médias, quer de aumento quer de diminuição de caudal, diminuíram 3% comparativamente à Análise 

SE. Os valores médios da taxa máxima de aumento e diminuição de caudal obtiveram, respetivamente, 

uma redução de 3 e 4%. Mais expressivas são as reduções nas taxas médias e máximas de cota da 

superfície livre, em que os valores médios apresentam, respetivamente, reduções de 13 e 16% para 

AR, e de 19 e 22% no caso das DR. A apreciação desta influência no nível de água tem especial 

interesse no âmbito da análise das condições de habitat e da possível alteração da vulnerabilidade do 

curso de água a impactos negativos, como será abordado no capítulo seguinte. 

De forma a possibilitar a comparação visual dos resultados relativos à cota da superfície livre, 

apresenta-se a Figura 4.39. É notória a subida dos valores médios e medianos face à Análise SE.  

 
 

Figura 4.39 – Representação dos resultados para cota da superfície livre mínima, média, mediana e máxima, 

para Análise SE (linhas contínuas) e Análise CE (linhas a tracejado). Mínimo e máximo são coincidentes para 

as duas análises, e no caso da Análise SE o mínimo coincide com a mediana. 

 
Relativamente às probabilidades cumulativas dos intervalos de tempo entre aumentos rápidos e 

diminuições rápidas, as Figuras 4.28 e 4.34 revelam um comportamento semelhante, sendo que o valor 

médio de Thigh aumentou 15% e Tlow aumentou 36%.  
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Comparativamente à Análise SE, a Análise CE originou uma marcada diminuição do número de picos 

ao longo dos anos, sendo que o valor mínimo de eventos por ano para AR e DR diminuiu, 

respetivamente, 91 e 41%. Em termos de valores médios obteve-se uma diminuição de 22% para AR 

e 11% para DR. Deixou ainda de se verificar registos de dias com 3 diminuições rápidas.  

A distribuição mensal dos eventos de pico, embora revele a diminuição dos mesmos, manteve a mesma 

tendência face à primeira análise. O mesmo se observa na distribuição segundo a hora do dia, onde não 

se verificam alterações muito significativas, com a maior diferença relativa (16%) a corresponder às 24 h.  

As maiores diferenças ao nível das condições de luz são referentes aos AR, com a Análise CE a 

apresentar diferença relativa de +5% de eventos durante a luz solar, -11% durante o crepúsculo e +37% 

durante a escuridão, face à Análise SE. Nas diminuições rápidas, luz solar e crepúsculo apresentam 

diferenças relativas de +2% e +8%, e verificam-se -2% de eventos ocorridos durante a escuridão. As 

distribuições mensais dos eventos de pico de acordo com as condições de luz das duas análises são 

semelhantes, apesar de se verificarem ligeiras diferenças, irrelevantes para o estudo. 
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Tabela 4.16 - Diferenças percentuais (%) relativas de parâmetros caracterizadores de hydropeaking gerados para Análise CE face aos da Análise SE. 

 

Parâmetro H 
Taxa média 

de um 
aumento de 

H 

Taxa média de 
uma diminuição 

de H 
H no início 
de aumento 

H no final de 
diminuição 

Taxa máxima de 
um aumento de 

H 

Taxa máxima de 
uma diminuição 

de H 
Duração após 

aumento 
Duração após 

diminuição 

Mínimo 0,0 -17,1 0,0 0,0 0,0 -17,1 0,0 0,0 0,0 
Percentil 10% 0,1 -0,4 -29,0 0,2 0,2 1,4 -36,8 0,0 0,0 
Média 0,3 -13,0 -19,3 0,4 0,4 -15,6 -22,0 15,2 32,6 
Mediana 0,5 -14,5 -20,9 0,5 0,5 -22,6 -23,6 11,1 0,0 
Percentil 90% 0,0 -18,8 -21,4 0,5 0,6 -17,4 -19,5 86,2 14,7 
Máximo 0,0 -5,6 -7,2 0,0 0,4 -15,4 -6,0 0,0 4,7 
D. Padrão -13,9 -35,9 -9,5 46,3 29,1 -37,9 -10,8 7,9 41,8 

 
% de dias na série de 
dados com variações 
rápidas (AR ou DR) 

 Aumentos 
por ano 

Diminuições 
por ano 

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 

-9,9 

Mínimo -91,0 -41,0 

4,8 -10,5 37,0 1,8 7,8 -2,1 
Média -22,0 -11,0 
Mediana -24,0 -13,0 
Máximo -10,0 -5,0 

  
 

Parâmetro Q 
Rácio de 

caudal de um 
aumento de 

Q 

Rácio de caudal 
de uma 

diminuição de Q 
Q no início 
de aumento 

Q no final de 
diminuição 

Taxa média de 
um aumento de 

Q 

Taxa média de 
uma diminuição 

de Q 

Taxa máxima de 
um aumento de 

Q 

Taxa máxima de 
uma diminuição 

de Q 

Mínimo 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,9 0,0 
Percentil 10% 200 -25,3 -78,9 7200 600 -1,8 -3,7 1,5 -7,7 
Média 10,1 -93,5 -93,0 131,0 179,9 -2,8 -2,8 -3,3 -3,7 
Mediana 16100 -99,7 -99,7 43900 27900 -2,7 -3,3 -4,3 -4,0 
Percentil 90% 0,0 -99,1 -95,1 35,3 154,9 -2,8 -2,9 -3,1 -2,9 
Máximo 0,0 -7,9 -8,9 0,0 4,2 -2,0 -2,0 -2,8 -2,9 
D. Padrão -1,9 -67,3 -60,1 4,6 5,8 -4,2 -2,3 -3,0 -2,9 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

5.1 Disponibilidade de habitat  

Na alínea 4.5.3.1 apresentaram-se as curvas de disponibilidade de habitat (WUA) em função do caudal, 

obtidas para barbos juvenis e adultos, no trecho em estudo. Neste contexto, analisaram-se as 

condições de habitat no período anteriormente considerado (de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro 

de 2011). Contabilizou-se a percentagem de registos horários da série de caudais que proporciona uma 

WUA superior a 80% da máxima WUA obtida, bem como a percentagem de registos que proporciona 

uma WUA inferior a 50% da máxima WUA.  

Analisou-se a série de dados original, i.e. excluindo caudal ecológico (Análise SE), bem como a série 

de dados considerando o caudal ecológico (Análise CE), de forma a observar a influência do mesmo. 

Consideraram-se três abordagens para cada uma das análises mencionadas: 

§ Método 1 – série de caudais sem qualquer preparação de dados efetuada na COSH-Tool, 

correspondendo os dados da Análise SE à série de caudais provenientes do SNIRH;  

§ Método 2 – série de caudais resultante do preenchimento de valores em omissão e correção 

de outliers, com recurso à COSH-Tool (quarta coluna da matriz D - Anexo A);  

§ Método 3 – série de caudais resultante do preenchimento de valores em omissão, correção de 

outliers e suavização, com recurso à COSH-Tool (quinta coluna da matriz D - Anexo A). 

