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Abstract 

Abstract 
The present work aims to characterize the alterations in flow regime induced by small hydropower 

schemes and their consequences to aquatic and riparian vegetation. 

Eleven small hydropower schemes were selected as case studies and their technical characterization 

and geographical setting was researched. Information about riparian and aquatic vegetation in river 

stretches located next to the respective schemes was collected and summarized in the form of metrics.  

Natural flow regimes were established for each small hydropower scheme’s watershed in a daily time 

step, through use of a hydrometric information transposition method, by resorting to available 

information for hydrometric stations in the proximity of each case. 

A hydrologic simulation model was developed to establish the flow regime downstream of the water 

intake of each case study, in a daily time step.  

The flow regime alteration was quantified through the use of Pardé-coefficients and indicators of 

hydrologic alteration. A principal components analysis was developed on the calculated indicators. To 

assess the environmental similarities of the many river stretches being studies, a multidimensional 

analysis was resorted to. The alteration induced in vegetation was measured through the use of 

boxplots. 

It was concluded that there is significant alteration in flow regime and vegetation in the river stretch 

between the water intake and the turbine tail race. On the other hand, little change was observed 

between the flow regimes downstream of the turbine tail race and upstream of the water intake. 
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Flow regime 

Hydrologic model 

Aquatic and riparian vegetation 
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Resumo 

Resumo 
A presente tese tem como objetivo caracterizar as alterações no regime hidrológico em troços de rio 

induzido pela implantação de pequenos aproveitamentos mini-hídricos e consequente influência na 

vegetação aquática e ripária. 

Selecionaram-se onze pequenos aproveitamentos hidroelétricos do norte de Portugal Continental e 

elaborou-se a caracterização técnica e enquadramento geográfico dos mesmos. Reuniu-se e 

sintetizou-se, sob a forma de métricas, informação da vegetação aquática e ripária em troços de rio 

próximos da localização dos aproveitamentos selecionados. 

Estimaram-se séries de caudais médios diários afluentes às bacias hidrográficas de cada 

aproveitamento, por recurso a uma metodologia de transposição de informação hidrométrica, utilizando 

a disponível para estações hidrométricas na proximidade dos diversos casos de estudo. 

Desenvolveu-se um algoritmo de simulação da exploração de pequenos aproveitamentos hidroelétricos 

para os casos em estudo e utilizou-se o mesmo para estimar séries de caudais médios diários a jusante 

da estrutura de retenção de cada um. 

Quantificou-se a alteração no regime hidrológico por recurso a diagramas de Pardé e indicadores de 

alteração hidrológica. Desenvolveu-se uma análise de componentes principais sobre os indicadores 

obtidos. Utilizou-se uma análise multidimensional para aferir a semelhança de características 

ambientais dos troços de rio afetos aos diversos casos de estudo. Analisou-se a alteração induzida nas 

métricas florísticas recorrendo a diagramas de caixa. 

Concluiu-se existir acentuada alteração de regimes hidrológicos e vegetação no troço entre a estrutura 

de captação e a central hidroelétrica. Por outro lado, revelou-se existir grande semelhança entre o 

regime hidrológico a jusante da central e montante da estrutura de restituição. 

Palavras-chave 

Pequenos aproveitamentos hidroelétricos 

Regime hidrológico 

Modelo hidrológico 

Vegetação aquática e ripária
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Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

Neste capítulo introduz-se brevemente o âmbito e a motivação do estudo. São, ainda, apresentados os 

seus principais objetivos, bem como a organização do presente documento. 

 



2 

1.1 Considerações Gerais 

O clima de Portugal Continental é maioritariamente mediterrânico, com cerca de 80% do seu 

escoamento de superfície a ocorrer de Outubro a Março. Juntamente à escassez de água no verão, 

existe uma acentuada variabilidade inter-anual do regime de escoamento, que afeta a eficiência de 

exploração do escoamento de rios. A regularização de afluências toma, neste âmbito, um papel central 

para compensar tais restrições climáticas. Os aproveitamentos hidroelétricos (baseados quer em 

barragens, quer em açudes) são construídos por diversas razões, sendo mais importante, obviamente, 

a produção de energia elétrica que, contudo, pode aparecer associada a outras finalidades, como seja 

o armazenamento de água para satisfazer necessidades urbanas, industriais e agrícolas. 

O regime hídrico, nas suas várias perspetivas (quantidade, qualidade e temporalidade), é o fator mais 

importante para as comunidades vegetais aquáticas e ribeirinhas. Assim, a fragmentação dos sistemas 

fluviais por barragens ou açudes corresponde a um impacto importante nestas comunidades. 

Alterações hidrológicas causadas pela implantação de aproveitamentos hidroelétricos afetam a 

estrutura, composição, diversidade e funcionamento de comunidades aquáticas e ripárias (i.e: peixes, 

macro invertebrados, vegetação), e alteram as componentes físicas dos sistemas fluviais (i.e: 

geomorfologia, estabilidade do leito, substrato), designadamente no trecho situado entre a estrutura de 

retenção de água e a restituição da central hidroelétrica do aproveitamento. 

A maioria dos trabalhos realizados sobre a influência das alterações do regime hidrológico na 

vegetação aquática e nas zonas ripárias centram-se em barragens de média e grande dimensão (i.e: 

Cardoso, 2013 e Martins, 2012). Os pequenos aproveitamentos hidroelétricos, ou mini-hídricas, 

entendidos como aproveitamentos com potência inferior a 10 MW, com reduzido impacto ambiental, e, 

também por isso, considerados o paradigma das centrais renováveis, têm sido pouco estudados, 

embora se devam considerar trabalhos como Monterroso, 2005, ou Harris et al., 1987. Efeitos sobre 

outras comunidades, como peixes, macroinvertebrados ou diatomáceas, têm sido mais estudados 

(Ferreiro, 2007, e Almodóvar & Nicola, 1999). A maior parte dos trabalhos existentes são de âmbito 

local. 

Como mencionado, os trabalhos sobre mini-hídricas são escassos, sobretudo em países 

mediterrânicos e incidindo sobre a vegetação. As principais alterações da vegetação foram revistas por 

Monterroso, 2005, e estão associadas à criação de um obstáculo à migração de espécies de vegetação 

aquática e a variações no nível da água. 

Neste contexto, o presente estudo visa caracterizar as alterações induzidas no regime hídrico, e 

consequentes repercussões na vegetação aquática e zonas ripárias, por pequenos aproveitamentos 

hidroelétricos, consubstanciados por diferentes casos de estudo, procurando, desse modo, contribuir 

para uma melhor compreensão do impacto daquelas infraestruturas. 
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1.2 Objetivos do trabalho 

O objetivo principal deste estudo é o de aumentar a compreensão sobre os efeitos da implantação de 

pequenos aproveitamentos hidroelétricos no regime hídrico de um rio e sobre a consequente alteração 

induzida na vegetação do corredor fluvial. 

Para atingir tal objetivo, a metodologia utilizada inclui: 

1. Estudo do tema e principais conceitos associados, incluindo a análise dos diversos regimes 

hídricos em trechos de rio que sofram de regulação de afluências e métodos de os avaliar e 

estudo da vegetação ripária e métricas quantitativas associadas. 

2. Seleção e análise de casos de estudo em Portugal Continental. Caracterização dos mesmos 

relativamente a localização, enquadramento e atributos técnicos que permitam melhor 

interpretar os resultados obtidos. 

3. Determinação de séries de caudais médios diários em regime natural para as bacias 

hidrográficas dominadas pelos aproveitamentos hidroelétricos estudados, através de um 

método de transposição de informação hidrométrica. 

4. Desenvolvimento e aplicação de um algoritmo que permite estimar séries de caudais médios 

diários a jusante de aproveitamentos hidroelétricos, que se disponha das séries afluentes aos 

mesmos (quer em regime natural, quer eventualmente modificadas por outros aproveitamentos 

inseridos a montante dos em análise). 

5. Quantificação da alteração verificada no regime hidrológico entre secções de montante e 

jusante dos aproveitamentos hidroelétricos estudados pelo recurso a indicadores de alteração 

hidrológica e processos estatísticos. 

6. Quantificação da alteração verificada na vegetação entre secções de montante e jusante dos 

aproveitamentos hidroelétricos estudados. 

1.3 Organização do documento 

O presente documento está organizado em seis capítulos, entre os quais a presente introdução, um 

capítulo final destinado a sintetizar as principais conclusões do trabalho e ainda quatro capítulos sobre 

os seguintes temas: (2) revisão bibliográfica; (3) casos de estudo; (4) estimação de séries de caudais 

médios diários (5) análise de resultados. 

Assim, o Capítulo 1 introduz brevemente o âmbito e a motivação do presente estudo. São, ainda, 

apresentados os seus principais objetivos, bem como a organização conferida ao presente documento. 

O Capítulo 2 sintetiza os conhecimentos teóricos e metodológicos que suportam os trabalhos práticos 

desta dissertação e fornece um enquadramento histórico sobre o sector mini-hídrico em Portugal 

Continental. São apresentados conceitos teóricos relativos à transposição de informação hidrométrica, 

indicadores de alteração hidrológica e da temática das métricas florísticas. Para estas últimas é, ainda, 
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apresentada a motivação do seu estudo. 

No Capítulo 3 procede-se à caracterização geral dos pequenos aproveitamento hidroelétricos 

adotados como casos de estudo e à sistematização dos dados de base utilizados na sua análise, 

compreendendo dados de natureza hidrológica, bem como decorrentes da amostragem florística. 

No Capítulo 4 descreve-se a metodologia aplicada para estimar os escoamentos médios diários, quer 

em regime natural, quer ao longo dos trechos fluviais referenciados por interferidos (inseridos entre as 

captações e as restituições dos dos casos de estudo) e por modificados (inseridos a jusante das 

restituições daqueles casos). 

No Capítulo 5 são apresentados e analisados os resultados alcançados, compreendendo a apreciação 

das séries de caudais médios diários obtidas com recurso a diagramas de Pardé e a indicadores de 

alteração hidrológica, uma análise de componentes principais sobre estes mesmos indicadores, e, por 

fim, a análise das métricas florísticas. 

A finalizar, sistematizam-se no Capítulo 6 as principais conclusões da investigação efetuada e 

apresentam-se sugestões para o seu prosseguimento.
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

2 Revisão Bibliográfica 

O presente capítulo sintetiza os conhecimentos teóricos e metodológicos que sustentaram a 

investigação. Compreende ainda um breve enquadramento histórico sobre o sector mini-hídrico em 

Portugal Continental. Assim, inicia-se por um subcapítulo onde é resumidamente caracterizada a 

relevância do sector mini-hídrico, seguido da apresentação do modelo utilizado para o estabelecimento 

dos regimes naturais nas secções dos casos de estudo. Segue-se uma abordagem à temática dos 

indicadores de alteração hidrológica e finalmente introduzem-se os conceitos e métodos relativos à 

resposta da vegetação aquática e ripárias a estas alterações do regime hídrico natural, juntamente com 

uma exposição da motivação para o estudo dos mesmos. 
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2.1 Produção de energia baseada em pequenos 

aproveitamentos hidroelétricos. Breve caracterização 

2.1.1 Introdução 

O presente estudo insere-se no âmbito da exploração hidroelétrica em Portugal Continental, e incide, 

particularmente, sobre pequenos aproveitamentos hidroelétricos com exploração a fio-de-água ou que 

disponham de albufeiras com reduzida capacidade útil – aproveitamentos mini-hídricos. 

Torna-se, portanto, pertinente introduzir, de modo sucinto, a história do sector de produção de energia 

hidroelétrica em Portugal, com ênfase nos pequenos aproveitamentos hidroelétricos. 

2.1.2 Enquadramento histórico 

Apesar de possuir uma área de apenas 89 000 km2, Portugal Continental apresenta uma elevada 

disponibilidade de recursos hídricos nas regiões norte e centro, que, associada à orografia do terreno, 

suscitou, desde o final do século XIX, o interesse na produção de energia hidroelétrica baseada em 

aproveitamentos hidráulicos, quer com exploração a fio-de-água, quer dispondo de albufeiras de 

regularização que atenuassem os efeitos da acentuada variabilidade espacial e temporal que 

caracteriza os recursos hídricos nacionais (Leitão et al., 2009). 

A utilização da água como força motriz para produção de energia elétrica iniciou-se a nível mundial em 

meados do século XIX e em Portugal, na última década desse século, designadamente, tendo em vista 

a alimentação de pequenas instalações de iluminação pública e de pequenas indústrias. As duas 

primeiras centrais hidroelétricas portuguesas datam de 1894 e de 1895/1896 – centrais do Agueirinho 

e da Furada – destinadas à iluminação pública das cidades de Vila Real e de Braga, respetivamente 

(Leitão et al., 2014).  

No entanto, a efetiva eletrificação do país só de desenvolveu a partir de 1920, visando o 

desenvolvimento industrial do mesmo, através de sistemas regionais e de centrais hidroelétricas de 

média dimensão, adquirindo uma dimensão expressiva na década de 1950. 

A partir da década de 1940, a convicção de que o aumento da produção de energia hidroelétrica era 

necessária enquanto fator de desenvolvimento económico e social, uma vez que Portugal e 

apresentava pobre em combustíveis sólidos e líquidos, ganhou proporção assinalável. Surgiu, então, 

nesse período, a Lei n.º 2002, de 26 de Dezembro de 1944, consagrada por Ferreira Dias, que ditava 

que a produção de energia elétrica seria obtida principalmente proveniente de exploração hidroelétrica, 

recorrendo a centrais térmicas para desempenhar funções de reserva e apoio e, de modo a garantir 

que os combustíveis nacionais seriam consumidos da forma mais económica e conveniente possível 

(Leitão et al., 2010). 
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Começou, assim, a concretizar-se a política nacional de utilização da água como força motriz para 

produção de energia elétrica, pela elaboração de numerosos estudos, nomeadamente, a elaboração 

do anteprojeto do aproveitamento de Castelo do Bode, no rio Zêzere, estudos referentes ao trecho 

internacional do rio Douro e afluentes e aos rios Lima, Mondego e Guadiana e, ainda, a elaboração dos 

planos gerais do aproveitamento hidroelétrico dos rios Zêzere, Cávado-Rabagão e do trecho nacional 

do rio Douro (Leitão et al., 2014). 

Surgiram resultados práticos da instauração desta politica a partir de 1950, fundamentalmente com a 

construção dos grandes aproveitamentos hidroelétricos dotados de albufeiras com significativas 

capacidades de regularização, nas bacias hidrográficas dos rios Cávado e Zêzere, e com a execução 

dos aproveitamentos do trecho internacional do Douro, reservado pelo Convénio Luso-Espanhol de 

1964 para Portugal (Leitão et al., 2009).  

Finalmente, no que respeita aos pequenos aproveitamentos hidroelétricos, a partir da década de 1980 

registou-se um desenvolvimento considerável da potência instalada, por força da entrada no mercado 

dos produtores independentes de energia, nos termos do Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio, que 

consubstanciou o estatuto de produtor independente que, a partir de então, pode ser exercido por 

qualquer pessoa singular ou coletiva, de direito público ou privado e qualquer que seja a forma jurídica 

que assuma (Leitão & Portela, 2011). Assim, foram implementados, em grande parte, no norte e centro 

de Portugal, cerca de 120 pequenos aproveitamentos hidroelétricos, até 2005. 

2.2 Estimação de caudais médios diários na ausência de 

informação hidrométrica 

2.2.1 Introdução 

Para quantificar a alteração do regime hidrológico devida à implementação de um aproveitamento mini-

hídrico numa secção de um rio são necessárias, como dados de base, séries de caudais médios diários 

antes (naturais) e após (modificados) a implementação do mesmo. 

No presente estudo, para determinar as séries de caudais médios diários nos trechos a jusante dos 

aproveitamentos hidroelétricos adotados como casos de estudo simulou-se a sua exploração a nível 

diário. A determinação das séries correspondentes ao regime natural recorreu à informação 

hidrométrica disponível para Portugal Continental. 

Esta informação tem, no entanto, disponibilidade limitada a locais específicos em que existam estações 

hidrométricas, pelo que, para bacias hidrográficas que não coincidam com bacias afetas a estações 

hidrométricas – caso que se aplica a todos os casos de estudo deste trabalho – é necessário recorrer 

a um método de transposição da informação hidrométrica das bacias em que possuímos informação 

para aquelas em que queremos estudar. 
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São, assim, resumidas, em seguida, as bases teóricas que, na ausência de informação hidrométrica, 

fundamentam a estimação, por transposição, de escoamentos anuais, mensais e diários e 

apresentados os critérios e modelos que concretizam tal transposição. 

2.2.2 Altura do escoamento anual médio como parâmetro de 

regionalização de informação hidrométrica 

A transposição de informação hidrométrica recorreu a um modelo de regionalização desenvolvido para 

Portugal Continental que utiliza o escoamento anual médio expresso em altura uniforme de água sobre 

a bacia hidrográfica – altura do escoamento anual médio ou, simplificadamente, altura anual média H 

– como parâmetro de regionalização daquela informação. No entanto, a possibilidade de utilizar a altura 

do escoamento anual médio para estimar escoamentos em secções não monitorizadas da rede fluvial 

de Portugal Continental requer a evidência prévia de que tal altura permite, de facto, caracterizar a 

variabilidade temporal relativa do escoamento a diferentes escalas temporais. 

Mediante a análise de séries razoavelmente longas de registos de escoamento num elevado número 

de estações hidrométricas dispersas pelo território de Portugal Continental (Portela & Quintela, 2000a, 

2001, 2002a, 2002b, 2005a, 2005b e 2006), os autores demonstraram que a altura do escoamento 

anual médio está intrinsecamente relacionado com a variabilidade temporal relativa, ao longo do ano e 

entre anos, do escoamento nos rios portugueses, constituindo, assim, um parâmetro determinante e 

consistente para regionalizar informação hidrométrica. 

A nível anual, o papel da altura do escoamento anual médio, H, pode ser demonstrado pela 

dependência que se observa nas séries do escoamento anual entre o coeficiente de variação, Cv, e a 

grandeza H, como apresentado na Figura 2.1, que representa a equação originalmente obtida por 

Quintela. 1967, p. 158, e as equações posteriormente propostas com base nos registos das variadas 

estações hidrométricas analisadas em Portela & Quintela, 2000a, 2005, 2006a e 2006b. Note-se que r 

designa o coeficiente de correlação da regressão linear estabelecida no campo das transformadas 

logarítmicas das variáveis em presença. 

Através da dependência observada entre Cv e H expressa pela Figura 2.1, os autores obtiveram os 

elementos apresentados na Figura 2.2 que, pela aplicação da lei de Pearson III, possibilitam estimar a 

altura do escoamento anual, Hα, para as probabilidades de não-excedência, α, de 0.05, 0.20, 0.95 e 

0.99, em função de H. 
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Figura 2.1 – Equações de regressão entre o coeficiente de variação do escoamento anual, Cv, e a 

altura do escoamento anual médio, H, e pontos representativos dos pares de valores (H; Cv) 

(reproduzida de Portela & Quintela, 2006). 

 

Figura 2.2 - Equações de regressão entre a altura do escoamento anual com probabilidade de não 

excedência α, Hα, e a altura do escoamento anual médio, H, e pontos representativos dos pares de 

valores (H; Hα) (reproduzida de Portela & Quintela, 2006). 