Na Figura 5.1 apresentam-se os resultados por estágio de vida, juvenil e adulto, para cada uma das 

análises e métodos.  

Para ambas as análises, com e sem caudal ecológico (CE e SE), as diferenças entre métodos não se 

revelaram significativas, sendo sempre inferiores a 2%. Era expectável que a quase totalidade da série 

original apresentasse condições de adequabilidade de habitat reduzidas, quer para juvenis quer para 

adultos. A elevada percentagem de registos nulos de caudal e a variabilidade de escoamento induzida 

pela central, em que maioritariamente se ultrapassam os caudais preferenciais para ambos os estágios 

de vida, estão na origem dessas fracas disponibilidades de habitat.  

Com a introdução do regime de caudais ecológicos, no caso dos juvenis é notória a diminuição, na ordem 

dos 70%, dos períodos que originam valores de WUA inferiores a 50% da WUA máxima. Este regime 

implica ainda um aumento significativo dos períodos que ultrapassam o limite de 80% da WUA máxima.  

O regime de caudais ecológicos é, habitualmente, um regime de caudais mínimos a manter no curso 

de água, que permita assegurar a conservação e manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a 

produção das espécies com interesse desportivo ou comercial, assim como a conservação e 

manutenção dos ecossistemas ripícolas, dos aspetos estéticos da paisagem ou outros de interesse 

cientifico ou cultural. Sendo valores reduzidos de caudal, de acordo com a Tabela 4.7, tal impede os 

adultos de obter elevadas melhorias na disponibilidade de habitat. Não obstante, comparativamente à 

Análise SE, a consideração de caudal ecológico reduziu sensivelmente 15% os períodos que implicam 
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uma WUA inferior a 50% da máxima WUA. Verifica-se ainda um ganho de habitat com o aumento das 

ocasiões que não introduzem condições de stress (i.e. WUA superior a 80% da WUA máxima). 

  
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

Figura 5.1 – Frações (%) da série de caudais com WUA superior a 80%WUAmáx e inferior a 50%WUAmáx, 

para Análise SE e Analise CE, e para juvenis (à esquerda) e adultos (à direita): a) e b) método 1; c) e d) 

método 2; e) e f) método 3. 

 
5.2 Limitações na aplicação da COSH-Tool  

A aplicação da COSH-Tool tem diversas vantagens como base para a análise da operação de uma central 

hidroelétrica, quantificando e caracterizando os caudais turbinados. Por exemplo, a possibilidade de 

constituir uma fonte de informação para adequar as operações das centrais hidroelétricas de acordo com 

o padrão comportamental diário e sazonal das espécies piscícolas. No entanto, tendo sido desenvolvido 

na Noruega, o software baseia-se em pressupostos que não são totalmente adequados no caso de a 

região a analisar apresentar regimes hidrológicos bastante distintos do referido país. Nomeadamente 

quando essa distinção se traduz por uma reduzida disponibilidade hídrica dos cursos de água, face aos 

recursos hídricos presentes nos países nórdicos. Neste contexto, verificou-se que a aplicação da COSH-

Tool ao tratamento de séries de caudais e cota da superfície livre de um rio com características 

mediterrâneas carece de adaptação e de uma análise crítica dos resultados. Seguidamente abordam-se 

as principais limitações encontradas.  

Na subrotina de preparação de dados presente na COSH-Tool procede-se, por interpolação, ao 

preenchimento de valores em omissão e à substituição de outliers. Contudo, valores nulos são também 
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interpolados linearmente até ao valor seguinte positivo, o que pode alterar significativamente o 

comportamento da série. Destaca-se assim uma limitação do software particularmente notável em 

determinadas variáveis estatísticas resultantes, como o rácio de caudais. De facto, à semelhança do 

presente caso de estudo, em rios regulados com características mediterrâneas o caudal mínimo pode ser 

bastante reduzido e podem ainda verificar-se frequentemente caudais nulos. Estes registos nulos, não 

sendo substituídos por um valor positivo envolveriam o cálculo de divisões por zero.  

Em conformidade com o que Sauterleute e Charmasson (2014) concluíram, os resultados obtidos 

indicam que alguns dos valores elevados de Thigh e Tlow podem ter origem em períodos com dados em 

omissão. Todos estes valores em omissão são interpolados durante a preparação de dados, o que 

pode originar longos períodos sem identificação de eventos de pico. Assim, em situações que envolvem 

períodos de várias semanas ou meses sem registros de dados, parâmetros como Thigh e Tlow podem 

perder significado. Outros motivos que podem aumentar os referidos parâmetros são a substituição de 

outliers e a grande quantidade de valores nulos, também interpolados. Como resultado, as funções de 

distribuição cumulativa podem estar incorretas nas extremidades superiores, nos casos em que são 

incluídos valores elevados. Note-se ainda que esses intervalos de tempo não indicam necessariamente 

períodos de elevado caudal após aumentos rápidos ou períodos de baixo caudal após diminuições 

rápidas, respetivamente, uma vez que podem representar em parte variações progressivas, não-

rápidas, no escoamento. Quanto maiores os valores de Thigh e Tlow, maior a probabilidade de que o 

caudal ou cota da superfície livre se alterem durante esses períodos. Consequentemente, valores 

elevados devem ser tratados com cautela.  

Como referido anteriormente na alínea 4.6.4, o critério de classificação dos eventos de pico segundo 

as condições de luz remete para um elevado número de eventos de crepúsculo. Ao se obter esse 

elevado número, a perceção da distribuição dos eventos é dificultada, pois não se depreende dentro 

dos eventos de crepúsculo que percentagem corresponde a cada tipo de sobreposição de fases do dia. 

Entende-se assim que a aplicabilidade da análise adicional de condições de luz a países com uma 

duração de crepúsculo tão pouco expressiva, como é o caso de Portugal, tem limitações.  

Por último, refira-se que a magnitude dos parâmetros que caracterizam o hydropeaking depende de 

fatores como a morfologia do rio, e a resolução temporal da série. Consequentemente, regimes 

idênticos de operação em diferentes aproveitamentos hidroelétricos podem resultar em diferentes 

magnitudes dos respetivos parâmetros. A morfologia do rio influencia o retardamento e a atenuação 

dos efeitos das variações de caudal e cota da superfície livre ao longo da sua propagação para jusante. 

É expectável que morfologias mais complexas envolvendo meandros, ilhas, correntes de recirculação 

e forte variação do substrato impliquem um aumento da rugosidade, o que origina uma diminuição e 

atenuação dos eventos de pico. Relativamente à resolução temporal dos registos, Sauterleute e 

Charmasson (2012) concluíram que dados horários subestimam parâmetros como a taxa de variação 

de caudal/cota da superfície livre, e como tal recomendam resoluções maiores, o que na maioria dos 

locais é muito difícil de obter. Desta forma, os resultados obtidos com recurso à COSH-Tool para os 

parâmetros caracterizadores de hydropeaking devem ser cautelosamente analisados, em paralelo com 

as condições de escoamento do curso de água em estudo. 
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5.3 Identificação de eventos de pico  

Geralmente, um dos maiores desafios inerentes à identificação das variações rápidas do caudal e da 

cota da superfície livre consiste em distinguir essas variações (decorrentes do hydropeaking) das 

variações naturais, que durante períodos de caudais elevados podem também ser rápidas. Contudo, 

nestas situações os impactos tendem a ser menos gravosos do que na presença de caudais reduzidos, 

pois, por exemplo, uma diminuição rápida de caudal numa zona de leito de cheia não resultará na 

secagem do leito do rio. A referida distinção foi contemplada no momento em que se considerou como 

outliers da série de caudais todos os valores superiores ao máximo caudal turbinado. Como tal, o 

presente estudo centrou-se apenas na influência da operação da central hidroelétrica na disponibilidade 

de habitat a jusante deixando de fora os caudais de cheia.  

Para identificar os eventos de pico, variaram-se os valores limites das taxas de variação (! " ) de 

caudal e de cota da superfície livre. O processo iterativo, envolveu a análise visual de gráficos gerados 

pela COSH-Tool. Este tipo de análise representa uma desvantagem do referido software, pois implica 

que a sua aplicação depende da capacidade de observação e deteção do utilizador.  

De acordo com Sauterleute e Charmasson (2012), a resolução temporal dos dados de base e o 

processo de suavização dos mesmos têm influência nos resultados obtidos. Os parâmetros em que 

essa influência é mais expressiva são as taxas de variação de caudal e de cota da superfície livre, 

sendo que registos horários conduzem a uma subestimação face a registos com maior resolução. 

Relativamente aos restantes resultados, nomeadamente: número de eventos de pico por ano, fração 

de AR/DR num dia por ano, distribuição de AR/DR segundo a hora do dia, e distribuição de AR/DR 

segundo as condições de luz, admite-se que fornecem uma caracterização estatística adequada das 

variações rápidas de caudal e cota da superfície livre.  

Os meses de Junho e Maio apresentam um número reduzido de eventos de pico face aos restantes 

meses do ano. Embora essa distribuição esteja associada à fraca disponibilidade hídrica, é compatível 

com o comportamento migratório dos barbos realizado nesse período, associado à fase de desova. De 

facto, sem locais de refúgio e zonas de desova apropriadas, regimes de escoamentos afetados pelo 

hydropeaking podem aumentar o risco de colocar a seco as áreas de desova.  

As variações rápidas de caudal são especialmente prejudiciais para as espécies piscícolas na presença 

de luz solar, pois as mesmas estão menos ativas e consequentemente mais expostas e vulneráveis. 

Halleraker et al. (2003) e Harby e Noack (2013) recomendam que diminuições rápidas sejam realizadas 

durante o período de escuridão. Os resultados obtidos através da COSH-Tool permitem observar essa 

tendência em ambas as análises.  

5.4 Influência do caudal ecológico no hydropeaking 

De acordo com os resultados obtidos para o período em estudo, e para os dois estágios de vida, 

verifica-se que a introdução de um regime de caudais ecológicos implica uma melhoria das condições 

de habitat do barbo. A alteração mais expressiva verifica-se para os juvenis, com uma redução de 70% 

dos períodos que proporcionam uma WUA inferior a 50% da máxima WUA possível.  
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Com a Análise SE verificou-se que praticamente em todos os dias em que a central produziu energia, 

foram induzidas variações rápidas de caudal e de cota da superfície livre a jusante. A introdução do 

regime de caudais ecológicos reduziu em 21% a média anual de dias afetados por hydropeaking, o que 

representa um claro benefício do ponto de vista de redução do impacto ambiental. Refira-se ainda que 

a subida do nível médio da cota da superfície livre, do valor médio de caudal, e a redução das taxas 

médias e máximas de diminuição da cota da superfície livre, são efeitos que reduzem o risco de 

stranding, e como tal são benéficos para a espécie piscícola. 

Nos meses de desova do barbo (Maio e Junho), os caudais ecológicos propostos são reduzidos, com 

o intuito de mimetizar as condições hidrológicas naturais para a época do ano. Assim, de acordo com 

a relação, entre a WUA e o caudal, obtida anteriormente (Tabela 4.7), os adultos não beneficiam 

diretamente de um aumento da superfície ponderada útil. Contudo, observando a distribuição mensal 

das taxas de variação da cota da superfície livre obtidas pela COSH-Tool para a Análise SE e para a 

Análise CE (Anexo F – Figuras F.1 e F.2), verifica-se a influência da introdução do caudal ecológico. 

Para os referidos meses, no caso dos AR, a maior variação dos valores medianos corresponde à 

diminuição (15%) obtida para Maio, e para as DR a maior diminuição (17%) regista-se em Junho. Estas 

reduções são revelantes no âmbito da mitigação dos impactos do hydropeaking num período em que 

os mesmos são especialmente nefastos para as comunidades piscícolas.  

Face ao aumento do caudal mínimo na Análise CE, a diminuição do parâmetro rácio de caudal é 

expectável. No entanto, note-se que a diminuição, superior a 90%, depende da ordem de grandeza dos 

valores de rácio de caudal obtidos para a Análise SE, já anteriormente justificados na alínea 4.6.4.   

De forma igualmente expectável, obteve-se um aumento dos valores médios de Thigh e de Tlow, associado 

à redução do número de eventos de pico e à alteração dos instantes de início e término dos mesmos.  

Entre a Análise SE e a Análise CE, a diferença mais favorável para as espécies relativamente às 

condições de luz verificou-se para os aumentos rápidos, em que a proporção de eventos durante a 

escuridão aumentou 37%.  

5.5 Sistema de avaliação de impactos de hydropeaking  

Uma vez realizada a análise estatística das variações rápidas de caudal e cota da superfície livre a 

jusante da barragem de Pracana, pretende-se que a mesma contribua para uma caracterização dos 

impactos do fenómeno de hydropeaking.  

Harby et al. (2016) propõem um método para caracterizar os impactos do hydropeaking no 

ecossistema, classificando-os desde “reduzidos” até “muito elevados”, como base para uma melhor 

análise custo-benefício e gestão das centrais hidroelétricas. O método considera parâmetros de 

avaliação: impactos diretos; e vulnerabilidade. Para um determinado sistema hidroelétrico e para uma 

dada morfologia do curso de água, o primeiro parâmetro caracteriza os possíveis impactos ecológicos 

da operação da central de acordo com as alterações verificadas em condições físicas como 

escoamento, cota da superfície livre e área molhada. O segundo parâmetro caracteriza a 

vulnerabilidade do sistema a impactos adicionais da regulação do aproveitamento hidroelétrico. 



 76 

Dependendo da finalidade, os parâmetros podem ser avaliados individualmente, ou combinados de 

forma a obter uma avaliação global. Harby et al. (2016) consideram como ponto de partida para a 

avaliação a situação presente num curso de água regulado sem produção de energia. Optaram pela 

utilização do conhecimento sobre salmonídeos como base para a definição dos critérios e respetivos 

limites de classificação apresentados para ambos os parâmetros, assumindo, no entanto, que estarão 

representados os impactos para todo o ecossistema aquático.  