A Figura 2.1 e a Figura 2.2 demonstram que as curvas obtidas com base em extensa informação 

hidrológica de várias estações de monitorização apresentam andamentos muito próximos, apontando 

para a consistência da dependência por elas expressa. O maior desvio verificado na Figura 2.2 entre 

os segmentos de reta relativos a α = 0.05 resulta do facto de os pares de valores (H; Hα) utilizados na 

correspondente análise de regressão serem em menor número, especialmente para valores de H 

inferiores a 300 mm, em que aquela probabilidade de não excedência conduz frequentemente a 

estimativas negativas dos escoamentos anuais que os autores não consideraram no estabelecimento 

das equações de regressão (Portela & Quintela, 2006). 

Por outro lado, o efeito na altura do escoamento anual médio na variabilidade temporal relativa dos 

escoamentos diários está expresso, qualitativamente, nas curvas adimensionais de duração média 

anual dos caudais médios diários contidas na Figura 2.3, quer para as 54 estações estudadas em 
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Portela & Quintela, 2005a, quer para o agrupamento de tais estações por alturas do escoamento 

superiores ou inferiores a 400 mm. Note-se que Q designa o caudal médio diário e Qmod, o módulo 

plurianual ou simplesmente módulo. 

O comportamento observado na Figura 2.3 sugere, portanto, a possibilidade de a duração anual média 

do módulo, quando expressa em função de H, ser, também, um descritor da variabilidade temporal 

relativa do regime fluvial diário. Tal possibilidade confirma-se na Figura 2.4 para 52 das 54 estações 

hidrométricas atrás mencionadas. 

A Figura 2.4 contém, ainda, a representação, a traço contínuo a preto, de dois segmentos de reta 

relativos às equações de regressão linear simples entre durações do módulo e alturas anuais médias 

do escoamento, estabelecidas com base nas estações com valores daquela altura inferiores a 400 mm 

(em número de 28) e superiores a 400 mm (em número de 24). Existe um terceiro segmento de reta 

vertical, representado a tracejado vermelho, que divide a área do gráfico em alturas anuais médias do 

escoamento inferiores e superiores a 400 mm (Portela & Quintela, 2005a). 

 

Figura 2.3 - Curvas adimensionais de duração média anual do caudal médio diário em: a) 54 estações 

hidrométricas e em b) 26 e c) 28 estações hidrométricas com alturas do escoamento anual médio, H, 

respetivamente, superiores e inferiores a 400 mm (reproduzida de Portela & Quintela, 2005). 

 

Figura 2.4 - Representação da duração anual média do módulo em função de H (reproduzida de 

Portela & Quintela, 2005a). 
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A figura anterior sugere que a duração anual média do módulo aumenta consistentemente com a altura 

do escoamento anual médio até valores desta altura de cerca de 400 mm, tornando-se, para alturas 

superiores, praticamente independente de H. Tendo em atenção que a duração anual média do módulo 

constitui, por si só, uma medida da variabilidade do escoamento diário – sendo tanto menor, quanto 

maior é essa variabilidade – reforçam-se, assim, as conclusões apresentadas a propósito da Figura 2.1 

e da Figura 2.3. Espera-se, assim, que, quanto mais baixo for H (ou seja, quanto mais árida for a bacia), 

maior seja a variabilidade temporal relativa do escoamento, quer inter anualmente, quer intra-

anualmente. 

2.2.3 Modelo de regionalização de escoamentos 

A dependência entre a altura do escoamento anual médio, H, e a variabilidade temporal relativa do 

escoamento em cursos de água de Portugal Continental é de tal modo forte e consistente que permite 

a utilização de H como medida da variabilidade temporal relativa do escoamento, pelo que este 

parâmetro se torna apto a suportar o modelo de regionalização de escoamentos anuais, mensais ou 

diários em regime natural. 

O modelo consiste muito simplesmente na transposição das séries adimensionais de escoamentos a 

uma dada escala temporal numa secção de um curso de água onde estejam disponíveis e a que 

corresponda a altura do escoamento anual médio, H1 (mm), para outra secção sem informação 

hidrométrica para a qual tenha sido obtida uma estimativa da altura do escoamento anual médio, H2 

(mm), próxima de H1 (H1 » H2) (Portela & Quintela, 2006). As equações que, necessariamente no 

pressuposto de bacias hidrográficas em regime natural, concretizam a transposição aos níveis mensal 

e diário são dadas por: 

 
𝐻𝑖,𝑗

2 = 𝐻𝑖,𝑗
1

𝐻2

𝐻1

 
(1) 

 
𝑄𝑖,𝑗

2 = 𝑄𝑖,𝑗
1

∀2

∀1

 
(2) 

 
𝑄𝑖,𝑗

2 = 𝑄𝑖,𝑗
1

𝑄𝑚𝑜𝑑 2

𝑄𝑚𝑜𝑑1

 
(3) 

  
∀𝑖,𝑗

2 = ∀𝑖,𝑗
1

∀2

∀1

 
(4) 

  
∀𝑖,𝑗

2 = ∀𝑖,𝑗
1

𝑄𝑚𝑜𝑑2

𝑄𝑚𝑜𝑑1

 
(5) 

Note-se que as secções de cálculo são identificadas pelos índices 1 e 2, admitindo-se que na secção 

1 existem registos hidrométricos e, consequentemente, é conhecida a altura do escoamento anual 

médio, H1, e que na secção 2 se dispõe apenas da estimativa, H2, da correspondente altura. As 

restantes variáveis têm os seguintes significados, com o índice k igual a 1 ou a 2: 
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𝐻𝑖,𝑗
𝑘  altura do escoamento no mês j ou no dia j do ano i na secção k (mm); 

𝑄𝑖,𝑗
𝑘  caudal do escoamento no mês j ou no dia j do ano i na secção k (m3/s); 

∀𝑖,𝑗
𝑘  volume afluente escoamento no mês j ou no dia j do ano i na secção k (m3); 

∀𝑘 volume anual médio afluente à secção k (m3); 

𝑄𝑚𝑜𝑑𝑘
 módulo na secção k (m3/s). 

As equações (1) e (5) exprimem o modelo de regionalização desenvolvido para Portugal Continental, o 

qual utiliza uma transposição, tendo como “parâmetro de escala” a altura do escoamento anual médio 

ou grandezas diretamente com ela relacionadas (valores médios de volumes e de caudais médios 

diários afluentes) (Portela & Quintela, 2006). 

De modo a garantir que as séries obtidas por transposição para uma secção de um curso de água de 

Portugal Continental, em que não se possuem registos hidrológicos, são adequadas às especificidades 

do regime hidrológico na correspondente bacia hidrográfica, a transposição deve ser realizada a partir 

dos registos correspondentes a uma bacia hidrográfica tão próxima quanto possível da inicial, com 

análogas condições geomorfológicas e de ocupação, como expresso por Quintela, 1967, a propósito 

da adoção de curvas de duração média anual do caudal médio diário adimensionais. 

2.3 Alteração do regime fluvial induzida por pequenos 

aproveitamentos hidroelétricos 

2.3.1 Introdução 

A parte final deste estudo apresenta uma análise exploratória sobre o efeito das alterações do regime 

hidrológico, provocadas pela perturbação associada à implantação de aproveitamentos mini-hídricos 

em troços de rio, e as consequentes alterações na vegetação ripária a jusante desses aproveitamentos. 

Tal análise requer a quantificação dos dois tipos de alteração – do regime hidrológico e da vegetação 

ripária. A quantificação da alteração do regime hidrológico utilizou indicadores da alteração hidrológica, 

enquanto a da vegetação ripária recorreu a indicadores de resposta à alteração. 

O presente subcapítulo começa por enunciar algumas possíveis metodologias existentes para 

determinar a alteração do regime hidrológico, com maior foco na aplicada no presente estudo, 

passando, em seguida, à descrição das métricas utilizadas.  
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2.3.2 Determinação da perturbação causada pela implantação de um 

aproveitamento hidroelétrico. Algumas abordagens existentes 

No intuito de determinar a perturbação causada pela implantação de um aproveitamento hidroelétrico 

num trecho de rio, podem ser diversas metodologias, cada uma com as respetivas limitações e 

complexidades. Em seguida apresentam-se várias abordagens sobre esta temática, na sua maior parte 

baseadas na comparação, no tempo e/ou no espaço, de trechos fluviais (Braatne et al., 2008): 

1. Comparação trecho de montante versus trecho de jusante (comparação no espaço); 

2. Padrões progressivos do trecho de jusante do aproveitamento (comparação no espaço); 

3. Rio no qual se encontra implantado um aproveitamento hidroelétrico versus rio adjacente sem 

regulação de caudal; 

4. Rio antes da instalação do aproveitamento versus rio após a instalação (comparação no 

tempo); 

5. Condições sequenciais após implantação do aproveitamento (comparação no tempo); 

6. Modificações de caudal/sedimentos (associações de causa); 

7. Modelação baseada em processos. 

As comparações no espaço envolvem a análise de diferentes trechos ao longo de um rio (como é o 

caso do presente estudo) ou de trechos de rios nas proximidades do rio em análise. Trata-se de um 

tipo de comparação baseado na premissa de que trechos de rio situados na mesma região apresentam 

características ecológicas semelhantes, uma vez que partilham o mesmo contexto hidrológico e 

geomorfológico, possuem regimes climáticos semelhantes e, pelo menos antes da instalação de um 

aproveitamento hidroelétrico, partilhavam algumas comunidades de seres vivos (Braatne et al., 2008). 

Por outro lado, as comparações no tempo envolvem análises, como o nome indica, ao longo de um 

determinado período de tempo, que podem ser efetuadas com recurso a medições de campo, registos 

indiretos ou elementos ecológicos que permitam a obtenção de sequências cronológicas. Tal 

comparação pressupõe que uma região em particular apresente padrões ecológicos constantes no 

tempo. Assim, as alterações registadas no regime de um trecho de rio após a construção de um 

aproveitamento, podem ser interpretadas como as perturbações causadas pela sua instalação e 

consequente regulação de caudal. 

Em consequência dos dados disponíveis de vegetação aquática nos diversos trechos de rio de cada 

caso de estudo, a abordagem aplicada neste estudo foi a primeira – trecho de montante versus 

trecho de jusante – pelo que o presente texto se foca apenas nesta abordagem. 

É importante referir que, apesar de a implantação de um aproveitamento hidroelétrico num rio interferir, 

fisicamente e biologicamente, tanto com o trecho a jusante do mesmo, como com o respetivo trecho a 

montante, este último mantém-se inalterado quanto aos processos base de hidrologia e fluxo de 

sedimentos, pelo menos para além dos limites da albufeira. Deste modo, é expectável que o trecho de 

montante continue a funcionar como se de um regime natural se tratasse, designadamente, em termos 

da vegetação do corredor fluvial. Por outro lado, o trecho de jusante sofrerá o impacto de fatores como 

a deficiência de sedimentos ou alterações do regime hidrológico. Note-se que esta metodologia deverá 
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ser aplicada atentamente, uma vez que é limitada pelo facto da seleção do local de implementação do 

aproveitamento hidroelétrico não ser casual, uma vez que este se encontra, por norma, em zonas de 

transição geomorfológica. 

2.3.3 Indicadores de alteração do regime hidrológico 

Para caracterizar o regime hidrológico e suas sucessivas alterações recorreu-se aos indicadores de 

alteração hidrológica – IHA (Richter et al., 1996) – que constituem um dos conjuntos de métricas mais 

utilizados para analisar perturbações em rios. Trata-se de indicadores hidrológicos de interesse 

ecológico, estimados estatisticamente com base em registos de caudais médios diários para um dado 

trecho, aplicados para caracterizar a variação inter-anual e intra-anual das condições hidrológicas. 

Tais métricas foram calculadas, com recurso ao software IHA versão 7.1 (The Nature Conservacy, 

1996-2009), o qual recebe como dados de entrada os registos caudais médios diários, cujos cálculos 

e valores resultantes se apresentam no capítulo 4 do presente texto, e devolve como dados de saída 

as respetivas métricas. Para além de registos de caudais, o programa pode, também, receber outros 

tipos de dados, como alturas de escoamento. 

O software devolve, de forma expedita, um total de 67 parâmetros que caracterizam o regime 

hidrológico – 34 Componentes dos Caudais Ambientais (EFC, Environmental Flow Components) e 33 

IHA.  

Os parâmetros EFC constituem um conjunto de estatísticas hidrológicas não tradicionais concebidas 

com o intuito de comunicar eventos hidrológicos ecologicamente significativos, de modo que 

utilizadores não inseridos no âmbito da hidrologia os compreendam e utilizadores inseridos nesse 

âmbito os consigam analisar. Estes parâmetros não são, para efeitos deste estudo, utilizados, pelo que, 

em seguida, serão apenas retratados os parâmetros IHA. 

Note-se que o programa permite vários tipos de análise, sejam elas as análises IHA de um único 

período, IHA comparação entre o antes e o após o impacto, RVA (taxa de variação, Range of Variation 

Approach) – que consiste em definir categorias capazes de indicar o quão ajustados os parâmetros 

antes e depois do impacto estão uns com os outros – e a análise de tendências (trend analysis) (que 

não define uma data de impacto). Para efeitos deste estudo, apenas se recorreu à primeira análise. 

Podem ser retirados dois tipos diferentes de estatísticas do programa - paramétricas e não paramétricas 

– em que o primeiro tipo corresponde a valores médios e o segundo a medianas. Recomenda-se o uso 

de estatísticas não paramétricas para estudos baseados em poucos registos que possam resultar 

nalgum enviesamento. Uma vez concluída a análise, os resultados do programa são apresentados sob 

a forma de várias tabelas e gráficos. No presente estudo apenas se utilizaram as tabelas referentes às 

estatísticas não paramétricas de todos os parâmetros IHA. 

As 33 métricas estatísticas IHA organizam-se em cinco grupos, que se relacionam com os principais 

atributos inerentes à caracterização de regimes hidrológicos (Richter et al., 1996): 

1. Magnitude: volume de fluido que circula numa determinada secção por unidade de tempo; 
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2. Frequência: número de vezes que uma condição de escoamento se repete ao longo num 

intervalo de tempo; 

3. Duração: período de tempo associado a uma condição de escoamento; 

4. Timing ou capacidade de previsão: medida da regularidade da condição de escoamento; 

5. Velocidade de alteração: velocidade de alteração entre condições de escoamento. 

O Quadro 2.1 apresenta os cinco grupos de métricas, fazendo referência aos atributos relacionados 

com cada um e apontando os indicadores afetos ao mesmo e suas respetivas designações. Note-se 

que, uma vez que se utilizaram estatísticas não paramétricas, as designações apresentadas se referem 

sempre a medianas, apesar de o programa poder, também, fornecer medianas. 

Quadro 2.1 – Indicadores de alteração hidrológica, IHA (Richter et al., 1996) (1/2). 

 

  

Grupo de métricas

Atributo do 

regime 

hidrológico

IHA Designação Descrição

1. Magnitude de 

condições mensais do 

escoamento

Magnitude/ 

timing

IHA1  a 

IHA12

Mediana para cada 

mês do ano

Mediana do caudal médio diário para 

cada mês do ano

IHA13

Mínimo anual, 

mediana 1-dia 

Valor mínimo da mediana do caudal 

médio diário do ano

IHA14

Mínimo anual, 

mediana 3-dias 

Valor mínimo da mediana do caudal 

médio diário em 3 dias consecutivos 

do ano

IHA15

Mínimo anual, 

mediana 7-dias

Valor mínimo da mediana do caudal 

médio diário em 7 dias consecutivos 

do ano

IHA16

Mínimo anual, 

mediana 30-dias 

Valor mínimo da mediana do caudal 

médio diário em 30 dias consecutivos 

do ano

IHA17

Mínimo anual, 

mediana 90-dias 

Valor mínimo da mediana do caudal 

médio diário em 90 dias consecutivos 

do ano

IHA18

Máximo anual, 

mediana 1-dia 

Valor máximo da mediana do caudal 

médio diário do ano

IHA19

Máximo anual, 

mediana 3-dias 

Valor máximo da mediana do caudal 

médio diário em 3 dias consecutivos 

do ano

IHA20

Máximo anual, 

mediana 7-dias

Valor máximo da mediana do caudal 

médio diário em 7 dias consecutivos 

do ano

IHA21

Máximo anual, 

mediana 30-dias 

Valor máximo da mediana do caudal 

médio diário em 30 dias consecutivos 

do ano

IHA22

Máximo anual, 

mediana 90-dias 

Valor máximo da mediana do caudal 

médio diário em 90 dias consecutivos 

do ano

IHA23

Nº de dias de 

escoamento nulo

Número de dias do ano com caudal 

médio diário nulo

IHA24

Índice do 

escoamento base

(Mínimo anual, mediana 7-dias) / 

Mediana do caudal médio anual

2. Magnitude e duração 

de condições anuais 

extremas do 

escoamento

Magnitude/ 

duração
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Quadro 2.1 – Indicadores de alteração hidrológica, IHA (Richter et al., 1996) (2/2). 

 

2.4 Métricas florísticas 

2.4.1 Introdução 

Como já referido, pretende-se nesta análise, para além de avaliar as alterações do regime hidrológico 

nas várias componentes associadas à implantação de aproveitamentos mini-hídricos, explorar a 

existência de relações quantificáveis entre estas alterações e as alterações na vegetação ripária em 

troços de rio. Para tal, são realizados tratamentos estatísticos de dados utilizando as métricas 

hidrológicas (referidas no subcapítulo 2.3) e métricas da vegetação ripária, que traduzem respostas da 

vegetação a alterações das condições ecológicas de referência, ou seja, relacionam-se com locais 

minimamente perturbados. 

Em seguida aborda-se, primeiramente, a importância da vegetação aquática e ripária enquanto 

componente do ecossistema fluvial e ribeirinho, passando-se, depois, à explicitação das métricas 

utilizadas neste estudo. 

Grupo de métricas

Atributo do 

regime 

hidrológico

IHA Designação Descrição

IHA25

Dia de escoamento 

mínimo

Número de ordem do dia do ano em 

que se registou o menor caudal

IHA26

Dia de escoamento 

máximo

Número de ordem do dia do ano em 

que se registou o maior caudal

IHA27 Nº de pulsos baixos

Número de vezes por ano em que se 

registou um caudal inferior ao 

percentil 25% dos caudais do período 

em análise

IHA28

Mediana da duração 

de pulsos baixos

Mediana da duração de pulsos baixos 

(dias)

IHA29 Nº de pulsos altos

Número de vezes por ano em que se 

registou um caudal superior ao 

percentil 75% dos caudais do período 

em análise

IHA30

Mediana da duração 

de pulsos altos

Mediana da duração de pulsos baixos 

(dias)

IHA31

Mediana das 

subidas

Número de diferenças positivas entre 

valores diários consecutivos

IHA32

Mediana das 

descidas

Número de diferenças negativas entre 

valores diários consecutivos

IHA33

Número de 

variações

Número de vezes que a tendência do 

caudal médio diário se altera

3. Datas das descargas 

anuais extremas

Predictabilid

ade

4. Frequência e duração 

pulsos altos/baixos

Magnitude/ 

frequência/ 

duração

5. Velocidade e 

frequência de alteração 

da condição de 

escoamento

Frequência/ 

taxa de 

alteração



 

17 

Os sistemas fluviais devem ser considerados entidades dinâmicas cujas componentes biológicas, ou 

melhor, os ecossistemas que lhe estão associados, são parte integrante e de extrema importância para 

o planeamento e gestão dos recursos hídricos, bem como em ações de conservação e de recuperação. 