O referido método encontra-se detalhado no Anexo G, onde são apresentados os fatores utilizados 

para a avaliação dos impactos de hydropeaking, quer para os impactos diretos quer para a 

vulnerabilidade, e respetivos critérios de classificação. O processo termina com a avaliação global a 

ser obtida pela combinação dos dois parâmetros numa matriz (Figura G.1). De seguida, para cada um 

dos parâmetros tecem-se considerações sobre a aplicabilidade do método ao caso de estudo. Classifica-

se, quando possível, os fatores de impacto (I1-I6) associados à análise sem consideração de caudal 

ecológico (Análise SE) e à análise com consideração do mesmo (Análise CE). Na Tabela 5.1 apresenta-

se o resumo das classificações atribuídas aos impactos diretos de hydropeaking. 

Tabela 5.1 – Avaliação dos impactos diretos para a Análise SE e para a Análise CE. 

Fator de impacto 
Análise SE Análise CE 

Resultado 
considerado Pontuação Resultado 

considerado Pontuação 
I1: Taxa de variação 37,7 cm/h 4 29,7 cm/h 4 
I2: Redução da área molhada 41% 4 41% 4 
I3: Magnitude das variações 
de escoamento 7655,9 4 376,7 4 

I4: Frequência 19% 2 15% 2 

I5: Distribuição Irregular em 
determinados períodos 3 Irregular em 

determinados períodos 3 

I6: Tempo N.A. N.A. 
* N.A. – Não aplicável. 

1 – impactos reduzidos; 2 – impactos moderados; 3 – impactos elevados; 4 – impactos muito elevados.  

Para os fatores I1 e I3, o resultado considerado corresponde ao valor obtido para o percentil 90% da 

totalidade dos eventos de pico, de forma a evitar taxas de diminuição da cota da superfície livre raras 

e particularmente elevadas. O fator I2 corresponde à variação da área molhada quando o caudal máximo 

se reduz para o mínimo. Para tal, devido à dificuldade em simular o caudal mínimo das séries 

consideradas (0,01 m3/s) no River2D, considerou-se como área mínima a área correspondente ao caudal 

simulado (0,5 m3/s). 

É de salientar que, embora se tenha classificado os fatores de I1 a I5 presentes na Tabela 5.1, os 

mesmos e respetivos limites de classificação foram definidos com base nas características de rios 

salmonícolas regulados na Noruega. Como tal, uma avaliação mais viável e apropriada para o caso de 

estudo carece de uma adaptação dos limites de classificação à espécie em questão (ciprinídeos) e às 

condições hidrológicas mediterrâneas. De facto, o conhecimento de características da espécie como o 

risco de stranding, as diferentes fases do ciclo de vida, e o período e locais de desova, tem um papel 

preponderante na definição do sistema de classificação e de pontuação. Atendendo ainda a que, 

tipicamente, o regime hidrológico presente em rios noruegueses não se assemelha ao regime presente 

em rios portugueses como o Ocreza, eram expectáveis elevadas diferenças em certos parâmetros. Em 
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particular, a diferença na variação hidrológica entre os dois tipos de rios afeta fortemente o rácio de 

caudais e a variação da área molhada. Para estes parâmetros, obteve-se valores bastante elevados 

para o rio mediterrâneo em estudo, face à ordem de grandeza dos limites de classificação propostos. 

Desta forma, considera-se que os limites definidos por Harby et al. (2016) deixam de ser adequados. 

Adicionalmente, a influência da morfologia do curso de água na altura de escoamento pode implicar 

que regimes de operação semelhantes, em diferentes cursos de água, resultem em diferentes 

magnitudes dos fatores, o que pode comprometer aplicabilidade do referido método de caracterização.  

Os efeitos do hydropeaking podem variar significativamente de acordo com a sazonalidade, afetando 

o uso de habitat, o comportamento e atividade diária das espécies piscícolas, dependendo das 

condições de luz e temperatura da água. A classificação do fator I6 depende da biologia da espécie, 

envolvendo características como desova, migração e suscetibilidade ao stranding, e ainda da latitude 

do local. Esta última dependência remete para o número de horas solares, período em que as espécies 

piscícolas estão mais vulneráveis. Por estas razões considera-se que para o fator I6 a Tabela 5.1 é 

inaplicável ao caso de estudo. 

Segundo o sistema de classificação considerado, o efeito combinado dos fatores de impacto pontuados 

insere-se na classe “muito elevado”, tanto para a Análise SE como para a Análise CE. Verifica-se que 

para todos os fatores é atribuída a mesma pontuação às duas análises, retirando expressão às 

diferenças que de facto existem entre as mesmas. A redefinição dos intervalos de cada classe poderia 

ter uma influência positiva neste sentido.  

Relativamente à vulnerabilidade (Tabela G.3), a maioria dos fatores requer não só um reconhecimento 

de campo bem como um conhecimento dos efeitos de hydropeaking na espécie piscícola por parte de 

especialistas. Como consequência, não se reúnem as condições que possibilitam a classificação dos 

fatores para o caso de estudo. No entanto, apresentam-se algumas considerações sobre os mesmos 

e procedimentos necessários para a viabilização do processo de caracterização.   

A dimensão efetiva da população (V1) é um fator complexo que exige uma apreciação científica e que 

se relaciona com os níveis de desova desejáveis. Os autores do método, em Bakken et al. (2016), 

defendem que tipicamente a relação entre sobrevivência a longo prazo e a dimensão da população é 

um fenómeno válido entre espécies e sistemas de classificação. Contudo, considera-se inviável a 

classificação devido à falta de diretrizes, nomeadamente a extensão de trecho do rio em que se deveria 

proceder à recolha de amostras da espécie e com que regularidade.  

Para avaliar o grau de limitação ao crescimento das populações (V2), Forseth e Harby (2014) 

apresentam um sistema de classificação com base na distância entre locais apropriados para a desova 

e na extensão dos mesmos como uma percentagem da área do leito do rio. A avaliação pressupõe um 

conhecimento do tipo de habitat preferencial para a espécie na fase de desova, nomeadamente da 

composição do substrato, da profundidade e velocidade do escoamento. Como tal, são necessários 

dados empíricos obtidos em rios portugueses com vista à construção de um sistema semelhante.  

À semelhança da Noruega, nas zonas mediterrâneas a ocorrência de períodos com caudal mínimo pode 

afetar certas condições biológicas, como a capacidade reprodutiva das espécies. A avaliação do fator V3 é 
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feita com recurso a um sistema de Forseth e Harby (2014) baseado nos impactos da regulação de caudal 

na variação da percentagem do menor caudal médio semanal, para inverno e verão. O sistema foi 

concebido para meios fluviais com escoamentos menores no inverno que quando comparados com o verão 

(consequência do ciclo gelo-degelo). No entanto, pode ser revertido (trocando inverno e verão) no caso de 

cursos de água em que o escoamento no verão é mais crítico, como acontece neste caso de estudo.  

A longo prazo, uma frequência reduzida de cheias pode resultar numa deterioração da qualidade de 

habitat em consequência do assoreamento de locais de desova e das áreas com condições de abrigo. 

Pretende-se assim avaliar a variação na magnitude e frequência dos eventos hidrológicos extremos 

(V4) após se iniciarem as operações de turbinamento no trecho. Neste sentido, e com o objetivo de 

classificar a probabilidade de deterioração do habitat, pode considerar-se a utilização da COSH-Tool.  

Para rios mediterrâneos, os impactos da variação da temperatura da água sofridos pelas populações 

piscícolas não podem ser mensuráveis de acordo com as classes apresentadas para o fator V5 na 

Tabela G.3. As temperaturas atingidas nos rios portugueses no verão não se assemelham às atingidas 

na Noruega, e as variações da referida grandeza devido à operação da central não produzem os 

mesmos efeitos na espécie em estudo. Desta forma, seriam necessários ensaios e medições de 

temperatura em locais com características semelhantes ao rio Ocreza, para que se desenvolvessem 

modelos de temperatura. Estes modelos fornecem uma estimativa da temperatura da água em função 

de várias variáveis climáticas e físicas.  

Considera-se que para uma avaliação adequada do parâmetro V6, deveria testar-se a qualidade da 

água do curso em estudo, bem como a existência de parasitas, de forma a avaliar a influência deste 

tipo de parâmetros na degradação do habitat.  

A avaliação da proporção de rio afetado face ao comprimento total do curso de água (V7) implica o recurso 

a modelos hidráulicos, necessários para determinar a extensão do impacto da onda de cheia resultante 

do turbinamento. Não tendo disponível essa informação, dispõe-se apenas de uma possível avaliação 

visual. De acordo com a localização geográfica do trecho em estudo, estima-se que no máximo a onda 

de cheia possa afetar entre 3 a 4 km do rio Ocreza, que corresponde ao trecho situado entre a barragem 

de Pracana e a confluência com o rio Tejo. Comparando com a extensão total do rio Ocreza, 80 km, 

considera-se viável assumir que a percentagem de rio afetado não poderá exceder os 10%, pelo que se 

poderia admitir a classe “vulnerabilidade reduzida” para este fator. 

O efeito benéfico que a regulação do trecho pode exercer no trecho (Tabela G.4) depende do aumento 

de caudal mínimo em períodos críticos. Neste contexto, face à Análise SE, o regime de caudais ecológicos 

(Análise CE) pode reduzir de forma mais significativa a pontuação atribuída à vulnerabilidade. Refira-se 

por fim que, para o trecho em estudo, a classificação dos impactos de hydropeaking como sendo “muito 

elevado”, implica que independentemente da classificação atribuída à vulnerabilidade, resultará uma 

avaliação global de impactos “muito elevada” ou “elevada” (Figura G.1).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

6.1 Conclusões  

A presente dissertação centrou-se no fenómeno de hydropeaking num ecossistema fluvial e nos 

impactos que dele advém para a espécie-alvo (barbo ibérico). Numa primeira fase, procedeu-se à 

modelação hidrodinâmica e do habitat de um trecho a jusante do aproveitamento hidroelétrico de 

Pracana. O software utilizado foi o River2D. Na fase seguinte, realizou-se uma caracterização 

estatística das variações rápidas de caudal e de cota da superfície livre decorrentes da operação da 

central. O período analisado abrange 10 anos e recorreu-se ao software COSH-Tool para o efeito.  

Na modelação hidrodinâmica, a calibração do modelo e a análise de sensibilidade revelaram que o 

ajustamento entre valores medidos e valores simulados da velocidade e profundidade depende mais 

da rugosidade absoluta do leito do rio do que da discretização da malha. Embora se tenha admitido 

diferentes valores de rugosidade em função do caudal, a consideração de uma rugosidade constante 

em todas as secções transversais, aliada à quantidade reduzida de medições disponíveis, são fatores 

que potenciam as discrepâncias numéricas entre valores medidos e valores simulados. Não obstante, 

considera-se que os mesmos resultaram suficientemente próximos para efeitos de simulação.  

De acordo com a gama de caudais simulados e com as curvas de preferência de habitat da espécie, 

estimou-se que o caudal que maximiza a WUA para os barbos juvenis é de 1,4 m3/s, e para os adultos 

a WUA é máxima para um caudal de 7 m3/s. O maior valor de área de habitat disponível (563 m2) 

verifica-se para a fase adulta. Os resultados indicam ainda que os juvenis são mais suscetíveis ao 

aumento de caudal do que os adultos, que devido à maior capacidade natatória dispõem de uma 

quantidade de área habitável superior. 

A utilização de modelos hidráulicos e de habitat, como o River2D, em paralelo com a análise de séries 

hidrológicas permite uma avaliação mais ampla do modo de operação dos aproveitamentos 

hidroelétricos e da sua influência no escoamento e na disponibilidade de habitat. De modo geral a 

COSH-Tool revelou-se eficaz na caracterização estatística dos eventos de pico e a sua utilização no 

âmbito de estudos de impacte ambiental poderia ser explorada. Nesse âmbito, revela-se particularmente 

interessante a distinção entre aumentos e diminuições e a análise de eventos de pico segundo as 

condições de luz. Contudo, identificaram-se algumas limitações à sua aplicação a rios mediterrâneos, 

pelo que os resultados têm de ser interpretados de forma crítica. Por exemplo, o parâmetro rácio de 

caudais perde algum significado. No entanto, a comparação do seu valor máximo, mediano e médio 

continua a possibilitar uma perceção das implicações a jusante das operações da central.  

De forma expectável, a introdução de um regime de caudais ecológicos, durante os 10 anos 

considerados, originou resultados mais favoráveis face à série sem caudais ecológicos. De facto, 

reduziu o número de eventos de pico, o número de dias afetados, o rácio de caudais, e as taxas de 

variação de caudal e de cota da superfície livre. Relativamente à sua influência na disponibilidade de 

habitat, verificam-se melhorias para ambos os estágios de vida, sendo os juvenis os mais beneficiados. 

Para estes, o maior aumento (0,6% para 32,4%) é relativo aos períodos que não induzem condições 
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de stress (i.e. WUA superior a 80% da máxima WUA). O facto de o regime de caudais ecológicos ser 

definido de forma a garantir uma variabilidade mensal do escoamento semelhante à registada no 

regime natural limita o ganho de habitat para os adultos. Ainda assim, verificam-se melhorias das suas 

condições de habitat, como a redução de 15% dos períodos que proporcionam uma WUA inferior a 

50% da máxima WUA possível para este estágio.  

Os rios mediterrâneos são caracterizados por fortes variações hidrológicas e os impactos do 

hydropeaking podem ter consequências severas no ecossistema fluvial, especialmente no verão em 

que frequentemente se registam graves condições de seca. Estas consequências são extremamente 

dependentes do local em questão, e a sua compreensão e quantificação é de extrema importância.  