Esta tomada de consciência em relação à importância destes ecossistemas no uso dos recursos 

hídricos em Portugal obteve notoriedade com a implementação de Diretivas comunitárias, como a 

Diretiva Habitats (92/43/CEE) e a Diretiva Quadro da Água (DQA, 2000/60/EC). A DQA, em particular, 

é um importante instrumento da chamada “legislação da água”, uma vez que proporcionou o 

desenvolvimento de métodos de avaliação da qualidade ecológica das águas interiores para a posterior 

monitorização dirigida à obtenção ou manutenção do “bom estado ecológico”. Nesta Diretiva, as 

componentes biológicas surgem como elementos necessários à avaliação da qualidade da água, 

ponderando de um modo geral, a composição e abundância dos chamados elementos biológicos de 

qualidade, nos quais se incluem a fauna piscícola, a flora macrofítica, os macroinvertebrados 

bentónicos e o fitobentos. No presente estudo, explora-se a componente macrofítica ou macrófitos, 

entendida como a flora fluvial e a componente ripária lenhosa, esta última considerada na DQA como 

parte componente da hidromorfologia.  

Os macrófitos são plantas aquáticas visíveis, mas não necessariamente identificáveis, a olho nu e são 

componentes biológicos e ecológicos dos ecossistemas superficiais de água doce. Alguns autores 

consideram que os macrófitos incluem toda a flora associada ao sistema fluvial, incluindo a flora 

lenhosa (árvores, arbustos, lianas) e a flora que se encontra nas margens a coberto desta floresta 

ripária, também designada por galeria ribeirinha. No entanto, para efeitos da implementação da DQA, 

os macrófitos restringem-se à flora do leito dos rios, emersa ou submersa temporariamente pelas cheias 

anuais. 

2.4.2 Métricas funcionais 

Os macrófitos podem ser classificados de várias formas, abordando diferentes perspetivas dos 

ecossistemas, como por exemplo segundo o ciclo de vida (anuais e perenes), habitat usual (aquáticas, 

ripárias), resposta a aumento de nutrientes (nitrófilas, acidófilas), e à perturbação física, como é o caso 

das espécies ruderais, que se encontram em locais perturbados como estradas, entulheiras. 

Um dos sistemas de classificação de macrófitos mais frequentemente utilizado é o de Sculthorpe, 1971, 

que considera quatro grandes grupos de macrófitos. 

1. Emergentes, enraizados sob a superfície da água ou nas margens, com a maior parte das 

folhas e órgãos reprodutivos aéreo. Constituem um grupo tolerante à submersão por períodos 

mais ou menos longos. 

2. Enraizados com folhas flutuantes, enraizados em solos submersos ou ancoradas ao substrato, 

com a maior parte das folhas flutuando à superfície da água. São característicos de águas 

pouco profundas. 

3. Totalmente flutuantes, flutuantes à superfície ou submersos, por vezes ancorados em 

obstáculos. 

4. Submersos, enraizados, ancorados, com os tecidos vegetativos submersos e orgãos 
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reprodutores submersos, flutuantes ou aéreos. Inclui as macroalgas. 

Os macrófitos emergentes também podem ser denominados por helófitos e os macrófitos submersos 

e macrófitos totalmente flutuantes por euhidrófitos. O conjunto dos últimos três grupos acima descritos 

constitui o grupo dos hidrófitos sensu lato. O conceito de higrófito é referenciado como plantas 

associadas ao meio aquático, ou seja, as que frequentemente se encontram nas proximidades dos 

ecossistemas aquáticos. 

Os higrófitos e helófitos correspondem à designação de anfíbias e ribeirinhas e, juntas, constituem as 

espécies com estruturas radiculares tolerando ou necessitando de solo húmido, encharcado ou 

submerso, eventualmente com o caule total ou parcialmente submerso, tolerando por períodos 

variáveis e de forma variável situações de secura e de submersão (Aguiar et al., 2009). 

Para além destas designações, podem classificar-se a flora fluvial quanto à origem das espécies, ou 

seja, segundo a sua distribuição biogeográfica, considerando-se neste trabalho, as espécies 

endémicas, cuja área de distribuição é restrita, como as espécies endémicas lusitanas (distribuição 

apenas em Portugal), ibéricas (ocorrência em Portugal e Espanha) e europeias (restritas à Europa), e 

as espécies exóticas, que foram introduzidas numa dada área considerada. Neste caso, podem 

encontrar-se por exemplo, espécies asiáticas, americanas, sul-americanas. Enquanto a presença de 

espécies endémicas indica, geralmente, que as condições naturais são mantidas, as espécies exóticas 

são indicadoras de perturbação humana.  

Neste trabalho em particular, utilizaram-se a cobertura (abundância) por espécies indicadoras como a 

Carex elata subsp. reuteriana, um helófito endémico e a cobertura das espécies lenhosas ripárias 

Frangula alnus e Erica arborea, geralmente presentes em locais bem conservados. 

As métricas designadas de proporção seguem a lógica presente na equação (6). 

2.4.3 Índices de qualidade ecológica 

Numerosos estudos comprovam a importância dos macrófitos na funcionalidade dos ecossistemas 

aquáticos e a sua relação com os fatores ambientais, pelo que nas três últimas décadas, a nível europeu 

e em Portugal, têm sido desenvolvidas numerosas metodologias e sistemas de avaliação da qualidade 

ecológica de massas de água superficiais utilizando este elemento biológico. A maior parte dos 

métodos utilizados apoia-se em índices compostos por espécies indicadoras que respondem, 

sobretudo, ao enriquecimento em nutrientes. Nesta categoria incluem-se, a título ilustrativo, o 

Macrophyte Index Scheme, MIS (Caffrey, 1985), para rios irlandeses, o Mean Trophic Rank, MTR 

(Holmes et al., 1999) desenvolvido, inicialmente, para o Reino Unido, o Trophic Index of Macrophytes, 

TIM (Schneider & Melzner, 2003) para a Baviera alemã, o Índice de Macrófitos, IM (Suárez et al., 2005) 

para a Catalunha, Espanha, e o Indice Biologique Macrophytique en Rivières, IBMR (Haury et al., 1996) 

 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑟ó𝑓𝑖𝑡𝑜𝑠 =  

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑔𝑟ó𝑓𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 ∗ 100
 

(6) 
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desenvolvido para França. O IBMR é o índice oficial de monitorização da flora macrofítica dos países 

do grupo de intercalibração Mediterrânico (Portugal, Grécia, Chipre, Itália, França, Espanha) à exceção 

da Eslovénia. Estes dois índices, IVR e IBMR, são utilizados na fase final deste trabalho, pelo que são 

descritos em seguida.  

O IBMR constitui um índice desenvolvido para detetar poluição orgânica e para a caracterização e 

monitorização do estado trófico de massas de água superficiais e para implementação da DQA. Utiliza 

três métricas: a abundância das espécies (K) expressa em percentagem de cobertura do troço de 

amostragem e traduzida numa escala de 0-5, o valor trófico (CS) que varia de 0 a 20 e o Coeficiente 

de Estenoecidade (E), que toma valores de 1 a 3 (Aguiar et al., 2009). O índice pode tomar valores de 

0 a 20; os valores mais elevados correspondem a situações de oligotrofia (superior a 14) e as águas 

muito eutróficas apresentam valores inferiores a 8. 

 
𝐼𝐵𝑀𝑅 =  ∑

𝐾. 𝐶𝑆. 𝐸

∑(𝐾. 𝐸)
 

(7) 

O Índice de Vegetação Ripária, IVR (Aguiar et al., 2009) corresponde a um índice multimétrico que 

incorpora atributos específicos e de composição das comunidades vegetais que refletem processos 

ecológicos e funções estruturais do ecossistema. Foi desenvolvido no âmbito da implementação da 

DQA em Portugal e embora não seja um índice oficial, uma vez que inclui a componente lenhosa dos 

ecossistemas fluviais, tem sido utilizado na análise da qualidade de cursos de água em Portugal. 

Foi desenvolvido por tipo fluvial e por duas regiões Norte e Sul. O IVR Norte inclui dez métricas e aplica-

se aos seguintes tipos de rios: Rios Montanhosos do Norte, Rios do Norte, Rios de Transição Norte-

Sul e Rios Montanhosos do Sul; o IVR Sul inclui nove métricas e aplica-se aos Rios do Litoral Centro e 

restantes Rios do Sul. Em função dos valores calculados para cada uma das métricas inseridas neste 

índice, é obtida uma pontuação de 1, 3, ou 5 (IVR = ∑ métricas – valor mínimo, sendo 10 o valor mínimo 

para o IVR Norte e 9 para o IVR Sul). Existem, ainda, valores das fronteiras das classes de estado 

ecológico para cada grupo de tipos de rio, com base nos quais é atribuído o estado ecológico ao local 

(Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, ou Mau) (Aguiar et al., 2009). No Quadro 2.2 apresentam-se os 

valores das métricas e respetivas pontuações e limites de fronteira de qualidade para o IVR a aplicar 

na zona Norte, uma vez que será a configuração do índice que deverá ser utilizada neste trabalho. 

2.4.4 Guildas ripárias 

Outras métricas utilizadas no presente estudo são designadas por guildas ripárias, que correspondem 

a conjuntos de espécies com características ou atributos comuns, que poderão ser reprodutivos, 

ecológicos, fenológicos ou morfológicos. As guildas (Aguiar et al., 2014) foram desenvolvidas no âmbito 

do Projeto OASIS (PTDC/AAC-AMB/120197/2010) com vista a estudar os efeitos das alterações 

hidrológicas devido a aproveitamentos hidroelétricos (barragens) na vegetação lenhosa ripária. O 

Quadro 2.3 sumariza as principais características de cada guilda. Os dados de base foram calculados 

para cada local pela equipa deste projeto e fornecidos para tratamento de dados no âmbito do estudo. 
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Quadro 2.2 - Valores das métricas e respetivas pontuações e limites de fronteira de qualidade para o 

IVR a aplicar na zona Norte. 

 

Quadro 2.3 – Tipos de guildas consideradas (Aguiar et al., 2014). 

 

2.4.5 Respostas esperadas das métricas às alterações hidrológicas 

O Quadro 2.4 apresenta a listagem das métricas florísticas utilizadas e respetiva resposta esperada à 

perturbação causada pela implementação de um aproveitamento hidroelétrico. Note-se que a definição 

de troço interferido se encontra no subcapítulo 3.1. É importante referir que os dados brutos de 

5 3 1

(Boa) (Média) (Má)

5,2 3,2-5,2 <3,2

59,9 0,5-59,9 <0,5

12,7 8,7-12,7 <8,7

84 76,5-84 <76,5

0,7 0,1-0,7 <0,1

 4,8 4,8-8 >8

 0,5 0,5-2,8 >2,8

8,3 8,3-11,4 >11,4

3,3 0,7-3,3 <0,7

Excelente/Bom

Bom/Razoável

Razoável/Medíocre

Medíocre/Mau

Mediana dos  loca is  de referência 30

Fronteiras  das  classes  

de qual idade ecológica  

(em RQE – Rácio de 

Qual idade Ecológica)

0,67

0,50

0,33

0,16

Frangula alnus (%)
0,4 0,1-0,4 <0,1

Ampl i tude de variação 10-50

Cobertura  de Erica arborea +

Cobertura  de Carex elata  s sp. reuterana  (%)

Proporção de exóticas  (%)

Cobertura  de exóticas  (%)

Proporção de rudera is  (%)

Cobertura  lenhosa ponderada

Proporção de vivazes  + perenes  (%)

MÉTRICAS

IVR Norte

Proporção de endémicas  (%)

Proporção de higrófi tos  (%)

Proporção de acidófi las  (%)

Designação Características

Guilda a
Árvores e arbustos ripários, competidores, com elevada tolerância ao alagamento,  

dispersão hidrocórica.

Guilda b
Lenhosas de ocorrência facultativa na zona ripária, com adaptações morfológicas contra a 

secura (ex. espinhos), elevada tolerância ao stress hídrico

Guilda c
Lenhosas perenes de porte elevado e folhas higromórficas caducifólias, longevidade 

média (entre 50 e 150 anos); sementes com peso elevado.

Guilda d

Lenhosas de ocorrência preferencial na zona ripária, dispersão pelos frutos, reprodução 

seminal ou vegetativa (raramente), banco de sementes com curta duração (menos de 5 

anos)

Guilda e
Espécies facultativas ripárias ou terrestres perenes, a maioria com curta duração de vida 

(entre 5 e 50 anos), perenifólias, reprodução vegetativa.

Guilda f
Espécies arbustivas terrestres (a maioria), perenifólias,  geralmente com curta duração de 

vida (entre 5 e 50 anos), frutos secos, heliófilas.
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vegetação foram gentilmente cedidos pela empresa EDP – Energias de Portugal, SA, e os cálculos 

necessários para obtenção das várias métricas (funcionais, guildas e índices) foram efetuados por 

peritos em vegetação pertencentes à equipa do projeto OASIS, acima mencionado. As respostas 

esperadas constantes do Quadro 2.4. traduzem tendências gerais de padrões de variação, e são da 

responsabilidade da equipa do referido Projeto. As respostas da vegetação poderão ser influenciadas 

por outros fatores de perturbação, como o uso agrícola envolvente, ou abióticos (climáticos, 

geomorfológicos, biogeográficos). De notar, ainda, que as respostas da vegetação podem variar 

consoante o tipo de alteração hidrológica predominante. 

Quadro 2.4 - Métricas funcionais, índices e guildas ripárias e respetivas respostas esperadas às 

alterações hidrológicas (sobretudo no troço interferido).  - aumento; - dimimuição;  -variável. 

Categoria  Designação

Higrófitos (nº.) 

Proporção de higrófitos (%) 

Helófitos (nº) 

Hidrófitos (nº) 

Ruderais (nº) 

Proporção de ruderais (%) 

Endémicas (nº) 

Proporção de endémicas (%) 

Acidófilas (nº) 

Proporção de acidófilas (%) 

Exóticas (nº) 

Proporção de exóticas (%) 

Cobertura de exóticas (% no troço) 

Cobertura lenhosa ponderada 

Espécies perenes (nº) 

Proporção de espécies perenes (%) 

Cobertura de Carex elata  ssp. reuteriana  (%) 

Cobertura de Erica arborea +Frangula alnus (%) 

 IVR (valor) 

IBMR (valor) 

Guilda a 

Guilda b 

Guilda c 

Guilda d 

Guilda e 

Guilda f 

Métrica florística
Resposta esperada 

Índices de vegetação

Guildas ripárias

Métricas funcionais do 

regime hidrológico

Métricas funcionais da 

perturbação

Métricas funcionais de 

espécies indicadoras
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Capítulo 3 

Casos de Estudo 

3 Casos de Estudo 

No presente capítulo procede-se à caracterização geral de cada caso de estudo (subcapítulo 3.1) e à 

sistematização dos dados de base utilizados na sua análise, compreendendo dados de natureza 

hidrológica (subcapítulo 3.2), bem como decorrentes da amostragem florística (subcapítulo 3.3). 
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3.1 Caracterização dos casos de estudo 

3.1.1 Introdução 

A investigação incidiu sobre onze casos de estudo, situados na metade norte de Portugal Continental 

e consubstanciados pelos seguintes aproveitamentos hidroelétricos: Guilhofrei, Ponte da Esperança, 

Andorinhas, France, Labruja, Cefra, Terragido, Sordo, Ovadas, Freigil e Aregos. 

Note-se que, para a escolha dos casos de estudo, foi fundamental a disponibilidade de dados de 

vegetação, tendo os aproveitamentos sido escolhidos em função da localização dos pontos de 

monitorização da vegetação ripária fornecidos pela empresa EDP - Energias de Portugal, SA. 

Apesar de se tratar de aproveitamentos distintos, alguns casos de estudo inserem-se no mesmo curso 

de água, existindo, inclusive, um conjunto de aproveitamentos em cascata e tão próximos uns dos 

outros que o seu funcionamento se torna, para efeitos de modelação de caudais fluviais, 

interdependentes, nomeadamente, os aproveitamentos de Guilhofrei, Ponte de Esperança e 

Andorinhas. Assim sendo, os aproveitamentos serão apresentados, neste subcapítulo, por ordem da 

sua proximidade relativa, de Sul para Norte, e em caso de pertencerem ao mesmo curso de água, de 

montante para jusante. 

A Figura 3.1 esquematiza a localização de cada aproveitamento estudado. Note-se que os círculos 

pretendem referenciar trechos de cursos de água, pelo que alguns corresponderão a mais do que um 

aproveitamento hidroelétrico. 

A correspondência entre círculos assinalados na figura e casos de estudo é a seguinte: 

1. Rio Cabrum: aproveitamentos hidroelétricos de Ovadas, Freigil e Aregos; 

2. Rios Corgo e Sordo: aproveitamentos hidroelétricos de Terragido e Sordo, respetivamente; 

3. Rio Ouro: aproveitamento hidroelétrico de Cefra; 

4. Rio Ave: aproveitamentos hidroelétricos de Guilhofrei, Ponte da Esperança e Andorinhas; 

5. Rio Mestre: aproveitamento hidroelétrico de Labruja; 

6. Rio Coura: aproveitamento hidroelétrico de France. 
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Figura 3.1 – Localização dos casos de estudo em Portugal Continental. 

O presente capítulo contém, para cada caso de estudo, uma planta da localização do aproveitamento 

e seus componentes, juntamente com os pontos de monitorização da vegetação ripária afetos ao 

mesmo. São, ainda, apresentadas fotografias ilustrativas de cada aproveitamento, juntamente com uma 

breve descrição do mesmo, e com a sistematização da informação técnica relevante para a análise em 

vista. 

Tendo em conta a conceção prevalecente dos casos em análise – baseada numa estrutura de retenção 

(açude ou barragem), seguida de um circuito hidráulico de alimentação da central hidroelétrica – 

associaram-se, a cada caso de estudo, três trechos fluviais relativamente aos quais se admite que a 

presença do aproveitamento resulta em alterações do regime fluvial com consequências nas métricas 

florísticas, já introduzidas no subcapítulo 2.5. Tais trechos foram referenciados por trecho em regime 

natural ou simplesmente regime natural, trecho em regime interferido ou simplesmente regime 

interferido e trecho em regime modificado ou simplesmente regime modificado. 

O regime natural respeita sempre ao regime fluvial que ocorreria no trecho de implantação do 

aproveitamento na ausência de qualquer perturbação a montante. Trata-se, portanto, da designada 

situação pristina.  

O regime interferido ocorre no trecho fluvial entre a estrutura de retenção e a secção de restituição da 

central hidroelétrica. A esse trecho afluem, apenas, os caudais ecológicos, acrescidos dos caudais 

afluentes que excedem a capacidade do circuito hidroelétrico ou, no caso de aproveitamentos dispondo 

de albufeiras, a capacidade de armazenamento nas mesmas. Note-se que os caudais ecológicos só 

são lançados para jusante nas situações em que as afluências naturais o permitam. 

Por fim, o trecho em regime modificado diz respeito à situação atual a jusante da restituição da central 
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hidroelétrica, ou seja, ao regime fluvial que atualmente aí ocorre. O escoamento neste trecho distingue-

se tanto mais do regime natural quanto maior for a capacidade da albufeira afeta ao aproveitamento 

em questão, esperando-se que, no caso de aproveitamentos a fio-de-água sem qualquer capacidade 

de regularização, o regime modificado coincida, à escala diária, com o regime natural que ocorreria em 

tal trecho. A Figura 3.2 faz uma representação esquemática da posição relativa dos três tipos de 

regimes enunciados. 

 

Figura 3.2 – Esquema representativo dos trechos fluviais adotados para analisar a influência de cada 

aproveitamento hidroelétrico no regime fluvial. 

3.1.2 Ovadas 

O aproveitamento hidroelétrico de Ovadas localiza-se no concelho de Resende, distrito de Viseu, no 

rio Cabrum, afluente do rio Douro. Anota-se que os aproveitamentos de Freigil e Aregos se inserem no 

mesmo curso de água, conforme se esquematiza na Figura 3.3, que enquadra geograficamente o caso 

de estudo. 