Em Portugal existe atualmente legislação referente ao estabelecimento de caudais ambientais (alínea 

2.6). Softwares como a COSH-Tool aliados a métodos de avaliação de impactos de hydropeaking podem 

não só contribuir para a definição de medidas de mitigação, como contribuir para a sensibilização dos 

gestores das centrais e órgãos de gestão de recursos hídricos e ambientais para a pertinência de 

implementar medidas restritivas, específicas para cada região. No presente estudo demonstrou-se que 

um método de avaliação de impactos de hydropeaking desenvolvido na Noruega necessita de adaptação 

e desenvolvimento para aplicação às zonas mediterrâneas.  

6.2 Recomendações  

Durante a realização deste trabalho identificaram-se algumas questões passíveis de serem alvo de 

desenvolvimento futuro. Como tal, sugere-se o estudo dos seguintes aspetos: 

§ Modelação hidrodinâmica da propagação de ondas resultantes da operação da central de 

Pracana, para avaliação dos trechos afetados; 

§ Modelação do habitat utilizando curvas de preferência de habitat do barbo referentes a outra 

estação do ano;  

§ Elaboração de estudos científicos com o objetivo de desenvolver um sistema de avaliação de 

impactos de hydropeaking, semelhante ao proposto por Harby et al. (2016), adequado aos 

ciprinídeos e às condições hidrológicas mediterrâneas.  

No âmbito do estudo e desenvolvimento das funcionalidades da COSH-Tool propõe-se ainda: 

§ Incorporar a possibilidade de realizar a análise apenas a uma época específica do ano, como 

por exemplo o período de desova; 

§ Estudar as formas de adaptação da COSH-Tool a rios mediterrâneos, como por exemplo o 

tratamento automático de registos nulos por outra via que não a interpolação; 

§ Incorporar um módulo de caracterização da disponibilidade de habitat através da introdução da 

relação entre o caudal e a máxima área de habitat disponível; 

§ Estudo comparativo de aplicação da COSH-Tool a séries de dados com maior discretização 

temporal, em rios mediterrâneos; 
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Anexo A – Matriz D (Sauterleute e Charmasson, 2012) 

Tabela A.1 – Estrutura da matriz D incluindo os parâmetros preparados para a análise de dados.  
 

Coluna 1 2 3 4 5 6 

Parâmetro Tempo Caudal 
Cota da 

superfície 
livre 

Caudal 
Cota da 

superfície 
livre 

Caudal 
Cota da 

superfície 
livre 

Caudal 
Cota da 

superfície 
livre 

Taxa de 
aumento/diminuição 
de caudal/cota da 

superfície livre 

Símbolo t Q H Q H Q H Q H RQ RH 

Unidade dias m3/s m m3/s m m3/s m m3/s m m3/(s*h) m/h 

Descrição Instantes da série 
temporal 

Correção dos valores 
em omissão 

Remoção dos 
Outliers, correção do 

fuso horário 

Valores em omissão 
interpolados 

Suavização da série de 
dados;  

Dados preparados para 
análise 

1ª derivada 
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Anexo B – Esquematização do processo de identificação de eventos de pico (Sauterleute e Charmasson, 
2014) 

 
 

Figura B.1 – Árvore de decisão e esquema ilustrativo dos diferentes casos de eventos de pico envolvendo aumentos múltiplos. 

 
Os eventos de pico são identificados como eventos separados (“considerados individualmente”) dependendo da sua magnitude e duração das sucessivas 

componentes de eventos (limites p, p´ e T, respetivamente). !" corresponde à magnitude do aumento n, e !"#$ do aumento n+1. Procedimento aplicado de 

forma correspondente a diminuições múltiplas. 
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Anexo C – Resultados da modelação bidimensional do escoamento 

Comparando as velocidades simuladas obtidas para as zonas em que se dispunha de velocidade 

medida em campo tem-se que: 

 
§ Q = 0,17 m3/s 

 
 

Figura C.1 – Velocidade medida e simulada na secção transversal T2, para uma rugosidade de 1,77 m. 

 
§ Q = 0,28 m3/s 

 
 

Figura C.2 – Velocidade medida e simulada na secção transversal T1, para uma rugosidade de 1,77 m. 
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Anexo D – Simulação do escoamento em HEC-RAS    

§ Geometria  

Para reproduzir a geometria do trecho, introduziram-se as secções transversais fornecidas (Figura 4.6), 

e ainda as coordenadas de 3 secções transversais adicionais, obtidas com recurso ao River2D, 

perfazendo um total de 6 secções (a cinzento na Figura D.1). As secções foram introduzidas no HEC-

RAS de jusante para montante, sendo que se considerou a secção nº1 a secção de controlo do regime 

lento (correspondente à secção T3 da Figura 4.6). De forma a obter melhores resultados, geraram-se 

posteriormente secções interpoladas, espaçadas aproximadamente de 1 m (a laranja na Figura D.1).   

 
 

Figura D.1 – Secções transversais introduzidas e interpoladas no HEC-RAS. 
 

§ Condições de fronteira   
 
Consideraram-se os seguintes dados: 

- A secção de entrada corresponde à secção 7 (secção a montante), tendo sido simulados 8 caudais; 

- A secção de saída corresponde à 1, onde foi definida altura uniforme como condição de fronteira; 

- Declive médio do curso de água de 0,0094 m/m. Na Figura D.3 é visível o perfil longitudinal do leito. 

§ Caudais simulados  

Com o objetivo de determinar as cotas de superfície livre para os caudais elevados simularam-se os 

seguintes caudais: 

Tabela D.1 – Caudais simulados no HEC-RAS e respetivas cotas de superfície livre na secção 1 (=T3). 

 
 

Perfil HEC-RAS 1 2 3 4 5 6 7 8 
Caudal (m3/s) 20 30 40 50 60 70 80 90 
Cota secção 1 (m) 54,29 54,47 54,64 54,80 54,92 55,02 55,10 55,18 
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Figura D.2 – Representação da secção transversal 1 (=T3) para os caudais simulados.  

 

 
 

Figura D.3 – Representação do perfil longitudinal do trecho em estudo.  
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Anexo E – Análise de sensibilidade (Sauterleute e Charmasson, 2014) 

 

Figura E. 1 - Resultados da análise de sensibilidade para os parâmetros rácio de caudais F, valores médios (a, e, i), taxa média de variação para a cota da superfície livre RHm, 

valores medianos (b, f, j), taxa máxima de variação para a cota da superfície livre RHmax, valores medianos (c, g, k) e contagem do número de eventos de pico Na, acumulados 

(d, h, l): (a-d) variação de cinc e cdec com o mesmo valor, (e-h) aumento de cinc, cdec=const, (i-l) aumento de cdec, cinc=const. A linha cinzenta representa os aumentos rápidos, 

sendo que a linha a preto corresponde às diminuições rápidas. 
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Anexo F – Resultados da COSH-Tool para Análise SE e Análise CE 
Tabela F.1 - Parâmetros caracterizadores de hydropeaking gerados para Análise SE (sem consideração de caudal ecológico). 