 

Figura 3.3 – Localização esquemática dos aproveitamentos hidroelétricos de Ovadas, Freigil e Aregos 
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e respetivos pontos de monitorização da vegetação ripária (base: carta militar 136 à escala 1/25000 

dos Serviços Cartográficos do Exército). 

O aproveitamento de Ovadas é constituído por um açude – barragem dos Mariares – uma conduta de 

adução com 2096 m, uma conduta forçada com 1 m de diâmetro e 840 m de comprimento e pela central 

hidroelétrica de Ovadas (APREN, 2013). A Figura 3.4 contém uma fotografia da barragem dos Mariares. 

  

Figura 3.4 – Aproveitamento de Ovadas. Barragem dos Mariares. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1993. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

27 km2 e dispõe de uma albufeira com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente de 90 dam3. A 

sua central encontra-se equipada com um único grupo turbina-gerador – uma turbina Pelton – 

dimensionada para o máximo caudal derivável de 2,2 m3/s, sob a queda bruta de 334 m, valores 

conducentes à potência de 6 MW e à produtibilidade anual média de 14.2 GWh (EDP, 2011). 

3.1.3 Freigil 

O aproveitamento hidroelétrico de Freigil localiza-se, também, no rio Cabrum, no concelho de Cinfães, 

no distrito Viseu, a jusante do aproveitamento de Ovadas e a montante do aproveitamento de Aregos, 

como ilustra a Figura 3.3. A Figura 3.5 contém uma fotografia tirada na localização de um dos pontos 

de amostragem da vegetação ribeirinha referentes ao rio Cabrum. 

O aproveitamento é constituído pela barragem de Freigil (Figura 3.6), um circuito hidráulico com um 

canal de adução, com comprimento de 600 m, uma câmara de carga, uma conduta forçada, com 

comprimento de 255 m, e uma central, localizada na margem esquerda do Rio Cabrum (APREN, 2013). 
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Figura 3.5 – Local de monitorização a montante da mini-hídrica de Cabrum (Cabrum1) (FLOWBASE, 

2013). 

 

Figura 3.6 – Aproveitamento de Freigil. Barragem. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1988. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

54 km2 - incluindo a bacia hidrográfica correspondente ao aproveitamento de Ovadas - e é explorado a 

fio-de-água, com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente de 130 dam3. A sua central encontra-

se equipada com um único grupo turbina-gerador – uma turbina Francis – dimensionada para o máximo 

caudal derivável de 4 m3/s, sob a queda bruta de 127 m, valores conducentes à potência de 4.6 MW e 

à produtibilidade anual média de 10.3 GWh (EDP, 2011). 

3.1.4 Aregos 

O aproveitamento hidroelétrico de Aregos é o terceiro e último pertencente ao rio Cabrum, no concelho 

de Cinfães, no distrito de Viseu, a jusante do aproveitamento de Freigil (Figura 3.3). 
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O aproveitamento é constituído pelo açude de Aregos, um circuito hidráulico com um canal de adução 

com 2030 m, uma câmara de carga, uma conduta forçada com 225 m e uma central localizada na 

margem esquerda do Rio Cabrum (APREN, 2013). 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1958. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

54 km2 – tratando-se, por isso, de uma bacia hidrográfica praticamente coincidente com a de Freigil, 

pelo que se considerou que a área da bacia hidrográfica intermédia era desprezável – e é explorado a 

fio-de-água. A sua central encontra-se equipada com um dois grupos turbina-geradores – duas turbinas 

Francis – dimensionados para o máximo caudal derivável de 2 * 1.46 m3/s, sob a queda bruta de 124 

m, valores conducentes à potência de 1.544 MW e à produtibilidade anual média de 9.8 GWh (EDP, 

2011). A Figura 3.7 contém uma fotografia do interior da central hidroelétrica. 

 

Figura 3.7 – Aproveitamento de Aregos. Interior da central hidroelétrica. 

3.1.5 Sordo 

O aproveitamento hidroelétrico do Sordo localiza-se no concelho de Vila Real, no rio Sordo, afluente 

do Rio Corgo, no qual se insere o aproveitamento hidroelétrico do Terragido, como se esquematiza na 

Figura 3.8. Note-se que o rio Sordo aflui ao rio Corgo a jusante da central do Terragido, pelo que os 

dois aproveitamentos não têm qualquer influência sobre o funcionamento um do outro. 

O aproveitamento é constituído pela barragem do Sordo (Figura 3.9), um túnel com 2395 m e uma 

conduta forçada de 1,2 m de diâmetro e 920 m de comprimento (APREN, 2013).  

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1995. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

48 km2 e dispõe de uma albufeira com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente de 280 dam3. A 

sua central encontra-se equipada com dois grupos turbina-geradores – duas turbinas Pelton – 

dimensionados para o máximo caudal derivável de 3.6 m3/s, sob a queda bruta de 321 m, valores 

conducentes à potência de 10 MW e à produtibilidade anual média de 21.3 GWh (EDP, 2011). O regime 
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de caudal ecológico do aproveitamento é de 100 l/mês. A Figura 3.10 contém uma vista da barragem 

e parte da albufeira do Sordo. 

 

Figura 3.8 – Localização esquemática dos aproveitamentos hidroelétricos de Sordo e Terragido e 

respetivos pontos de monitorização da vegetação ripária (base: cartas militares 114 e 115 à escala 

1/25000 dos Serviços Cartográficos do Exército). 

 

Figura 3.9 – Aproveitamento do Sordo. Barragem do Sordo. 
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Figura 3.10 – Aproveitamento do Sordo. Barragem (vista de montante) e parte da albufeira. 

3.1.6 Terragido 

O aproveitamento hidroelétrico do Terragido localiza-se no concelho de Vila Real, no rio Corgo, afluente 

do Rio Douro e efluente do Rio Sordo, no qual se insere o aproveitamento hidroelétrico do Sordo (Figura 

3.8). Note-se, como já referido em 3.1.5, que o rio Sordo aflui ao Rio Corgo a jusante da central do 

Terragido, pelo que o aproveitamento do Sordo não tem qualquer influência sobre o de Terragido. 

O presente aproveitamento é constituído pela barragem do Terragido (Figura 3.11), uma câmara de 

carga, um túnel com comprimento de 190 m e uma conduta forçada com 1,8 m de diâmetro e 375 m 

de comprimento (APREN, 2013). 

 

Figura 3.11 – Aproveitamento do Terragido. Barragem. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1992. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

243,2 km2 e dispõe de uma albufeira, com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente de 115 dam3. 

A sua central encontra-se equipada com um três grupos turbina-geradores – três turbinas Francis – 

dimensionadas para o máximo caudal derivável de 2 * 4,3 + 1,43 m3/s, sob a queda bruta de 127 m, 

valores conducentes à potência de 2 * 4.804 + 1.663 MW e à produtibilidade anual média de 31.7 GWh 
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(EDP, 2011). O regime de caudal ecológico do aproveitamento é de 237 l/mês. A Figura 3.12 contém 

uma fotografia retirada na localização de um dos pontos de monitorização do rio Corgo. 

 

Figura 3.12 – Local de monitorização a jusante da mini-hídrica de Terragido (Terragido3) 

(FLOWBASE, 2013). 

3.1.7 Cefra 

O aproveitamento hidroelétrico de Cefra localiza-se no concelho de Cabeceiras de Basto, no distrito de 

Braga, no rio Ouro (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 - Localização esquemática do aproveitamento hidroelétrico de Cefra e respetivos pontos 

de monitorização da vegetação ripária (base: carta militar 72 à escala 1/25000 dos Serviços 
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Cartográficos do Exército). 

O aproveitamento é constituído pela barragem de Freita, um circuito hidráulico com um canal de adução 

de 1480 m, uma câmara de carga, uma conduta forçada de 120 m e uma central (Figura 3.14) localizada 

na margem esquerda do Rio Ouro (APREN, 2013). 

 

Figura 3.14 – Aproveitamento de Cefra. Central hidroelétrica. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1995. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

101 km2 e é explorado a fio-de-água, com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente de 100 dam3. 

A sua central encontra-se equipada com um dois grupos geradores – duas turbinas Francis – 

dimensionados para o máximo caudal derivável de 1,1 + 2,2 m3/s, sob a queda bruta de 54 m, valores 

conducentes à potência de 0,377 + 0,759 MW e à produtibilidade anual média de 5,2 GWh (EDP, 2011). 

3.1.8 Guilhofrei 

O aproveitamento hidroelétrico do Guilhofrei localiza-se no concelho de Vieira do Minho, no distrito de 

Braga, no rio Ave, a montante dos aproveitamentos de Ponte da Esperança e Andorinhas, como ilustra 

a Figura 3.15. 

Devido à elevada proximidade destes três casos de estudo – Guilhofrei, Ponte da Esperança e 

Andorinhas - considerou-se que o caudal modificado imediatamente a jusante da central de Guilhofrei 

tinha impacto direto sobre o caudal recebido no açude de Ponte da Esperança e que a mesma relação 

se verificava entre Ponte da Esperança e Andorinhas. 

O aproveitamento é constituído pela barragem do Guilhofrei (Figura 3.16), um circuito hidráulico com 

uma tomada de água com 1500 m de comprimento, uma conduta forçada com 64 m de comprimento, 

e a central do Ermal, localizada na margem direita do Rio Ave (APREN, 2013).  
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Figura 3.15 - Localização esquemática dos aproveitamentos hidroelétricos de Guilhofrei, Ponte da 

Esperança e Andorinhas e respetivos pontos de monitorização da vegetação ripária (base: carta 

militar 57 à escala 1/25000 dos Serviços Cartográficos do Exército). 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1939. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

122 km2 e dispõe de uma albufeira com capacidade útil de 17100 dam3. A sua central encontra-se 

equipada com um dois grupos geradores – uma turbina Kaplan e uma turbina Francis – dimensionados 

para o máximo caudal derivável de 15,6 m3/s, sob a queda bruta de 35,6 m, valores conducentes à 

potência de 2,022 + 1,950 MW e à produtibilidade anual média de 11 GWh (EDP, 2011). 

 

Figura 3.16 – Aproveitamento do Guilhofrei. Barragem. 
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3.1.9 Ponte da Esperança 

O aproveitamento hidroelétrico de Ponte da Esperança localiza-se no concelho de Póvoa do Lanhoso, 

no distrito de Braga, no rio Ave, a jusante do aproveitamento do Guilhofrei e a montante do 

aproveitamento de Andorinhas (Figura 3.15).  

Como já referido em 3.1.8, devido à elevada proximidade dos aproveitamentos hidroelétricos de Ponte 

da Esperança e Guilhofrei, considerou-se que o caudal modificado imediatamente a jusante da central 

de Guilhofrei tinha impacto direto sobre o caudal recebido no açude de Ponte da Esperança. 

O aproveitamento é constituído pelo açude Ponte da Esperança, um circuito hidráulico com um canal 

de adução com 1300 m, uma câmara de carga, uma conduta forçada (Figura 3.17) com 64 m de 

comprimento e uma central, localizada na margem direita do Rio Ave (APREN, 2013).  

 

Figura 3.17 – Aproveitamento de Ponte da Esperança. Conduta forçada. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1942. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

122 km2 – uma vez que a área da bacia hidrográfica de Ponte da Esperança que não pertence à de 

Guilhofrei se pode considerar desprezável – e dispõe de uma albufeira, com uma muito reduzida 

capacidade útil. A sua central encontra-se equipada com um grupo gerador – uma turbina Kaplan – 

dimensionado para o máximo caudal derivável de 12 m3/s, sob a queda bruta de 29 m, valores 

conducentes à potência de 2,813 MW e à produtibilidade anual média de 8 GWh (EDP, 2011). 

3.1.10 Andorinhas 

O aproveitamento hidroelétrico de Andorinhas localiza-se no concelho de Póvoa do Lanhoso, no distrito 

de Braga, no rio Ave, a jusante dos aproveitamentos do Guilhofrei e Ponte da Esperança (Figura 3.15).  

O aproveitamento é constituído pela barragem das Andorinhas (Figura 3.18), um circuito hidráulico com 

um canal de adução com 2600 m, uma câmara de carga, uma conduta forçada com 207 m de 

comprimento e a central de Senhora do Porto, localizada na margem direita do Rio Ave (APREN, 2013). 
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Figura 3.18 – Aproveitamento de Andorinhas. Barragem. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1945. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

148 km2 – dos quais 122 km2 se tratam das bacias hidrográficas dos aproveitamentos do Guilhofrei e 

de Ponte da Esperança – e dispõe de uma albufeira, com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente 

de 1200 dam3. A sua central encontra-se equipada com dois grupos turbina-geradores – duas turbinas 

Francis – dimensionados para o máximo caudal derivável de 12,2 + 7,5 m3/s, sob a queda bruta de 53 

m, valores conducentes à potência de 5,442 + 3,383 MW e à produtibilidade anual média de 19 GWh 

(EDP, 2011). 

3.1.11 Labruja 

O aproveitamento hidroelétrico de Labruja localiza-se no concelho de Ponte de Lima, no distrito de 

Viana do Castelo, no rio Mestre (Figura 3.19). 

O aproveitamento é constituído pelo pequeno açude de Labruja, um circuito hidráulico com um canal 

de adução, uma câmara de carga, uma conduta forçada e uma central localizada na margem esquerda 

do Rio Mestre (APREN, 2013). 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1992. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 

8.93 km2 e é explorado a fio-de-água. A sua central encontra-se equipada com um grupo turbina-

gerador – uma turbina Pelton – dimensionada para o máximo caudal derivável de 0.8 m3/s, sob a queda 

bruta de 148 m, valores conducentes à potência de 0,9 MW e à produtibilidade anual média de 2,9 

GWh (EDP, 2011). O regime de caudal ecológico do aproveitamento é de 17.5 l/mês. 

A Figura 3.20 contém uma fotografia retirada na localização de um dos pontos de monitorização do rio 

Mestre. 
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Figura 3.19 - Localização esquemática do aproveitamento hidroelétrico de Labruja e respetivos 

pontos de monitorização da vegetação ripária (base: carta militar 15 à escala 1/25000 dos Serviços 

Cartográficos do Exército). 

 

Figura 3.20 – Local de monitorização a jusante da mini-hídrica de Labruja (Labruja3) (FLOWBASE, 

2013). 

3.1.12 France 

O aproveitamento hidroelétrico de France localiza-se no concelho de Vila Nova de Cerveira, no distrito 

de Viana do Castelo, no rio Coura (Figura 3.21). 
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Figura 3.21 – Localização esquemática do aproveitamento hidroelétrico de Labruja e respetivos 

pontos de monitorização da vegetação ripária (base: cartas militares 15 e 14 à escala 1/25000 dos 

Serviços Cartográficos do Exército). 

O aproveitamento é constituído pela barragem de Covas (Figura 3.22), um circuito hidráulico com uma 

galeria em carga com 4136 m de comprimento, uma chaminé de equilíbrio, uma conduta forçada com 

305 m de comprimento e uma central composta por um grupo gerador, localizada na margem esquerda 

do Rio Coura (APREN, 2013). 

 

Figura 3.22 – Aproveitamento de France. Barragem de Covas. 

A exploração do aproveitamento iniciou-se em 1974. O aproveitamento domina a bacia hidrográfica de 
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176 km2 e é explorado a fio-de-água, com uma reduzida capacidade útil, nomeadamente de 140 dam3. 

A sua central encontra-se equipada com um grupo turbina-gerador – uma turbina Francis – 

dimensionado para o máximo caudal derivável de 12 m3/s, sob a queda bruta de 76 m, valores 

conducentes à potência de 7,016 MW e à produtibilidade anual média de 25,7 GWh (EDP, 2011). A 

Figura 3.23 contém uma fotografia retirada na localização de um dos pontos de monitorização do rio 

Coura. 

 

Figura 3.23 - Local de monitorização entre a barragem e a restituição da mini-hídrica de France 

(France2) (FLOWBASE, 2013). 

3.1.13 Sistematização da caracterização dos casos de estudo 

O Quadro 3.1, incluído na página seguinte, resume as características relevantes de cada 

aproveitamento. 

3.2 Dados de Base. Precipitações anuais e escoamentos 

médios diários 

Tendo em vista estimar escoamentos em secções da rede fluvial afetas aos diferentes casos de estudo, 

foi necessário proceder à recolha de extensa informação hidrológica, concretamente, caudais médios 

diários em estações hidrométricas. Para um dos casos de estudo, nomeadamente Freigil, recorreu-se, 

ainda, a registos de precipitações anuais. Com efeito, este caso foi objeto de uma estimação de 

escoamentos mais detalhada com vista a elucidar sobre o procedimento que, para o efeito, poderia ser 

aplicado, uma vez que se pretendesse um maior detalhe e rigor nessa estimação, conforme será 
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explicitado no capítulo 4. 

Quadro 3.1 – Sistematização das características principais dos casos de estudo. 

 

 

De modo a sistematizar a informação de base requerida para levar a investigação levada a cabo, optou-

se por identificá-la no presente capítulo. Deste modo, no Quadro 3.2 identifica-se, para cada caso de 

Açude C entral Açude C entral Açude C entral Açude C entral
C urs o de 

água

B ac ia 

hidrográfica 

(km2)

Ano de entrada 

em s erviço

Latitude 41º 35' 8.5'' N 41º 34' 41'' N M 512927 512079

Longitude 8º 08' 19'' W 8º 09' 11'' W P 199544 198339

Latitude  41° 34' 34.45" N 41º 34' 37'' N M 511849 511842

Longitude   8° 9' 28.40" W 8º 10' 05.5'' W P 197958 196997

Latitude 41º 34' 8.268'' N 41º 33' 21'' N M 511071 509554

Longitude 8º 11' 47.633'' W 8º 13' 08.5'' W P 197710 192796

Latitude 41º 52' 49.18'' N 41º 53' 03.5'' N M 545829 546305

Longitude 8º 42' 36.04'' W 8º 45' 11.5'' W P 152122 147866

Latitude 41º 30' 42.18'' N 41º 30' 19'' N M 504717 504004

Longitude 7º 58' 48.13'' W 7º 58' 10'' W P 212782 213606

Latitude 41º 17' 11'' N 41º 16' 20'' N M 479760 478175

Longitude 7º 44' 56'' W 7º 44' 55'' W P 232127 232212

Latitude 41º 16' 13'' N 41º 16' 14'' N M 477919 477985

Longitude 7º 47' 20'' W 7º 45' 40'' W P 228852 231155

Latitude 41º 2' 52'' N 41º 3' 21'' N M 453174 454125

Longitude 7º 58' 0'' W 7º 59' 38'' W P 213962 213962

Latitude 41º 4' 10'' N 41º 4' 30.30'' N M 455658 456213

Longitude 8º 1' 7'' W 8º 1' 24.13'' W P 209619 209221

Latitude 41º 4' 31.8'' N 41º 5' 38'' N M 456261,9 458310

Longitude 8º 1' 25.14''W 8º 1' 40'' W P 209205 208811

Latitude 41º 51' 3.26'' N 41º 50' 29.5'' N M 542477 162634

Longitude 8º 33' 47.60'' W 8º 34' 57'' W P 164283 541466

Nome C arta à es cala 1/25000 C aracterís ticas  gerais
C oordenadas

WGS  84

Açude P onte da 

E s perança

P onte da 

E s perança
122 1942

B arragem do 

Guilhofrei
E rmal

57 Ave

122 1939

B arragem das  

Andorinhas
S ra . do P orto 148 1945

B arragem de 

C ovas
F rance 15 14 C oura 176 1974

B arragem de 

F reita
C efra 72 O uro 101 1995

B arragem de 

Terragido
Terragido 115 C orgo 243.2 1992

B arragem do 

S ordo
S ordo 114 S ordo 48 1995

B arragem de 

F reigil
F reigil 54 1988

B arragem de 

Mariares
O vadas

136 C abrum

27.1 1993

Açude de Aregos Aregos 54 1958

Açude de Labruja Labruja 15 Mes tre 8.93 1992

C artográficas  (m)

Açude Central Tipo Número Canal Túnel Conduta

Kaplan 1

Francis 1

(1) Fio-de-água puro

(2) Sem informação. Valor adoptado para o caudal ecológico

(3) Sem informação. Distância em linha reta do açude à central hidroelétrica

Circuito hidráulico: 

comprimento (m) Regime de 

caudal ecológico 

(l/s)

Qmax derivável 

(m3/s)

Queda 

bruta (m)
Potência (MW)

Produtibilidade 

anual média 

(GWh)

Capacidade útil 

da albufeira 

(dam3)

Central hidroelétrica: 

turbina
Nome

35.6 2.022 + 1.950 11.0

0(1) Kaplan 1

17100 1500 - 82 (232)(2) 15.60

2.813 8.0

1200 Francis 2 2600

1300 - 64 (177)(2) 12.00 29

19.0

140 Francis

- 207 (35)(2) 12.20 + 7.50 53 5.442 + 3.383

76 7.016 25.7

100

1 4136 - 305 (340)(2) 12.00

1.10 + 2.20 54 0.377 + 0.759 5.2Francis 2 1480 - 120 (174)(2)

237 2 x 4.30 + 1.43 127 2 x 4.804 + 1.663 31.7115 Francis 3 - 190 375

920 100 3.60 321 10.000 21.3280 Pelton 2 - 2395

(41)(2) 2.15 334 6.000 14.2

130

90 Pelton 1 2096 - 840

4.00 127 4.600 10.3

0(1) Francis

Francis 1 600 - 255 (67)(2)

124 1.544 9.8- 225 (0)(2) 2 x 1.46

0(1)

2 2030

0.900 2.9Pelton 1 1900(3) 17.5 0.80 148

Barragem das 

Andorinhas
Sra. do Porto

Barragem de 

Covas
France

Barragem de 

Freita
Cefra

Barragem do 

Guilhofrei
Ermal

Açude Ponte da 

Esperança

Ponte da 

Esperança

Barragem de 

Freigil
Freigil

Açude de 

Aregos
Aregos

Açude de 

Labruja
Labruja

Barragem de 

Terragido
Terragido

Barragem do 

Sordo
Sordo

Barragem de 

Mariares
Ovadas
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estudo, a estação, ou estações hidrométricas que foram utilizadas na sua análise, bem como os 

correspondentes períodos com registos. Os respetivos registos foram compilados num CD (Anexo B), 

que faz parte integrante da presente tese. 

Note-se que o critério de seleção das estações hidrométricas atendeu à proximidade entre as alturas 

do escoamento anual médio na bacia hidrográfica do aproveitamento hidroelétrico e da estação 

hidrométrica, conforme mencionado no capítulo 2 e retomado no capítulo 4.  

Para analisar o aproveitamento de Freigil recolheram-se ainda registos de precipitações anuais dos 

postos udométricos de Gralheira (07J/05UG), Mosteiro de Cabril (08I/01UG) e Sobrado de Paiva 

(07H/02G). A análise de precipitações anuais e respetivos registos explicita-se em detalhe no capítulo 

4. 

Quadro 3.2 – Estações hidrométricas utilizadas para cada caso de estudo e respetivos períodos com 

registos de dados. 

 

3.3 Dados de base. Amostragem florística 

De modo a estabelecer a resposta da vegetação ripária à perturbação no regime fluvial causada pela 

Módulo 

(m3/s)
Volume (m3) Altura (mm)

Cabriz (07I/04H) * 17.00 1966/67-1996/97 0.42 13.19 775.7

Castro Daire (08J/01H)  291.00 1945/46-2003/04 6.80 214.40 736.8

Cabriz (07I/04H) * 17.00 1966/67-1996/97 0.42 13.19 775.7

Castro Daire (08J/01H)  291.00 1945/46-2003/04 6.80 214.40 736.8

Cabriz (07I/04H) * 17.00 1966/67-1996/97 0.42 13.19 775.7

Castro Daire (08J/01H)  291.00 1945/46-2003/04 6.80 214.40 736.8

Aspra (03D/01H)  68.49 1980/81-1989/90 2.77 87.32 1274.9

Forno da Cal (03F/01H)  2143.48 1979/80-1987/88 36.15 1140.16 531.9

Cunhas (04J/04H) * 337.28 1949/50-2005/06 8.83 278.37 825.3

Aspra (03D/01H)  68.49 1980/81-1989/90 2.77 87.32 1274.9

Forno da Cal (03F/01H)  2143.48 1979/80-1987/88 36.15 1140.16 531.9

Cunhas (04J/04H) * 337.28 1949/50-2005/06 8.83 278.37 825.3

Cunhas (04J/04H) * 337.28 1949/50-2005/06 8.83 278.37 825.3

Ponte Cavez (04J/05H)  1995.99 1957/58-2005/06 32.12 1012.89 507.5

Ermida Corgo (06K/01H) * 294.22 1956/57-2005/06 8.19 258.43 878.4

Quinta das Gregossas 14.91 1982/83-1989/90 0.17 5.36 359.3

Ermida Corgo (06K/01H) * 294.22 1956/57-2005/06 8.19 258.43 878.4

Quinta das Gregossas 14.91 1982/83-1989/90 0.17 5.36 359.3

Garfe (04H/01H)  192.74 1982/83-1991/92 7.55 238.24 1236.1

Cunhas (04J/04H) * 337.28 1949/50-2005/06 8.83 278.37 825.3

Garfe (04H/01H)  192.74 1982/83-1991/92 7.55 238.24 1236.1

Cunhas (04J/04H) * 337.28 1949/50-2005/06 8.83 278.37 825.3

Garfe (04H/01H)  192.74 1982/83-1991/92 7.55 238.24 1236.1

Cunhas (04J/04H) * 337.28 1949/50-2005/06 8.83 278.37 825.3

Pte da Esperança

Andorinhas

Freigil

Aregos

Ovadas

France

Labruja

Cefra

Sordo

Terragido

Guilhofrei

* Estações hidrométricas conducentes a estimativas de caudais efetivamente utilizadas para determinar indicadores de alteração 

hidrológica

Aproveitamento 

hidroeléctrico
Escoamento anual médio

Estação hidrométrica

Nome da estação 

hidrométrica (código)

Área da bacia 

hidrográfica 

(km2)

Período com 

registos 
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implantação de cada um dos casos de estudo, foi necessária a utilização de dados de campo de modo 

a caracterizar a vegetação e determinar a qualidade ecológica de cada um dos trechos fluviais antes 

especificados (natural, interferido e modificado). 

Os dados de campo foram cedidos pela EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. e decorreram de 

inventários florísticos realizados na Primavera/Verão de 2011 (Estações de France), 2012 (estações 

de Cabrum, Sordo, Terragido e Labruja) e 2013 (estações de Cefra e Ave). As estações podem ser 

consultadas nas figuras 3.3, 3.8, 3.13, 3.15, 3.19 e 3.21, com os respetivos códigos. 

Os inventários florísticos foram realizados segundo o protocolo de amostragem e análise para os 

macrófitos (INAG 2008), que é uma adaptação da da norma EN14184:2003 (“Water Quality – Guidance 

for the surveying of aquatic macrophytes in running waters”), aprovada pelo Comité Européen de 

Normalization (CEN). A metodologia de amostragem inclui a inventariação exaustiva das espécies 

florísticas encontradas no leito, taludes e zona ripária, incluindo a galeria ribeirinha, ou seja, a zona de 

interface entre o meio aquático e o meio terrestre, onde se destacam as árvores e arbustos associados 

ao sistema fluvial. Assim, identificam-se todas as espécies herbáceas e lenhosas do local, o que inclui 

espécies aquáticas, anfíbias e terrestres. As espécies que não são identificadas no local são prensadas 

e trazidas para identificação posterior. 

O troço de amostragem tem cerca de 100 m de comprimento e a largura de cada troço corresponde ao 

somatório da largura do leito, e zona ripária, variando assim a área de amostragem de estação para 

estação. A amostragem é realizada zigzagueando ao longo do troço de amostragem e percorrendo 

toda a área por vadeagem, sempre que possível. A cada espécie identificada ou recolhida para 

posterior identificação é atribuída uma cobertura superficial por estimativa da ocupação do troço de 

amostragem. Para além da amostragem florística é preenchida uma ficha de campo, onde são 

recolhidos outros dados de campo, que permitem uma melhor caracterização da estação, como a 

granulometria do substrato da margem e do leito, a largura do canal fluvial (zona emersa), a largura da 

zona ripária, o grau de ensombramento (INAG IP, 2008, Anexo I). Na última folha da ficha de campo, é 

desenhado o perfil longitudinal do troço, com inclusão dos principais aspetos florísticos e 

geomorfológicos.  

Os dados florísticos são posteriormente sistematizados em gabinete sob a forma de uma matriz 

(espécies vs. locais), onde a cada quadrícula corresponde uma abundância, ou seja, uma percentagem 

de cobertura. Esta matriz serve de base ao cálculo dos indicadores numéricos florísticos de resposta à 

alteração, aqui designados por métricas florísticas e já introduzidos no capítulo 2.4. 

No Quadro 3.3, incluído na página seguinte, sistematizam-se as métricas florísticas utilizadas neste 

trabalho e respetivos valores calculados para cada estação, bem como o contexto em que essas 

estações se inserem, no que toca a regime natural, interferido ou modificado, como já mencionado no 

subcapítulo 3.1.1. 
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Quadro 3.3 – Valores das métricas florísticas para cada local. (1/2). 

 

 

C ódigo da 

E s tação
R io C ontexto

Higrófitos  

(nº.)

P roporção 

de 

higrófitos  

(% )

Ac idófilas  

(nº)

P roporção 

de 

ac idófilas   

(% )

P erenes  

(nº)

P roporção 

de 

es péc ies  

perenes  

(% )

C obertura 

de C arex  

elata s s p. 

reuterana 

(% )

R uderais  

(nº)

P roporção 

de ruderais  

(% )

C obertura 

de E rica 

arborea +   

F rangula 

alnus  (% )

E ndémicas  

(nº)

Cefra1 Rio do Ouro Natural 29.00 67.44 10.00 23.26 38.00 88.37 0.00 5.00 11.63 20.00 1.00

Cefra2 Rio do Ouro Interferido 20.00 48.78 3.00 7.32 39.00 95.12 10.00 3.00 7.32 1.00 2.00

Cefra3 Rio do Ouro Modificado 27.00 50.00 1.00 1.85 42.00 77.78 5.00 7.00 12.96 1.00 2.00

Ave1 Rio Ave Natural 31.00 62.00 11.00 22.00 37.00 74.00 10.00 2.00 4.00 1.50 2.00

Ave2 R io Ave Natural 32.00 66.67 13.00 27.08 38.00 79.17 1.00 3.00 6.25 2.00 2.00

Ave3 R io Ave Natural 22.00 56.41 3.00 7.69 31.00 79.49 0.00 5.00 12.82 0.00 1.00

Ave5 Rio Ave Interferido 25.00 59.52 11.00 26.19 32.00 76.19 0.50 1.00 2.38 0.01 1.00

Ave6 Rio Ave Interferido 28.00 62.22 9.00 20.00 41.00 91.11 2.00 5.00 11.11 0.00 2.00

Ave8 Rio Ave Interferido 33.00 63.46 9.00 17.31 43.00 82.69 2.00 4.00 7.69 1.01 2.00

Ave9 Rio Ave Modificado 24.00 55.81 3.00 6.98 32.00 74.42 0.10 7.00 16.28 0.00 1.00

Labruja1 Rio Mestre Natural 40.00 67.80 14.00 23.73 45.00 76.27 2.00 7.00 11.86 0.00 2.00

Labruja2 Rio Mestre Interferido 30.00 60.00 11.00 22.00 46.00 92.00 15.00 3.00 6.00 0.00 1.00

Labruja3 Rio Mestre Modificado 31.00 62.00 16.00 32.00 47.00 94.00 1.00 4.00 8.00 0.00 1.00

Terragido1 Rio Corgo Natural 22.00 62.90 5.00 14.30 31.00 88.60 10.00 1.00 2.90 0.00 1.00

Terragido2 Rio Cabril Natural 30.00 57.70 5.00 9.60 46.00 88.50 0.00 4.00 7.70 2.00 1.00

Terragido3 Rio Corgo Interferido 27.00 50.90 1.00 0.02 44.00 83.00 2.00 6.00 11.30 0.00 1.00

Sordo1 Rio Sordo Natural 22.00 46.81 6.00 13.60 37.00 84.10 5.00 8.00 18.20 0.05 2.00

Sordo2 Rio Sordo Interferido 14.00 56.00 4.00 16.00 23.00 92.00 5.00 2.00 8.00 0.00 1.00

Sordo3 Rio Sordo Modificado 32.00 61.50 8.00 15.40 42.00 80.77 0.50 10.00 19.20 0.50 1.00

France1 Rio Coura Natural 20.00 52.63 6.00 15.79 31.00 81.58 0.00 1.00 2.63 2.00 4.00

France2 Rio Coura Interferido 21.00 46.67 5.00 11.11 36.00 80.00 0.50 6.00 13.33 2.00 2.00

France3 Rio Coura Modificado 27.00 51.92 3.00 5.77 43.00 82.69 0.01 6.00 11.54 0.50 2.00

Cabrum1 Rio Cabrum Natural 24.00 60.00 8.00 20.00 36.00 90.00 5.00 3.00 7.50 10.00 2.00

Cabrum2 Rio Cabrum Interferido 35.00 76.09 11.00 23.91 44.00 95.70 10.00 3.00 6.50 10.50 2.00

Cabrum3 Rio Cabrum Modificado 33.00 64.71 13.00 25.49 41.00 80.40 30.00 1.00 1.90 2.00 1.00

Cabrum4 Rio Cabrum Interferido 28.00 75.68 7.00 18.92 34.00 90.00 10.00 3.00 8.10 20.00 1.00

C ódigo da 

E s tação
R io C ontexto Guilda a Guilda b Guilda c Guilda d Guilda e Guilda f IV R  (valor)

IV R  - 

qualidade

IB MR  

(valor)

IB MR  

(qualidade)

Cefra1 Rio do Ouro Natural 40.00 10.00 76.00 0.00 5.10 0.00 0.73 Excelente 16.08 Muito baixo

Cefra2 Rio do Ouro Interferido 52.00 2.00 31.70 0.00 1.05 0.00 0.87 Excelente 13.00 B aixo

Cefra3 Rio do Ouro Modificado 40.60 1.10 22.10 0.00 5.60 0.00 0.67 Bom 11.25 Médio

Ave1 Rio Ave Natural 42.00 15.00 12.00 0.00 5.50 0.00 0.87 Excelente 12.00 Médio

Ave2 R io Ave Natural 37.00 15.00 48.01 0.10 5.01 0.50 1.13 Excelente 16.00 Muito baixo

Ave3 R io Ave Natural 50.00 10.00 4.00 0.00 20.50 0.00 0.33 Medíocre 11.60 Médio

Ave5 Rio Ave Interferido 35.00 0.00 2.20 0.01 3.01 0.00 0.60 Bom 14.81 Muito baixo

Ave6 Rio Ave Interferido 70.00 5.00 6.50 0.00 3.00 0.11 0.67 Bom 16.20 Muito baixo

Ave8 Rio Ave Interferido 71.00 1.00 5.21 0.00 1.01 0.01 1.13 Excelente 9.50 E levado

Ave9 Rio Ave Modificado 35.50 5.00 12.60 0.00 0.50 0.00 0.47 Razoável 11.64 Médio

Labruja1 Rio Mestre Natural 80.00 10.00 10.01 0.01 0.01 0.00 0.73 E xcelente 16.30 Muito baixo

Labruja2 Rio Mestre Interferido 35.00 30.00 12.11 5.00 13.01 0.00 0.67 B om 17.86 Muito baixo

Labruja3 Rio Mestre Modificado 5.10 10.50 8.01 0.10 72.00 0.00 0.80 E xcelente 18.79 Muito baixo

Terragido1 Rio Corgo Natural 34.00 5.00 41.00 0.00 5.05 0.00 1.00 Excelente 12.24 B aixo

Terragido2 Rio Cabril Natural 44.00 30.01 41.51 0.50 10.00 0.00 0.73 Excelente 10.16 Médio

Terragido3 Rio Corgo Interferido 45.50 10.50 31.00 0.50 5.16 0.00 0.47 Razoável 8.93 E levado

Sordo1 Rio Sordo Natural 30.00 10.00 51.05 0.00 5.05 0.11 0.93 Excelente 13.64 B aixo

Sordo2 Rio Sordo Interferido 60.05 2.00 25.01 0.00 0.55 0.00 1.07 Excelente 13.06 B aixo

Sordo3 Rio Sordo Modificado 55.60 6.01 15.01 0.50 10.00 0.01 0.87 Excelente 12.48 B aixo

France1 Rio Coura Natural 80.00 0.50 0.55 10.00 0.00 0.00 1.00 Excelente 15.64 Muito baixo

France2 Rio Coura Interferido 72.00 1.01 20.50 0.00 0.50 0.00 0.67 B om 12.00 Médio

France3 Rio Coura Modificado 72.00 2.01 21.05 0.00 2.00 0.00 0.40 Razoável 11.00 Médio

Cabrum1 Rio Cabrum Natural 61.50 5.00 6.50 1.00 10.00 0.00 1.20 E xcelente 17.53 Muito baixo 

Cabrum2 Rio Cabrum Interferido 42.00 5.00 10.56 0.00 10.00 0.00 1.13 E xcelente 17.84 Muito baixo

Cabrum3 Rio Cabrum Modificado 33.00 2.50 25.50 0.10 2.00 0.05 1.13 E xcelente 14.51 Muito baixo

Cabrum4 Rio Cabrum Interferido 20.50 20.00 3.01 5.00 8.00 0.01 0.93 E xcelente 13.73 B aixo
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Quadro 3.3 – Valores das métricas florísticas para cada local. (2/2). 