 

 

Parâmetro H 
Taxa média de 
um aumento 

de H 

Taxa média de 
uma diminuição 

de H 

H no início 
de aumento 

H no final de 
diminuição 

Taxa máxima de 
um aumento de 

H 

Taxa máxima de 
uma diminuição 

de H 

Duração após 
aumento 

Duração após 
diminuição 

 m cm/h cm/h m m cm/h cm/h h h 
Mínimo 53,91 8,1 2,8 53,91 53,91 8,1 2,8 1,0 1,0 
Percentil 10% 53,91 17,8 14,1 53,91 53,91 19,1 17,7 1,0 4,0 
Média 54,11 29,3 26,6 53,93 53,92 32,8 31,5 20,4 75,3 
Mediana 53,91 30,7 28,3 53,91 53,91 36,8 36,3 4,5 15,0 
Percentil 90% 55,05 37,4 37,7 54,00 53,91 39,1 39,1 16,0 156,3 
Máximo 55,14 39,8 40,7 54,49 54,74 45,5 41,0 1334,0 3031,0 
D. Padrão 0,41 7,3 8,1 0,07 0,10 7,9 8,9 84,8 225,4 

 
% de dias na série de 
dados com variações 
rápidas (AR ou DR) 

 Aumentos 
por ano 

Diminuições 
por ano 

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 

%  Contagem Contagem % % % % % % 

21,0 

Mínimo 35 46 

55,2 40,5 4,4 20,2 13,3 66,5 
Média 56 67 
Mediana 55 70 
Máximo 73 81 

Parâmetro Q 
Rácio de 

caudal de um 
aumento de Q 

Rácio de caudal 
de uma 

diminuição de Q 

Q no início 
de aumento 

Q no final de 
diminuição 

Taxa média de 
um aumento de 

Q 

Taxa média de 
uma diminuição 

de Q 

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 2,4 1,3 0,01 0,01 5,4 1,7 5,4 1,7 
Percentil 10% 0,01 8,8 35,3 0,01 0,01 15,0 7,9 15,6 8,8 
Média 12,76 3969,0 4753,5 2,06 1,48 21,4 17,4 23,2 20,1 
Mediana 0,01 6068,7 6254,7 0,01 0,01 22,3 18,8 24,6 23,7 
Percentil 90% 74,99 7474,0 7655,9 8,04 2,08 24,9 24,9 25,9 25,8 
Máximo 82,85 8168,7 8211,3 28,52 63,77 26,4 27,1 27,2 27,4 
D. Padrão 26,94 3383,3 3042,7 4,21 6,56 3,6 6,3 3,5 6,8 
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Tabela F.2 - Parâmetros caracterizadores de hydropeaking gerados para Análise CE (com consideração de caudal ecológico). 

 

Parâmetro H 
Taxa média de 
um aumento 

de H 

Taxa média de 
uma diminuição 

de H 

H no início 
de aumento 

H no final de 
diminuição 

Taxa máxima de 
um aumento de 

H 

Taxa máxima de 
uma diminuição 

de H 

Duração após 
aumento 

Duração após 
diminuição 

 m cm/h cm/h m m cm/h cm/h h h 
Mínimo 53,91 6,7 2,8 53,91 53,91 6,7 2,8 1,0 1,0 
Percentil 10% 53,96 17,8 10,0 54,00 54,00 19,4 11,2 1,0 4,0 
Média 54,26 25,5 21,5 54,17 54,16 27,7 24,5 23,5 99,8 
Mediana 54,15 26,3 22,4 54,18 54,18 28,5 27,7 5,0 15,0 
Percentil 90% 55,05 30,4 29,7 54,27 54,21 32,3 31,4 29,8 179,2 
Máximo 55,14 37,5 37,7 54,49 54,95 38,5 38,5 1334,0 3172,0 
D. Padrão 0,36 4,7 7,3 0,10 0,12 4,9 7,9 91,5 319,5 

 
% de dias na série de 
dados com variações 
rápidas (AR ou DR) 

 Aumentos 
por ano 

Diminuições 
por ano 

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 

%  Contagem Contagem % % % % % % 

18,9 

Mínimo 3 27 

57,8 36,2 6,0 20,6 14,3 65,1 
Média 44 60 
Mediana 42 61 
Máximo 66 77 

Parâmetro Q 
Rácio de 

caudal de um 
aumento de Q 

Rácio de caudal 
de uma 

diminuição de Q 

Q no início 
de aumento 

Q no final de 
diminuição 

Taxa média de 
um aumento de 

Q 

Taxa média de 
uma diminuição 

de Q 

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 2,4 1,2 0,01 0,01 5,3 1,7 5,3 1,7 
Percentil 10% 0,03 6,6 7,5 0,73 0,07 14,7 7,7 15,9 8,2 
Média 14,05 259,3 334,3 4,77 4,14 20,8 17,0 22,4 19,4 
Mediana 1,62 16,5 18,8 4,40 2,80 21,7 18,2 23,6 22,8 
Percentil 90% 74,99 68,5 376,7 10,88 5,30 24,2 24,2 25,1 25,1 
Máximo 82,85 7523,3 7480,7 28,52 66,46 25,8 26,6 26,5 26,6 
D. Padrão 26,42 1104,9 1212,7 4,41 6,94 3,4 6,2 3,4 6,6 



 X 

 

Figura F.1 – Diagramas de caixa da distribuição mensal das taxas de variação da cota da superfície para AR (em 

cima) e DR (em baixo), para Análise SE. 

 

 

Figura F.2 – Diagramas de caixa da distribuição mensal das taxas de variação da cota da superfície para AR (em 

cima) e DR (em baixo), para Análise CE. 
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Anexo G – Critério para avaliação de impactos de hydropeaking 
(Harby et al., 2016) 

Parâmetros de caracterização: 

§ Impactos diretos  
 
Na Tabela G.1 apresentam-se os fatores utilizados para avaliação dos efeitos diretos dos eventos de 

pico em determinados parâmetros. O inverno é definido como período do ano em que a temperatura 

da água é inferior a 6ºC e o verão corresponde ao resto do ano.  

Tabela G.1 – Fatores de impacto de hydropeaking, indicadores e critérios de caracterização. 
 

Fator de 
impacto Indicador 

Critérios de caracterização 
Muito elevado 

(valor 4) 
Elevado 
(valor 3) 

Moderado 
(valor 2) 

Reduzido 
(valor 1) 

I1: Taxa de 
variação 

Rácio de variação da 
cota da superfície 
livre [cm/h] 

>20 13-20 5-13 <5 

I2: Redução da 
área molhada  

Variação da área 
molhada quando o 
escoamento passa 
de Qmáx para Qmin [%] 

>20 10-20 5-10 <5 

I3: Magnitude 
das variações 
de escoamento 

Rácio de caudal   
Qmáx / Qmin 

>5 3-5 1,5-3 <1,5 

I4: Frequência 

Frequência anual 
(proporção / número 
de dias por ano com 
eventos de pico) 

>40 % 
(>146 dias) 

25-40 % 
(92-146 dias) 

10-25 % 
(37-91 dias) 

<10% 
(<37 dias) 

I5: Distribuição - Irregular ao 
longo do ano 

Irregular em 
determinados 

períodos 

Regulação diária 
em vários 
períodos 

Regulação diária 
em dois períodos 

no máximo 

I6: Tempo Reduções de caudal 
em períodos críticos  

Luz solar no 
inverno 

Escuridão no 
inverno Verão e Outono 

Primavera e 
princípio do 

verão 
 

De acordo como o critério definido por Harby et al. 2016, é atribuído o valor de 1 a 4 a cada fator, 

correspondendo 1 a impactos reduzidos e 4 a impactos muito elevados. Quando são aplicadas 

restrições que tornem mais lenta a primeira taxa de variação após um período sem hydropeaking a 

pontuação total pode ser reduzida de uma unidade. Os fatores de impacto são combinados através da 

multiplicação dos valores dos dois fatores com maior importância, I1 taxa de variação e I2 redução da 

área molhada, e posterior soma dos valores dos restantes (I3-I6). A menor pontuação total possível é 

4 ([1x1]+4-1) e a máxima é 32 ([4x4]+16). A pontuação total dos fatores de impacto é dividida em quatro 

classes (Tabela G.2).  

Tabela G.2 –Combinação de impactos e pontuação das diferentes classes de impacto. 
 

Efeito combinado Pontuação 
Muito elevado 

Elevado 

Moderado 

Reduzido 

21-32 

15-20 

10-14 

4-9 
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§ Vulnerabilidade 
 
A vulnerabilidade (Tabela G.3) é caracterizada pela avaliação das condições da população da espécie 

piscícola (V1 e V2), e por uma avaliação mais geral dos impactos decorrentes da operação das centrais 

(V3-V5), bem como outros fatores que contribuem para a vulnerabilidade do sistema (V6). O último 

fator (V7) tem como objetivo avaliar a dimensão da parte impactada do rio face à sua dimensão total. 

Tabela G.3 – Fatores de vulnerabilidade, indicadores e critérios de caracterização. 
 

Fator de 
vulnerabilidade Indicador 

Critérios de caracterização 
Vulnerabilidade 

elevada 
(valor 3) 

Vulnerabilidade 
moderada 
(valor 2) 

Vulnerabilidade 
reduzida 
(valor 1) 

V1: Dimensão 
efetiva da população 

Número médio de fêmeas 
nos últimos 5 anos <25 fêmeas 25-250 >250 

V2: Grau de 
limitação ao 
crescimento das 
populações  

Quantidade e distribuição 
de locais de desova Reduzida Moderada Elevada 

V3: Períodos de 
caudal reduzidos 
como restrição à 
dimensão das 
populações  

Variação do mínimo 
caudal médio semanal 
num ano (inverno e verão 
combinados) 

Restrição elevada Restrição 
moderada 

Restrição 
inexistente ou 

reduzida 

V4: Degradação do 
habitat 

Variação na magnitude e 
frequência dos eventos de 
cheia, probabilidade de 
degradação 

Probabilidade 
elevada ou 

documentada 

Probabilidade 
moderada 

Probabilidade 
reduzida 

V5: Temperatura da 
água reduzida 
originando impactos 
na população 

Redução da temperatura 
da água no verão e 
probabilidade de impactos 
na população 

Elevada (>3ºC), 
incluindo impactos 

na população 
prováveis ou 

documentados 

Moderada (1-3ºC), 
incluindo impactos 

prováveis na 
população 

Reduzida (<1ºC), 
impactos 

reduzidos na 
população 

V6: Outros fatores 

Acidificação, qualidade da 
água, degradação do 
habitat devido a outros 
fatores que não a 
regulação, doenças, 
parasitas, etc. 

Forte redução na 
dimensão das 
populações ou 
capacidade de 

transporte 

Moderada redução 
no tamanho das 
populações ou 
capacidade de 

transporte 

Nenhuma ou 
fraca redução no 

tamanho das 
populações ou 
capacidade de 

transporte 
V7: Percentagem do 
comprimento do rio 
impactado 
comparando com 
comprimento total 

Proporção do curso de 
água com eventos de pico 
devido à operação da 
central comparada com 
comprimento total [%]  

>40 % 10-40 % <10 % 

 

As diretrizes para avaliar os fatores de acordo com os critérios estão presentes em Forseth e Harby 

(2014). Determinou-se que a cada fator se atribui um valor entre 1 e 3. A pontuação total é obtida 

através da soma da pontuação de todos os fatores. A regulação dos trechos fluviais tem por vezes um 

efeito positivo sobre a dimensão das populações piscícolas, especialmente quando a regulação conduz 

a um aumento do caudal mínimo nos períodos mais críticos de caudal reduzido. Desta forma, a 

pontuação total pode ser diminuída de acordo com a Tabela G.4.  
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Tabela G.4 – Impactos positivos na regulação fluvial e respetiva redução na pontuação de vulnerabilidade. 
 

Variações nos períodos de caudal reduzido Redução total de pontuação 
Aumento de 50% do mínimo caudal médio 

semanal num ano, no verão e no inverno 3 

Aumento de 50% mínimo caudal médio 

semanal num ano, apenas no inverno 2 

Aumento de 50% mínimo caudal médio 

semanal num ano, apenas no verão 1 

 

É atribuído o mesmo peso a todos os fatores. Não obstante, se a dimensão da população piscícola é 

pequena (<25 fêmeas) tal indica que existe o risco de extinção da população aquando da existência de 

impactos adicionais, pelo que nessas situações a vulnerabilidade global deve ser considerada elevada, 

independentemente da avaliação dos restantes fatores. A pontuação total para os efeitos de 

vulnerabilidade tem o valor máximo de 21 (7x3) e o mínimo de 4 ([7x1] – 3). O sistema de pontuação 

total para os fatores de vulnerabilidade é definido por três classes segundo a Tabela G.5.  

Tabela G.5 – Combinação de vulnerabilidades e pontuação das diferentes classes de vulnerabilidade. 
 

Efeito combinado Pontuação 
Vulnerabilidade elevada 

Vulnerabilidade moderada 

Vulnerabilidade reduzida 

16-21 

10-15 

4-9 

 

Matriz de avaliação global: 

Com o objetivo de avaliar globalmente os impactos de hydropeaking e a vulnerabilidade do sistema a 

impactos negativos adicionais, os dois parâmetros de caracterização são combinados (Figura G.1). O 

princípio desta avaliação combinada é que um sistema vulnerável apenas tolera pequenas variações 

devido ao arranque e paragem das turbinas enquanto que um sistema pouco vulnerável pode suportar 

impactos mais pronunciados. Na presença de um impacto muito elevado (vermelho) é expectável que o 

hydropeaking exerça uma forte pressão negativa no ecossistema e que se verifique uma redução rápida 

ou ao longo do tempo das populações piscícolas (devido ao aumento de mortalidade ou diminuição da 

capacidade reprodutiva, respetivamente). Combinações de pequenos efeitos devido aos eventos de pico 

e reduzida ou moderada vulnerabilidade, ou efeitos de hydropeaking moderados e reduzida 

vulnerabilidade correspondem ambos à zona verde (impacto reduzido). Para estas combinações é pouco 

provável que o ecossistema e as populações piscícolas sejam consideravelmente afetados.  
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Figura G.1 – Avaliação global de impacto. Combinações do impacto de hydropeaking e da vulnerabilidade. 

 