 

C ódigo da 

E s tação
R io C ontexto

P roporção 

de 

endémicas  

(% )

E xótic as  

(nº)

P roporção 

de exótic as  

(% )

C obertura 

de exótic as  

(%  no 

troço)

C obertura 

lenhos a 

ponderada

Helófitos  

(nº)

Helófitos  

(% cobertura)

Hidrófitos  

(nº)

Hidrófitos  

(% cobertura

)

Cefra1 Rio do Ouro Natural 2.33 3.00 6.98 25.00 35.70 1.00 0.00 1.00 0.50

Cefra2 Rio do Ouro Interferido 4.88 6.00 14.63 1.10 49.70 7.00 11.05 1.00 0.00

Cefra3 Rio do Ouro Modificado 3.70 9.00 16.67 1.20 28.40 6.00 10.06 2.00 0.06

Ave1 Rio Ave Natural 4.00 5.00 10.00 7.01 10.40 4.00 12.02 0.00 0.00

Ave2 R io Ave Natural 4.17 1.00 2.08 1.00 4.40 3.00 4.00 2.00 1.50

Ave3 R io Ave Natural 2.56 3.00 7.69 10.02 3.00 1.00 0.01 0.00 0.00

Ave5 Rio Ave Interferido 2.38 5.00 11.90 20.52 18.30 4.00 0.53 1.00 1.00

Ave6 Rio Ave Interferido 4.44 5.00 11.11 6.02 0.30 5.00 5.02 2.00 5.01

Ave8 Rio Ave Interferido 3.85 1.00 1.92 1.00 18.60 9.00 2.24 0.00 0.00

Ave9 Rio Ave Modificado 2.33 1.00 2.33 0.50 8.80 4.00 0.21 1.00 0.05

Labruja1 Rio Mestre Natural 3.39 3.00 5.08 0.04 3.00 3.00 7.01 1.00 15.00

Labruja2 Rio Mestre Interferido 2.00 4.00 8.00 25.02 2.80 6.00 25.22 0.00 0.00

Labruja3 Rio Mestre Modificado 2.00 5.00 10.00 85.03 32.80 4.00 11.02 2.00 8.00

Terragido1 Rio Corgo Natural 2.90 2.00 5.70 0.05 28.70 7.00 10.21 1.00 2.00

Terragido2 Rio Cabril Natural 1.92 6.00 11.50 0.75 54.60 7.00 2.23 2.00 2.00

Terragido3 Rio Corgo Interferido 1.90 5.00 9.40 2.50 35.50 8.00 5.72 0.00 0.00

Sordo1 Rio Sordo Natural 4.50 0.00 0.00 0.00 42.60 4.00 10.02 1.00 5.00

Sordo2 Rio Sordo Interferido 4.00 1.00 4.00 0.50 21.70 4.00 5.07 1.00 6.00

Sordo3 Rio Sordo Modificado 1.92 3.00 5.80 0.20 6.60 6.00 3.62 2.00 1.00

France1 Rio Coura Natural 10.53 2.00 5.26 0.00 26.65 3.00 1.10 2.00 0.03

France2 Rio Coura Interferido 4.44 5.00 11.11 0.63 45.44 5.00 0.82 1.00 0.03

France3 Rio Coura Modificado 3.85 8.00 15.38 10.56 0.55 8.00 0.17 2.00 0.02

Cabrum1 Rio Cabrum Natural 5.00 1.00 2.50 2.00 45.90 2.00 5.10 1.00 10.00

Cabrum2 Rio Cabrum Interferido 4.30 1.00 2.20 10.00 56.80 5.00 11.31 0.00 0.00

Cabrum3 Rio Cabrum Modificado 2.00 0.00 0.00 0.00 63.90 6.00 35.13 4.00 13.50

Cabrum4 Rio Cabrum Interferido 2.70 4.00 10.80 6.02 42.70 5.00 15.02 1.00 5.00
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Capítulo 4 

Estimação de séries de caudais 

médios diários 

4 Estimação de séries de caudais médios 

diários 

Neste capítulo procede-se à estimação dos escoamentos médios diários naturais referentes aos 

trechos fluviais em regime, quer natural (subcapítulo 4.1), quer modificado (subcapítulo 4.2).  
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4.1 Caudais médios diários em regime natural 

4.1.1 Introdução 

Neste trabalho e em cada caso de estudo, a estimação dos escoamentos médios diários em regime 

natural, foi efetuada, como antes referido, com recurso ao método de transposição de informação 

hidrométrica enunciado no subcapítulo 2.2. Note-se que, quando se menciona o regime natural, se 

pressupõe total ausência da perturbação no regime hidrológico induzida pela implementação dos 

aproveitamentos hidroelétricos. 

A informação hidrométrica em Portugal Continental tem disponibilidade limitada a locais específicos em 

que existam estações hidrométricas, pelo que, para as bacias hidrográficas estudadas que não 

coincidiam com bacias afetas a estações hidrométricas existentes – situação que se aplica a todos os 

casos em análise neste trabalho – é necessário recorrer ao referido método de transposição de 

informação hidrométrica. A elaboração de tal método envolveu os seguintes passos, para cada 

aproveitamento hidroelétrico: 

1. Determinar o escoamento anual médio, H2, da bacia hidrográfica correspondente ao 

aproveitamento em estudo; 

2. Selecionar estações hidrométricas a uma distância reduzida do aproveitamento; 

3. Determinar o escoamento anual médio, H1, da bacia hidrográfica correspondente a cada 

estação hidrométrica escolhida, com recurso aos seus registos de caudais médios diários; 

4. Comparar os escoamentos anuais médios entre a bacia de aproveitamentos e as respetivas 

estações hidrométricas e excluir as estações cujos escoamentos fossem de uma ordem de 

grandeza distinta dos referentes às bacias hidrográficas estudadas. 

5. Realizar a transposição dos registos de caudais médios diários das bacias das estações 

hidrométricas para as bacias dos aproveitamentos hidroelétricos em estudo, com recurso à 

equação (3). 

O subcapítulo 4.1.2 explicita o modo de realização dos primeiro e segundo passos para a generalidade 

dos casos de estudo e apresenta a comparação efetuada no quarto passo. O subcapítulo 4.1.3 incide 

sobre um método alternativo de realizar o primeiro passo, aplicado apenas à bacia hidrográfica do 

aproveitamento hidroelétrico de Freigil, a título de exemplo. Note-se que a realização do terceiro passo 

é de elevada simplicidade e os valores de H1 já foram apresentados no Quadro 3.2. 

A transposição é executada pela simples aplicação da referida equação e é realizada para cada uma 

das estações hidrométricas apresentadas no Quadro 3.2, pelo que, para cada aproveitamento 

estudado, se calcularam várias estimativas de caudais médios diários, consoante o número de estações 

hidrométricas disponíveis para a sua análise. Optou-se por utilizar mais do que uma estimativa de 

caudais médios diários em regime natural para cada aproveitamento hidroelétrico pois, devido às 
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diferenças de períodos de registos associados a cada estação hidrométrica, é difícil avaliar qual a 

estação que que conduz a estimativas que melhor permitam simular o regime de exploração em cada 

aproveitamento. Numa fase posterior, avaliou-se a produção de energia a que cada estimativa 

conduzia, e, por comparação com as produções de energia observadas no Quadro 3.1, determinaram-

se quais as estações que melhor simulam o regime de exploração de cada aproveitamento. 

Note-se que os resultados da transposição de informação hidrométrica são demasiado extensos para 

ser apresentados em anexo impresso, pelo que são apresentados no CD do Anexo B. 

4.1.2 Determinação e comparação dos escoamentos anuais das bacias 

hidrográficas dos aproveitamentos hidroelétricos 

O procedimento utilizado para determinar os escoamentos anuais médios da generalidade dos casos 

de estudo foi o de calcular uma média entre os escoamentos anuais médios obtidos por três diferentes 

métodos (Quintela, 1996): 

1. Carta de isolinhas do escoamento anual médio em Portugal; 

2. Fórmula de Turc; 

3. Gráfico de relações médias em Portugal entre o escoamento anual e a precipitação anual. 

A elaboração do primeiro método requer a utilização da carta de isolinhas do escoamento anual médio 

em Portugal, enquanto a aplicação dos outros dois faz uso das cartas de precipitação e temperatura 

anuais médias em Portugal Continental. Deste modo, traçaram-se as bacias hidrográficas respetivas a 

cada pequeno aproveitamento hidroelétrico estudado, em cartas militares, e sobrepuseram-se estas a 

cada uma das três cartas referidas, da forma mais rigorosa possível. A Figura 4.1 contém a 

sobreposição referida. 

Uma vez retirados, com simples interpolações, para cada bacia hidrográfica, os respetivos valores de 

escoamento (primeiro método), precipitação e temperatura anuais médios, calcularam-se os défices de 

escoamento anuais médios dados pela fórmula de Turc (segundo método): 

 

�̅� = √
�̅�2

0.9 +  
�̅�2

𝐿2

 

(8) 

Que é válida para 
�̅�2

𝐿2 > 0.1, e em que: 

 𝐿 = 300 + 25𝑡 + 0.05𝑡3 (9) 

Seja �̅� o valor médio anual do défice de escoamento (mm), �̅� o valor médio anual da precipitação (mm) 

e 𝑡 a temperatura anual média (ºC). 

O escoamento médio anual é dado pela subtração do valor do défice de escoamento à precipitação 

média anual. 
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Figura 4.1 – Sobreposição do contorno das bacias hidrográficas de cada um dos pequenos 

aproveitamentos hidroelétricos estudados às cartas de isolinhas do escoamento (primeira coluna), 

France
Labruja

Sordo

Terragido

a) Bacias hidrográficas dominadas pelos aproveitamentos hidroelétricos de France e Labruja

b) Bacias hidrográficas dominadas pelos aproveitamentos hidroelétricos de Ovadas, Freigil e Aregos

c) Bacia hidrográfica dominada pelo aproveitamento hidroelétrico de Cefra

d) Bacias hidrográficas dominadas pelos aproveitamentos hidroelétricos de Guilhofrei, Ponte da Esperança e Andorinhas

d) Bacias hidrográficas dominadas pelos aproveitamentos hidroelétricos do Sordo e Terragido

Sede de distrito Rede Hidrográfica

Temperatura Anual 
Média (ºC):

Inferior a 7.5 C Superior a 17.5 CEntre 10.0 e 12.5 C Entre 12.5 e 15.0 C Entre 15.0 e 16.0 CEntre 7.5 e 10.0 C
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precipitação (segunda coluna) e temperatura (terceira coluna) anual médios em Portugal; as linhas 

cor-de-laranja representam os contornos das bacias hidrográficas. 

Recorrendo novamente aos valores anuais médios da precipitação e temperatura, obteve-se uma gama 

de valores do escoamento anual médio para cada aproveitamento, através do gráfico de relações 

médias em Portugal entre o escoamento anual e a precipitação anual, dado em Quintela, 1996, e 

representado na Figura 4.2. 

Finalmente, calculou-se a média aritmética entre os valores obtidos por cada um dos três métodos, 

para cada um dos aproveitamentos hidroelétricos, que corresponde ao valor do escoamento anual 

médio a considerar na transposição de informação hidrométrica. O Quadro 4.1 apresenta os resultados 

obtidos pela análise das cartas e consequente aplicação do segundo e terceiro métodos. 

 

Figura 4.2 – Relações médias em Portugal entre o escoamento anual e a precipitação anual. 

Quadro 4.1 – Resultados da análise das cartas de escoamentos, precipitações e temperaturas 

médias anuais e escoamentos anuais médios obtidos pela aplicação da fórmula de Turc e gráfico das 

relações médias em Portugal entre o escoamento e a precipitação. 

 

Note-se que, para o caso dos pequenos aproveitamentos hidroelétricos de Terragido, Sordo e 

Guilhofrei, os valores apresentados na coluna referenciada no quadro precedente por Média 

Precipitação anual 

média (mm)

Temperatura anual 

média (ºC)

Carta das 

isolinhas

Fórmula de 

Turc

Gráfico de 

relações H-P
Média

Ovadas 1550 11 950 1003 930 961

Freigil 1450 13.75 850 849 700-800 790

Aregos 1450 13.75 850 849 700-800 790

Cefra 1750 11.25 950 1190 1125 1088

Sordo 1100 13.75 450 531 470-510 620

Terragido 950 13.75 400 403 350-400 700

Guilhofrei 1400 11.25 1100 854 800 1200

Pte da Esperança 1400 11.25 1100 854 800 918

Andorinhas 1300 11.25 950 760 710 1139

Labruja 2200 12 1200 1613 1550 1454

France 2000 12 1100 1417 1350 1289

Aproveitamento 

Hidroeléctrico

Elementos climáticos Escoamento anual médio, H2 (mm)
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correspondem aos valores de escoamentos médios anuais retirados das cartas de isolinhas do 

escoamento médio anual de DGRAH, 1986, uma vez que as estimativas calculadas resultariam em 

produções de energia muito baixas. Para o caso de Freigil, uma vez que se recorreu a um método 

alternativo explicitado em 4.1.3, a média é calculada também com base nesse valor. No caso de 

Andorinhas, foi utilizada uma média ponderada entre as alturas de escoamento anual médio 

correspondentes à área da bacia hidrográfica de Ponte da Esperança e Guilhofrei e as da bacia 

intermédia de Andorinhas.  

O Quadro 4.2 junta os escoamentos anuais médios das bacias hidrográficas dominadas pelos 

aproveitamentos hidroelétricos estudados aos das bacias hidrográficas dominadas pelas respetivas 

estações hidrométricas e apresenta, também, os caudais modulares utilizados na aplicação da equação 

(3). 

Após cálculo dos escoamentos anuais médios, excluíram-se, à partida, da análise em questão, as 

estações hidrométricas de Castro Daire, Ponte Cavez e Quinta das Gregossas, pelas seguintes razões: 

 A bacia hidrográfica dominada pela estação de Castro Daire tem área bastante superior à das 

bacias dos aproveitamentos do rio Cabrum (aproveitamentos hidroelétricos de Ovadas, Freigil 

e Aregos), pelo que a inclusão desta estação no estudo poderia levar a maiores aproximações. 

 Os escoamentos anuais médios das bacias de Quinta das Gregossas e Ponte Cavez são 

distintos dos apresentados para as bacias hidrográficas dos aproveitamentos estudados e são 

inferiores a 400 mm, o que, como já explicado no subcapítulo 2.2, pode levar a um elevado 

erro na transposição. 

Quadro 4.2 – Escoamentos anuais médios e caudais modulares das bacias hidrográficas dos 

aproveitamentos hidroelétricos e estações hidrométricas em estudo. 

 

Área da 

bacia 

(km2)

Escoamento 

anual médio 

H2 (mm)

Caudal 

modular 

Qmod2 (m3/s)

Estação hidrométrica

Área da 

Bacia 

(km2)

Escoamento 

anual médio 

H1 (mm)

Caudal 

modular 

Qmod1 (m3/s)

Cabriz (07I/04H)  17 776 0.42

Catro Daire (08J/01H) * 291 737 6.80

Cabriz (07I/04H)  17 776 0.42

Castro Daire (08J/01H) * 291 737 6.80

Cabriz (07I/04H)  17 776 0.42

Castro Daire (08J/01H) * 291 737 6.80

Cunhas (04J/04H)  337 825 8.83

Ponte Cavez (04J/05H) * 1996 507 32.12

Ermida Corgo (06K/01H)  294 878 8.19

Quinta da Gregossas (06K/02H) * 15 359 0.17

Ermida Corgo (06K/01H)  294 878 8.19

Quinta das Gregossas (06K/02H) * 15 359 0.17

Garfe (04H/01H)  193 1236 7.55

Cunhas (04J/04H)  337 825 8.83

Garfe (04H/01H)  193 1236 7.55

Cunhas (04J/04H)  337 825 8.83

Garfe (04H/01H)  193 1236 7.55

Cunhas (04J/04H)  337 825 8.83

Aspra (03D/01H)  68 1275 2.77

Forno da Cal (03F/01H)  2143 532 36.15

Cunhas (04J/04H)  337 825 8.83

Aspra (03D/01H)  68 1275 2.77

Forno da Cal (03F/01H)  2143 532 36.15

Cunhas (04J/04H)  337 825 8.83

Labruja

Cefra

Sordo

Terragido

48

243.2

148

122

0.83

7.19

0.41

3.49

0.94

1.35

Aproveitamento 

hidroeléctrico

790

1088

620

700

Freigil

Aregos

961

790

27.1

54

101

Ovadas

* Estações hidrométricas excluídas da análise

1289

1454

5.40

4.64

3.55

5.35

1200

918

1139

Guilhofrei

Pte da Esperança

Andorinhas

176

8.93

France
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4.1.3 Regressão do escoamento anual sobre a precipitação anual 

Certos níveis de análise, designadamente, a fase de projeto de execução, podem requerer um cálculo 

mais rigoroso da altura do escoamento anual médio em bacias hidrográficas não monitorizadas que, 

de algum modo, faça menos uso da consulta de informação cartográfica. Por tal motivo, considerou-se 

adequado exemplificar esse cálculo para o que se selecionou o aproveitamento hidroelétrico de Freigil.  

Mencionam-se, seguidamente e de modo muito breve, os princípios teóricos desse procedimento de 

cálculo. O défice de escoamento referido ao ano hidrológico, �̅�, coincide com a evapotranspiração real 

e depende da precipitação, pelo que o escoamento também dependerá, uma vez que o défice de 

escoamento corresponde à diferença entre a precipitação e o escoamento anuais. No entanto, esta 

diferença é afetada por um grande número de fatores, sendo, em geral, a distribuição de precipitação 

no tempo o mais importante (Quintela, 1996).  

A dependência entre o escoamento e a precipitação anual é uma dependência estatística: para um 

dado valor da precipitação ter-se-á uma distribuição de valores de escoamento. Poderá, portanto, 

recorrer-se à análise de regressão para avaliar o escoamento anual a partir da precipitação anual – 

regressão simples. Para tal, deverá determinar-se, para uma bacia hidrográfica a ser estudada, a 

equação de regressão do escoamento anual sobre a precipitação anual, que exprime, em função de 

um valor a precipitação, o valor médio da respetiva distribuição do escoamento. 

A equação de regressão calculada para um determinado período poderá ser utilizada para avaliar o 

escoamento anual na mesma bacia num período em que se conheça somente a precipitação. É, ainda, 

possível utilizar essa equação para estimar o escoamento anual, a partir da precipitação anual, outra 

bacia cujas características, à exceção da precipitação, sejam análogas à primeira. 

Deste modo, procurou-se determinar a equação de regressão do escoamento anual sobre a 

precipitação anual para a bacia hidrográfica de uma estação hidrométrica localizada o mais próximo 

possível da bacia hidrográfica de Freigil, para a qual existisse um período de registos de escoamento 

anual considerável.  

A estação hidrométrica escolhida para este efeito foi a estação de Cabriz (07I/04H), para a qual se 

selecionou o período de registos de 1966/67 a 1993/94. Escolheu-se, também, um conjunto de postos 

udométricos com influência na bacia hidrográfica daquela estação, para os quais existissem registos 

de precipitação anual naquele mesmo período. Os postos udométricos assim selecionados foram os 

de Gralheira (07J/05UG), Mosteiro de Cabril (08I/01UG) e Sobrado de Paiva (07H/02G). 

Aplicou-se o método dos polígonos de Thiessen para determinar a precipitação anual em cada ano do 

período selecionado, que consiste numa média ponderada das precipitações de cada posto udométrico, 

em que o peso do posto na referida média é representado pela sua área de influência, definida como 

sendo o lugar geométrico dos pontos do espaço mais próximos desse posto do que de outro posto 

qualquer. A Figura 4.3 contém o traçado dos polígonos de Thiessen para a bacia hidrográfica da 

estação hidrométrica de Cabriz, bem como a localização relativa de cada posto udométrico e da bacia 

hidrográfica de Freigil. 
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O Quadro 4.3 contém os valores utilizados no cálculo das médias ponderadas, bem como o seu 

resultado e os registos de escoamento anual da estação hidrométrica de Cabriz. A Figura 4.4 contém 

a reta obtida pela aplicação de uma regressão linear ao gráfico que relaciona as quinta e sétima colunas 

do mesmo quadro, bem como a equação correspondente à mesma. Note-se que foi necessário excluir 

os registos dos anos de 1974/75 e 1975/76 na elaboração deste gráfico, uma vez que se observou que 

os valores de precipitação anual nestes dois anos para a estação udométrica de Mosteiro de Cabril 

estavam incorretos. 

 

Figura 4.3 – Traçado dos polígonos de Thiessen em torno da bacia hidrográfica de Cabriz. As retas 

azuis correspondem ao triângulo de Thiessen formado pelos três postos udométricos e as retas 

vermelhas correspondem a lados dos polígonos. 

 

Figura 4.4 – Regressão do escoamento anual sobre a precipitação anual. 

Substituindo na equação obtida, P, pela precipitação retirada para o aproveitamento de Freigil no 

subcapítulo 4.1.2, de 1450 mm, resulta um escoamento médio anual de 0.8477 ∗ 1450 − 519.44 =

H = 0.8477*P - 519.44
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710 𝑚𝑚. Este valor é bastante próximo dos obtidos pelos métodos considerados no subcapítulo 4.1.2, 

e foi considerado na média calculada no Quadro 4.1. 

Quadro 4.3 – Cálculo da média ponderada das precipitações anuais para o período de 1966/67 até 

1993/94 e registos de escoamento anual da estação hidrométrica Cabriz para o mesmo período. 

  

Gralheira
Mosteiro 

de Cabril

Sobrado 

de Paiva

Média 

ponderada
(m3/s) (mm)

01/10/1966 09:00 1957 1404 1161 1419 12.1 713

01/10/1967 09:00 2012 1318 1121 1344 9.2 542

01/10/1968 09:00 3141 2299 2065 2330 25.1 1479

01/10/1969 09:00 1685 1422 1235 1425 9.4 551

01/10/1970 09:00 2139 1528 1232 1543 9.9 582

01/10/1971 09:00 1887 1382 1105 1393 10.3 603

01/10/1972 09:00 2088 1144 1204 1198 10.7 632

01/10/1973 09:00 2508 586 1500 745 14.8 872

01/10/1974 09:00 1784 502 962 599 8.9 524

01/10/1975 09:00 1309 909 734 920 3.6 214

01/10/1976 09:00 3299 2364 2169 2403 25.0 1468

01/10/1977 09:00 2975 1972 1700 2010 19.6 1155

01/10/1978 09:00 3443 2168 2079 2231 24.5 1444

01/10/1979 09:00 2010 1397 1131 1414 11.4 668

01/10/1980 09:00 1618 1156 865 1163 7.1 420

01/10/1981 09:00 2033 1406 1039 1418 11.1 654

01/10/1982 09:00 2397 1456 1572 1513 16.6 976

01/10/1983 09:00 2370 1711 1268 1720 14.7 864

01/10/1984 09:00 2685 1778 1511 1811 19.8 1167

01/10/1985 09:00 2274 1472 1279 1504 14.2 835

01/10/1986 09:00 1683 1153 948 1169 7.8 462

01/10/1987 09:00 2801 1695 1541 1745 16.4 962

01/10/1988 09:00 1347 1053 823 1055 5.2 304

01/10/1989 09:00 2174 1386 1047 1408 9.8 578

01/10/1990 09:00 2014 1474 991 1474 13.7 807

01/10/1991 09:00 1480 924 1035 961 5.9 350

01/10/1992 09:00 2012 1294 1374 1337 9.7 573

01/10/1993 09:00 2649 1612 1415 1656 16.3 957

01/10/1994 09:00 1997 1362 1134 1382 13.0 766

Média (mm) 2199 1406 1284 1458 - -

Área (km) 0.87 14.41 0.98 16.26 - -

Peso 0.05 0.89 0.06 1.00 - -

Precipitação anual média (mm)

Data

Escoamento anual 
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4.2 Escoamentos médios anuais em regime interferido e 

modificado 

4.2.1 Introdução 

Uma vez estimados os caudais médios diários em regime natural para cada aproveitamento 

hidroelétrico em estudo – uma estimativa por estação hidrométrica associada a cada aproveitamento – 

determinaram-se os caudais médios diários em regime interferido e modificado, correspondentes a 

cada estimativa, com recurso a um algoritmo de simulação da exploração diária da albufeira desse 

aproveitamento, especificamente desenvolvido para o efeito. 

Importa, contudo, mencionar que previamente foi necessário selecionar as estações hidrométricas a 

adotar na estimação de escoamentos em regime natural. Para tanto, e em cada caso de estudo, 

compararam-se as produções de energia anuais médias fornecidas pelo algoritmo de simulação 

aplicado aos caudais médios diários em regime natural decorrentes das diferentes estações 

hidrométricas afetas a esse caso com a produção anual média indicada para o mesmo em APREN, 

2003, e EDP, 2011, e sistematizada no Quadro 3.1. A estação hidrométrica selecionada foi a que 

conduziu à maior proximidade entre aquelas energias, admitindo, assim, ser a que melhor caracteriza 

o regime de caudais no trecho fluvial em que o caso em análise se insere. As séries de caudais relativas 

aos regimes interferido e modificado adotadas no prosseguimento do estudo foram as que decorreram 

da simulação baseada nos caudais naturais transpostos a partir dessa estação hidrométrica. 

O subcapítulo 4.2.2 explicita o funcionamento geral do algoritmo desenvolvido. O subcapítulo 4.2.3 

incide sobre dois casos particulares – aproveitamentos localizados nos rios Cabrum e Ave - para os foi 

era necessária uma abordagem diferente dos restantes. Por fim, o subcapítulo 4.2.4 resume os 

resultados obtidos do cálculo de cada conjunto de caudais médios diários. 

4.2.2 Algoritmo de simulação 

O algoritmo desenvolvido baseia-se na equação da continuidade e requer, para cada aproveitamento, 

os valores médios diários dos caudais máximo turbinável (m3/s) e ecológico (m3/s), bem como da 

capacidade de armazenamento da albufeira (m3) – apresentados no Quadro 3.1. 

O algoritmo recebe como dado de entrada, para cada dia, o caudal afluente ao aproveitamento (m3/s) 

e devolve, como dado de saída, o caudal ecológico efetivamente lançado para o trecho interferido 

(m3/s), o caudal turbinado (m3/s), o caudal descarregado (m3/s) e o volume armazenado na albufeira 

no final do dia (m3). Considerou-se que o caudal afluente corresponde ao caudal médio diário em regime 

natural nesse mesmo dia e o caudal descarregado respeita ao caudal lançado para o trecho interferido 

por ter sido excedida a capacidade de armazenamento da albufeira. 

Note-se que caudal médio diário em regime interferido corresponde à soma do caudal ecológico 

efetivamente lançado para jusante com o caudal descarregado e que o caudal médio diário em regime 
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modificado é composto pela soma deste resultado com o caudal turbinado. 

Uma vez que não foi possível obter os valores de caudais ecológicos para todos os aproveitamentos – 

apenas se dispondo de tais valores para os aproveitamentos do Sordo, Terragido e Labruja – assumiu-

se, para cada um dos restantes casos, que o caudal ecológico médio diário seria igual a 5% do 

correspondente caudal modular. Com efeito, foi este o critério adotado em dada fase do licenciamento 

de pequenos aproveitamentos hidroelétricos em Portugal Continental, a qual poderá ter influenciado 

alguns dos aproveitamentos em estudo. 

O algoritmo de simulação opera segundo o seguinte conjunto de regras: 

 É dada prioridade ao lançamento do caudal ecológico para o trecho interferido – caso o caudal 

afluente seja inferior ao caudal ecológico, lança-se o caudal equivalente ao de regime natural 

para jusante. 

 No caso em que o caudal afluente seja superior ao ecológico, a diferença entre estes dois 

caudais é turbinada. 

 Turbina-se sempre o caudal máximo turbinável, por esvaziamento da albufeira se necessário 

e se existir volume disponível. 

 Quando o caudal afluente for superior à soma do caudal ecológico com o caudal máximo 

turbinável, armazena-se o excedentário na albufeira e, caso esta supere a sua capacidade 

máxima, o volume em demasia é descarregado para jusante. 

O Quadro 4.4, da próxima página, explicita o funcionamento do algoritmo para cada dia. Note-se que 

se considerou que, para o primeiro dia de cada período de análise, a albufeira do aproveitamento estava 

vazia – ou seja, Vol0 = 0 m3. 

O algoritmo foi aplicado para cada período de estimativas de caudais médios diários em regime natural 

calculados no subcapítulo 4.1.2, correspondendo o caudal médio diário em regime natural no dia i ao 

caudal afluente ao aproveitamento nesse mesmo dia. Assim, para cada uma dessas estimativas, 

obtiveram-se estimativas de caudais médios diários em regime interferido e modificado. 

4.2.3 Casos particulares do rio Ave e rio Cabrum 

Como já referido anteriormente, na aplicação do algoritmo à generalidade dos casos de estudo, 

considerou-se que o caudal afluente, num determinado dia, a cada aproveitamento hidroelétrico era o 

estimado, nesse mesmo dia, em regime natural. No entanto, nos rios Ave e Cabrum, existem 

aproveitamentos localizados diretamente a jusante de outros aproveitamentos e que, portanto, não 

estão sujeitos a um regime natural (que pressupõe a total ausência de perturbação decorrente da 

regulação de caudal), mas antes ao regime modificado que lhes advém de montante – é o caso dos 

aproveitamentos de Freigil, Aregos, Ponte da Esperança e Andorinhas, como se pode observar nas 

Figuras 3.3 e 3.15. 

Aproveitamentos hidroelétricos implantados em cascata ao longo de um mesmo rio dominam bacias 

hidrográficas cujas áreas são parcialmente coincidentes – a bacia dominada pelo aproveitamento de 
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montante é totalmente coincidente com parte da bacia dominada pelo aproveitamento de jusante, 

designando-se a parte remanescente da bacia hidrográfica deste último aproveitamento por bacia 

hidrográfica intermédia. Deste modo, pode-se considerar que o caudal afluente a um aproveitamento a 

jusante de outro é o caudal em regime modificado do aproveitamento de montante somado ao caudal 

em regime natural correspondente à bacia hidrográfica intermédia entre os dois aproveitamentos. 

Seguindo tal raciocínio, pode considerar-se, por exemplo, que o caudal afluente ao açude de Ponte da 

Esperança será dado pela soma do caudal em regime modificado proveniente da barragem de 

Guilhofrei com o caudal em regime natural proveniente da bacia hidrográfica intermédia entre os dois 

aproveitamentos.  

Quadro 4.4 – Funcionamento do algoritmo de simulação do funcionamento de um pequeno 

aproveitamento hidroelétrico para um qualquer dia i. 

 

Para o caso dos aproveitamentos do rio Cabrum – Freigil e Aregos, já que Ovadas se encontra a 

montante – aplicou-se a mesma metodologia que para a generalidade dos casos de estudo, ao 

considerar que o caudal afluente seria o caudal em regime natural da respetiva bacia hidrográfica. Tal 

deveu-se ao facto de Ovadas e Freigil disporem de albufeiras de reduzidas capacidades úteis (que se 

julgam ser compatíveis, no máximo, com a regularização parcial diária de afluências, tendo em vista 

Condição 1 Consequência 1 Condição 2 Consequência 2 Condição 3 Consequência 3

Qturb.i = Qmax.turbinavel Voli ≥ Volmax

Qd.i = (Voli-1 - 

Volmax) / 86400; 

Voli = Volmax

Voli =Voli-1 + (Qi -Qeco - 

Qmax.turbinavel)*86400
Voli < Volmax Qd.i = 0

Qturb.i = Qmax.turbinavel 

Voli = Voli-1 - 

(Qmax.turbinavel -(Qi-

Qeco)) * 86400

Qturb.i = Qi - Qeco + 

Voli-1 / 86400

Voli = 0

Qturb.i = Qmax.turbinavel

Voli = Voli-1 - 

Qmax.turbinavel * 86400

Qturb.i = Voli-1 / 86400

Voli = 0

Qi - Caudal  afluente em regime natura l  no dia  i  (m 3/s ) Qd.i - Caudal  descarregado no dia  i  (m3/s )

Qe.i - Caudal  ecológico lançado para  jusante no dia  i  (m 3/s ) Qeco - Caudal  ecológico do aproveitamento (m3/s )

Qturb.i - Caudal  turbinado no dia  i   (m3/s ) Qmax.turbinável - Caudal  máximo turbinável  do aproveitamento (m 3/s )

Vol i - Volume armazenado na a lbufeira  no dia  i  (m 3) Vol max - Volume máximo de armazenamento da a lbufeira  (m 3)

-

Qe.i = QecoQi ≥ Qeco

Vol(i-1) ≥ Qmax.turbinavel * 

86400

Vol(i-1) < Qmax.turbinavel * 

86400

Qe.i = QiQi < Qeco

Qi - Qeco ≥ Qmax.turbinável 

Voli-1 ≥ 

(Qmax.turbinavel -

(Qi-Qeco)) * 

86400

Voli-1 < 

Qmax.turbinavel - 

(Qi-Qeco) * 

86400

Qi - Qeco < Qmax.turbinável -
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privilegiar a produção nos períodos tarifários mais valorizados), pelo que o regime modificado a jusante 

das suas centrais seria bastante semelhante ao natural a montante das suas estruturas de retenção. 

Para os aproveitamentos hidroelétricos localizados no rio Ave – Ponte da Esperança e Andorinhas, já 

que Guilhofrei se encontra a montante – definiu-se o caudal afluente a ambos do seguinte modo: 

 Uma vez que as bacias hidrográficas dominadas pelos aproveitamentos de Guilhofrei e Ponte 

da Esperança ocupam uma área praticamente idêntica, a bacia intermédia entre as duas é 

praticamente desprezável e, consequentemente, também o caudal em regime natural 

proveniente o é, tomou-se para caudal afluente ao açude de Ponte da Esperança o caudal em 

regime modificado proveniente da barragem de Guilhofrei, ou seja: 

o (𝑄𝑖)𝑃𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = (𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏.𝑖 + 𝑄𝑒.𝑖 + 𝑄𝑑.𝑖)𝐺𝑢𝑖𝑙ℎ𝑜𝑓𝑟𝑒𝑖, seja i um qualquer dia do período 

em análise; 

 Tendo a bacia intermédia entre Ponte da Esperança e Andorinhas uma área considerável, de 

26 km2, determinou-se o seu escoamento médio anual com recurso à carta de isolinhas do 

escoamento médio anual, já utilizada no subcapítulo 4.1.2, e efetuou-se a transposição de 

caudais médios diários em regime natural das bacias das estações hidrométricas Garfe e 

Cunhas para esta bacia hidrográfica – para a qual se verificou um escoamento anual médio de 

850 mm e, consequentemente, um caudal modular de 0.7 m3/s; 

 O caudal afluente ao açude de Andorinhas adotou-se como a soma do caudal em regime 

modificado a jusante da central de Ponte da Esperança com o caudal em regime natural 

proveniente da bacia intermédia entre as bacias hidrográficas de Andorinhas e Ponte da 

Esperança, ou seja: 

o (𝑄𝑖)𝐴𝑛𝑑𝑜𝑟𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 = (𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏.𝑖 + 𝑄𝑒.𝑖 + 𝑄𝑑.𝑖)𝑃𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛ç𝑎 + (𝑄𝑖)𝐵𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎
∀=26 𝑘𝑚2;𝐻=850 𝑚𝑚

 

4.2.4 Resumo de resultados 

Uma vez estimados os conjuntos de caudais médios diários em regime natural, interferido e modificado 

para cada par aproveitamento hidroelétrico/estação hidrométrica, calculou-se a produtibilidade anual 

média (GWh) a que conduzia cada conjunto, como modo de determinar o quão próxima da realidade a 

simulação levada a cabo era. 

A produtibilidade anual média foi calculada pela expressão: 

 
𝐸 (𝐺𝑊ℎ) =  

𝐻 ∗ 𝑉 ∗ 𝜂 ∗ 9.8

3600
 

(10) 

Em que: 

 H (m) corresponde à queda útil, que se assumiu como equivalente à queda bruta (já 

apresentada no Quadro 3.1 para cada aproveitamento) multiplicada por um fator de queda; 

 V (m3) corresponde ao volume anual médio turbinado para cada conjunto de estimativas, dado 

pelo caudal médio turbinado multiplicado por um ano; 

 η corresponde ao rendimento da central para cada aproveitamento. 
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Tendo em conta as condições médias de produção de energia em pequenas centrais hidroelétricas e 

em face da ausência de valores específicos, assumiu-se um rendimento médio global de cada central 

hidroelétrica de 0.88 e que a queda topográfica média para efeitos de cálculo da energia representaria 

cerca de 97.5% da queda bruta (fator de queda de 0.975). No entanto, para os casos de estudo em 

que a produção anual média calculada pelo programa de simulação se afastava da indicada nas fontes 

consultadas e sistematizada no Quadro 3.1, manipularam-se os valores de rendimento e do fator de 

queda, dentro do razoável, para aproximar a produção calculada à daquele quadro.  

O Quadro 4.5, incluído na próxima página, apresenta a comparação entre as produções anuais médias 

calculadas e sistematizadas no Quadro 3.1, bem como os valores de volume anual médio turbinado, 

dos rendimentos médios globais das centrais efetivamente adotados e das quedas de cálculo da 

energia (dadas pela multiplicação da queda bruta pelo fator de queda). 

O anterior quadro evidencia que a generalidade dos pares aproveitamento hidroelétrico/estação 

hidrométrica conduziu a estimativas da produção anual média bastante próximas das retiradas de EDP, 

2011. As únicas duas exceções foram os pares Aregos/Cabriz, e, principalmente, Sordo/Ermida Corgo, 

em que os valores calculados diferem consideravelmente dos indicados por EDP, 2011. Para não 

reduzir a representatividade da amostra de casos de estudo, optou-se por utilizar estes dois conjuntos 

de estimativas no cálculo dos indicadores de alteração hidrológica, explicitada no capítulo 5. 

Para cada um dos aproveitamentos de Guilhofrei, Ponte da Esperança, Andorinhas, Labruja e France 

foi necessário escolher o conjunto de estimativas de caudal médio diário em regime natural, interferido 

e modificado com o qual se deveria seguir o estudo, tendo-se optado por prosseguir com os conjuntos 

resultantes da transposição a partir da estação hidrométrica de Cunhas. Esta decisão deveu-se ao facto 

de, em comparação com os resultados decorrentes da estação hidrométrica de Cunhas, as estações 

de Garfe, Aspra e Forno da Cal disporem de períodos de registos bastante curtos – entre 8 e 10 anos 

– e de não conduzirem a produções anuais médias significativamente mais próximos das indicadas por 

EDP, 2011. 
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Quadro 4.5 – Comparação entre as produções anuais médias fornecidas pelo algoritmo de simulação e as retiradas de EDP, 2011. 

 

Bruta De cálculo

Ovadas 961 Cabriz (07I/04H) * 776 1966/67-1996/97 14.2 334 307 0.88 19.24 14.17

Freigil 790 Cabriz (07I/04H) * 776 1966/67-1996/97 10.3 127 124 0.88 32.60 9.67

Aregos 790 Cabriz (07I/04H) * 776 1966/67-1996/97 9.8 124 121 0.88 29.03 8.41

Cefra 620 Cunhas (04J/04H) * 878 1949/50-2005/06 5.2 54 49 0.84 49.53 5.50

Sordo 1088 Ermida Corgo (06K/01H) * 825 1956/57-2005/06 21.3 321 313 0.88 22.54 16.90

Terragido 700 Ermida Corgo (06K/01H) * 878 1956/57-2005/06 31.7 127 124 0.88 105.58 31.32

Garfe (04H/01H)  1236 1982/83-1991/92 35 0.88 131.43 10.93

Cunhas (04J/04H) * 825 1949/50-2005/06 35 0.88 128.89 10.72

Garfe (04H/01H)  1236 1982/83-1991/92 28 0.88 119.84 8.12

Cunhas (04J/04H) * 825 1949/50-2005/06 28 0.88 112.85 7.64

Garfe (04H/01H)  1236 1982/83-1991/92 52 0.89 152.16 19.05

Cunhas (04J/04H) * 825 1949/50-2005/06 52 0.90 149.24 18.89

Aspra (03D/01H)  1275 1980/81-1989/90 138 0.88 9.07 2.99

Forno da Cal (03F/01H)  532 1979/80-1987/88 144 0.88 8.36 2.89

Cunhas (04J/04H) * 825 1949/50-2005/06 144 0.88 8.15 2.82

Aspra (03D/01H)  1275 1980/81-1989/90 72 0.88 149.38 25.84

Forno da Cal (03F/01H)  532 1979/80-1987/88 74 0.88 137.66 24.44

Cunhas (04J/04H) * 825 1949/50-2005/06 74 0.94 134.58 25.52

* Estações hidrométricas conducentes às estimativas de caudais médios diários em regime natural, interferido e modificado utilizadas para calcular os indicadores de alteração hidrológica

Período de registos
Produção calculada 

(GWh)

2.9

25.7

148

76

35.611.0

298.0

5319.0

Guilhofrei

Ponte da 

Esperança

Andorinhas

Labruja

France

1200

918

1139

1454

1289

Aproveitamento 

hidroelétrico

Escoamento 

anual médio 

H2 (mm)

Estação hidrométrica

Escoamento 

anual médio 

H1 (mm)

Retirada de 

EDP,2011 

(GWh)

Queda (m) Rendimento médio 

da central (-)

Volume anual médio 

turbinado (m3)

Produção anual média

Simulação
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Capítulo 5 

Análise de resultados 

5 Análise de resultados 

No presente capítulo procede-se à análise dos dados obtidos, compreendendo as análises das séries 

de caudais médios diários obtidas com recurso a diagramas de Pardé e indicadores de alteração 

hidrológica (subcapítulo 5.1), uma de componentes principais sobre estes mesmos indicadores 

(subcapítulo 5.2), e, por fim, a análise das métricas florísticas (subcapítulo 5.3).
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5.1 Quantificação da alteração do regime hidrológico 

5.1.1 Introdução 

Uma vez obtidos os registos de caudais médios diários em cada um dos três trechos (de montante, 

interferido e modificado) afetos aos diversos casos de estudo, valida-se a existência de perturbação 

entre o regime fluvial no trecho natural e no interferido pelo recurso a coeficientes de Pardé e quantifica-

se a perturbação com base em indicadores de alteração hidrológica, recorrendo ao software IHA versão 

7.1 (já abordado no subcapítulo 2.3). 

Em seguida abordam-se as duas metodologias pela ordem em que foram referidas e apresentam-se 

os respetivos resultados. 

5.1.2 Coeficientes de Pardé 

Os indicadores de alteração hidrológica – IHA – constituem ferramentas de análise com alguma 

complexidade, tendo-se, optado, por isso, num primeiro passo, por uma abordagem simplificada, com 

carácter mais prático e percetível. Definidos como a razão entre escoamentos médios mensais ou 

diários e o escoamento anual médio, os coeficientes de Pardé mensais ou diários descrevem a 

distribuição anual do escoamento (Matos et al., 2010), de acordo com: 

 
𝑃𝐶𝑚,𝑎 =

𝑄𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑚,𝑎

𝑄𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎

 
(11) 

Note-se que 1 ≤ m ≤ 12 indica o mês, podendo ser substituído pelo dia, 1 ≤ d ≤ 366, e a indica o ano. 

A cada um dos níveis temporais em presença – mês e dia – a correspondente sequência de coeficientes 

de Pardé representa, portanto, o diagrama cronológico dos escoamentos adimensionais a esse nível. 

Tais diagramas constam das Figuras 5.1 a 5.3 relativas aos diferentes casos de estudo, e permitem, 

numa primeira análise, evidenciar a perturbação induzida no regime fluvial natural pela implementação 

dos diferentes aproveitamentos. 

Na generalidade dos casos de estudo, os coeficientes de Pardé tendo por base os escoamentos 

naturais e os escoamentos a jusante das centrais, ou seja, modificados, não exibem diferenças 

percetíveis, pelo que os correspondentes diagramas cronológicos não são apresentados, restringindo-

se, assim, a comparação aos regimes natural e interferido. A Figura 5.3 apresenta os casos de 

Guilhofrei, Ponte da Esperança e Andorinhas, para os quais se considera que o regime natural é 

sempre o correspondente a Guilhofrei (embora, no caso daquele último aproveitamento, corrigido na 

proporção das áreas das bacias hidrográficas de Andorinhas e de Guilhofrei), uma vez que, como já 

mencionado no Capítulo 4, os aproveitamentos de Ponte da Esperança e Andorinhas recebem 

diretamente os regimes modificados dos aproveitamentos a montante. 
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Figura 5.1 – Diagramas dos coeficientes de Pardé diários e mensais para os aproveitamentos de 

Ovadas, Freigil, Aregos e France, por essa ordem, respetivamente. (1/2). 
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Figura 5.2 – Diagramas dos coeficientes de Pardé diários e mensais para os aproveitamentos de 

Labruja, Cefra, Sordo e Terragido, por essa ordem, respetivamente. (2/2). 
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Figura 5.3 – Diagramas dos coeficientes de Pardé diários e mensais para os aproveitamentos de 

Guilhofrei, Ponte da Esperança e Andorinhas, por essa ordem, respetivamente. 

Finalmente, a Figura 5.4 representa, para o aproveitamento de Freigil, selecionado a título 

exemplificativo, a comparação entre os coeficientes de Pardé diários relativos aos trechos natural e 

modificado. Desta comparação pode-se retirar que as diferenças verificadas são facilmente percetíveis, 

como antes já referido. 
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Figura 5.4 – Diagrama de coeficientes de Pardé para o aproveitamento de Freigil. Comparação entre 

o regime natural e o modificado. 

5.1.3 Indicadores de alteração hidrológica 

Os indicadores de alteração hidrológica, IHA, foram obtidos com recurso ao software IHA versão 7.1 já 

abordado no capítulo 2.3.3.  

Antes de proceder à utilização do programa, começou por fazer-se a correspondência entre os registos 

obtidos e os pontos de monitorização da vegetação ripária disponíveis (figuras 3.3, 3.8, 3.13, 3.15, 3.19 

e 3.21). Assim, para facilitar a leitura de dados, passa-se a anexar à designação de cada um dos pontos 

de monitorização a realidade o regime associado ao mesmo – Nat para trechos em regime Natural, Int 

para o caso interferido e Mod para o caso modificado (i.e.: Cabrum1 passa a designar-se como 

Cabrum1_Nat, quando corresponder a um trecho em regime natural). O Quadro 5.1 apresenta a 

mencionada correspondência entre trechos e pontos de monitorização.  

Note-se que os pontos de monitorização Terragido4 (Figura 3.8) e Ave7 (Figura 3.15) não se encontram 

no quadro referido, por corresponderem a situações de difícil estudo, e portanto, não consideradas. O 

ponto Terragido4 corresponde a um trecho ao qual afluem os caudais modificados, tanto do 

aproveitamento hidroelétrico do Sordo, como do de Terragido, pelo que os escoamentos apresentados 

no capítulo 4 não contemplam tal trecho. Para o ponto Ave7 não existem dados suficientes de 

vegetação ripária. 

Possuindo vinte e seis pontos de correspondência entre métricas florísticas e estimativas de caudais 

médios diários, passou-se à utilização do software referido, usando essas estimativas como dados de 

entrada. Como dados de saída, apenas se consideraram as estatísticas não paramétricas 

correspondentes aos trinta e três indicadores de alteração hidrológica. Note-se que a consideração de 

estatísticas não paramétricas destinou-se não só a eliminar algum possível enviesamento, mas muito 

pertinentemente a uniformizar os resultados com os decorrentes das métricas florísticas, baseados em 

medianas – situação para a qual, como mencionado no subcapítulo 2.3.3, se recomenda o uso de 

estatísticas não paramétricas, as quais correspondem a valores de medianas. 

Quadro 5.1 – Códigos dos pontos de monitorização da vegetação ripária, casos de estudo 

0

2

4

0 73 146 219 292 365

Coeficiente de 

Pardé (-)

Dia do ano

Regime natural

Regime Modificado
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correspondentes e respetivos regimes. 

 

Dos trinta e três indicadores obtidos, excluíram-se, à partida o IHA25 e o IHA26, uma vez que 

correspondiam a datas que seriam, à partida, pouco significativas para o presente estudo. Assim, o 

Quadro 5.2 apresenta os trinta e um indicadores tidos em conta – já explicitados no subcapítulo 2.3.3 

– para cada um dos vinte e seis pontos de monitorização considerados neste estudo. 

Quadro 5.2 – Valores de indicadores de alteração hidrológica obtidos para cada ponto de 

monitorização da vegetação ripária (1/2). 

 

Ponto de monitorização Caso de estudo correspondente Trecho em regime

Cabrum1_Nat Ovadas Natural

Cabrum2_Int Ovadas Interferido

Cabrum3_Mod Ovadas Modificado

Cabrum4_Int Aregos Interferido

Sordo1_Nat Sordo Natural

Sordo2_Int Sordo Interferido

Sordo3_Mod Sordo Modificado

Terragido1_Nat Terragido Natural

Terragido2_Nat Terragido Natural

Terragido3_Int Terragido Interferido

Cefra1_Nat Cefra Natural

Cefra2_Int Cefra Interferido

Cefra3_Mod Cefra Modificado

Ave1_Nat Guilhofrei Natural

Ave2_Nat Guilhofrei Natural

Ave3_Nat Guilhofrei Natural

Ave5_Int Guilhofrei Interferido

Ave6_Int Ponte da Esperança Interferido

Ave8_Int Andorinhas Interferido

Ave9_Mod Andorinhas Modificado

Labruja1_Nat Labruja Natural

Labruja2_Int Labruja Interferido

Labruja3_Mod Labruja Modificado

France1_Nat France Natural

France2_Int France Interferido

France3_Mod France Modificado

Ave1 Ave2 Ave3 Ave5 Ave6 Ave8 Ave9 Labruja1 Labruja2 Labruja3 France1 France2 France3

Nat Nat Nat Int Int Int Mod Nat Int Mod Nat Int Mod

IHA1 5.89 5.89 5.89 0.23 0.18 0.27 6.78 0.52 0.02 0.52 9.13 0.36 9.13

IHA2 6.39 6.39 6.39 0.23 0.18 0.27 7.36 0.57 0.02 0.57 9.90 0.36 9.90

IHA3 4.32 4.32 4.32 0.23 0.18 0.27 4.97 0.38 0.02 0.38 6.69 0.36 6.69

IHA4 3.28 3.28 3.28 0.23 0.18 0.27 3.77 0.29 0.02 0.29 5.08 0.36 5.08

IHA5 2.61 2.61 2.61 0.23 0.18 0.27 3.00 0.23 0.02 0.23 4.04 0.36 4.04

IHA6 1.76 1.76 1.76 0.23 0.18 0.27 2.03 0.16 0.02 0.16 2.73 0.36 2.73

IHA7 0.56 0.56 0.56 0.23 0.18 0.27 0.65 0.05 0.02 0.05 0.87 0.36 0.87

IHA8 0.32 0.32 0.32 0.23 0.18 0.27 0.36 0.03 0.02 0.03 0.49 0.36 0.49

IHA9 0.33 0.33 0.33 0.23 0.18 0.27 0.38 0.03 0.02 0.03 0.51 0.36 0.51

IHA10 0.63 0.63 0.63 0.23 0.18 0.27 0.72 0.06 0.02 0.06 0.97 0.36 0.97

IHA11 2.08 2.08 2.08 0.23 0.18 0.27 2.42 0.18 0.02 0.18 3.23 0.36 3.23

IHA12 4.50 4.50 4.50 0.23 0.18 0.27 5.18 0.40 0.02 0.40 6.97 0.36 6.97

IHA13 0.24 0.24 0.24 0.23 0.18 0.27 0.27 0.02 0.02 0.02 0.37 0.36 0.37

IHA14 0.25 0.25 0.25 0.23 0.18 0.27 0.28 0.02 0.02 0.02 0.38 0.36 0.38

IHA15 0.27 0.27 0.27 0.23 0.18 0.27 0.31 0.02 0.02 0.02 0.41 0.36 0.41

Indicador/Ponto de 

Monitorização
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Quadro 5.2 – Valores de indicadores de alteração hidrológica obtidos para cada ponto de 

monitorização da vegetação ripária (2/2). 

 

 

Ave1 Ave2 Ave3 Ave5 Ave6 Ave8 Ave9 Labruja1 Labruja2 Labruja3 France1 France2 France3

Nat Nat Nat Int Int Int Mod Nat Int Mod Nat Int Mod

IHA16 0.30 0.30 0.30 0.23 0.18 0.27 0.34 0.03 0.02 0.03 0.46 0.36 0.46

IHA17 0.45 0.45 0.45 0.23 0.18 0.27 0.51 0.04 0.02 0.04 0.69 0.36 0.69

IHA18 56.80 56.80 56.80 0.23 3.83 0.27 19.97 5.04 4.24 5.04 88.01 76.01 88.01

IHA19 40.55 40.55 40.55 0.23 3.83 0.27 19.97 3.60 2.80 3.60 62.83 50.83 62.83

IHA20 29.88 29.88 29.88 0.23 3.83 0.27 19.97 2.65 1.85 2.65 46.30 34.30 46.30

IHA21 17.17 17.17 17.17 0.23 3.83 0.27 18.38 1.52 0.84 1.52 26.61 15.94 26.55

IHA22 10.67 10.67 10.67 0.23 2.06 0.27 12.12 0.95 0.38 0.95 16.54 7.40 16.52

IHA23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IHA24 0.067 0.067 0.067 0.903 0.245 0.903 0.067 0.067 0.163 0.067 0.067 0.150 0.067

IHA27 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3

IHA28 20.25 20.25 20.25 4.00 1.00 4.00 20.00 20.25 4.00 20.00 20.25 4.00 20.00

IHA29 7 7 7 0 4 0 7 7 6 7 7 5 7

IHA30 4 4 4 8 4 6 4 4 3.5 4 4 5 4

IHA31 0.137 0.137 0.137 0.024 3.655 0.037 0.109 0.012 0.343 0.012 0.212 5.518 0.208

IHA32 -0.116 -0.116 -0.116 -0.026 -2.599 -0.037 -0.109 -0.010 -0.187 -0.010 -0.179 -2.608 -0.179

IHA33 100 100 100 3 9 3 96 100 25 100 100 25 98

Indicador/Ponto de 

Monitorização

Cabrum1 Cabrum2 Cabrum3 Cabrum4 Sordo1 Sordo2 Sordo3 Terragido1 Terragido2 Terragido3 Cefra1 Cefra2 Cefra3

Nat Int Mod Int Nat Int Mod Nat Nat Int Nat Int Mod

IHA1 1.17 0.04 1.17 0.00 1.25 0.10 1.25 7.15 7.15 0.24 4.42 0.93 4.23

IHA2 1.26 0.04 1.26 0.00 1.09 0.10 1.09 6.21 6.21 0.24 4.80 1.39 4.69

IHA3 0.73 0.04 0.73 0.00 0.87 0.10 0.87 4.95 4.95 0.24 3.24 0.17 3.47

IHA4 0.74 0.04 0.74 0.00 0.82 0.10 0.82 4.70 4.70 0.24 2.46 0.17 2.46

IHA5 0.75 0.04 0.75 0.00 0.59 0.10 0.59 3.40 3.40 0.24 1.96 0.17 1.96

IHA6 0.32 0.04 0.32 0.00 0.23 0.10 0.23 1.31 1.31 0.24 1.33 0.17 1.33

IHA7 0.08 0.04 0.08 0.00 0.05 0.05 0.05 0.29 0.29 0.24 0.42 0.17 0.42

IHA8 0.04 0.04 0.04 0.00 0.02 0.02 0.02 0.13 0.13 0.13 0.24 0.17 0.24

IHA9 0.06 0.04 0.06 0.00 0.03 0.03 0.03 0.15 0.15 0.15 0.24 0.17 0.24

IHA10 0.14 0.04 0.14 0.00 0.12 0.10 0.12 0.69 0.69 0.24 0.47 0.17 0.47

IHA11 0.31 0.04 0.31 0.00 0.49 0.10 0.49 2.82 2.82 0.24 1.56 0.17 1.56

IHA12 0.81 0.04 0.81 0.00 1.05 0.10 1.05 5.99 5.99 0.24 3.38 0.17 3.47

IHA13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.18 0.17 0.18

IHA14 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.18 0.17 0.18

IHA15 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.20 0.17 0.20

IHA16 0.04 0.03 0.04 0.00 0.02 0.02 0.02 0.09 0.09 0.09 0.22 0.17 0.22

IHA17 0.06 0.04 0.06 0.00 0.04 0.04 0.04 0.22 0.22 0.15 0.34 0.17 0.34

IHA18 10.05 7.59 9.74 13.57 13.19 8.26 11.86 75.43 75.43 65.40 42.65 39.35 42.65

IHA19 6.80 4.65 6.80 8.24 8.66 4.24 7.84 49.56 49.56 39.53 30.45 27.15 30.45

IHA20 4.98 2.80 4.95 5.26 6.61 2.65 6.25 37.82 37.82 27.69 22.44 19.14 22.44

IHA21 3.23 1.24 3.23 2.59 3.36 0.80 3.36 19.24 19.24 11.14 12.89 9.66 12.85

IHA22 1.82 0.53 1.82 1.03 2.14 0.42 2.14 12.26 12.26 5.06 8.02 4.91 8.00

IHA23 2 2 2 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IHA24 0.022 0.077 0.022 0.000 0.010 0.039 0.010 0.010 0.010 0.027 0.067 0.115 0.067

IHA27 3 2 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3

IHA28 16.50 6.00 16.50 0.00 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 11.00 20.25 4.00 20.00

IHA29 8 5 8 8 8 3 8 8 8 7 7 6 6

IHA30 4.00 2.50 4.00 2.50 3.75 3.00 3.75 3.75 3.75 3.50 4.00 7.00 7.00

IHA31 0.079 0.592 0.079 1.659 0.028 0.007 0.028 0.161 0.161 0.097 0.103 1.935 0.103

IHA32 -0.059 -0.444 -0.059 -0.963 -0.032 -0.005 -0.029 -0.183 -0.183 -0.076 -0.087 -0.592 -0.085

IHA33 86 23 84 25 123 48 118 123 123 48 100 36 98

Indicador/Ponto de 

Monitorização
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5.2 Análise de componentes principais 

5.2.1 Introdução 

Em complemento da análise apresentada no subcapítulo 5.1 e em alternativa a um tratamento do tipo 

do aplicado por diagramas de Pardé – que assentou essencialmente na sistematização gráfica dos 

valores dos indicadores de alteração hidrológica e no relacionamento desses valores por meio de 

quocientes – optou-se por aplicar um tratamento estatístico mais complexo, com o objetivo de melhor 

interpretar os resultados daqueles, tendo em conta o contexto dos locais estudados e dos regimes 

ocorrentes (natural, interferido, modificado), analisando globalmente os casos de estudo. Este 

tratamento foi iniciado por via de uma análise de componentes principais – ACP (Jackson, 1991) – e 

com recurso ao software STATISTICA (StatSoft, Inc., 2007), sobre os indicadores IHA. 

A ACP é um procedimento matemático que utiliza uma transformação ortogonal para converter um 

conjunto de observações de variáveis possivelmente correlacionadas com um conjunto de valores de 

variáveis linearmente descorrelacionadas chamadas componentes principais, ou fatores (factors). O 

número de componentes principais é menor ou igual ao número de variáveis originais. Esta 

transformação é definida de forma que o primeiro componente principal tem a maior variância possível 

(ou seja, é responsável pelo máximo de variabilidade nos dados), e cada componente seguinte, por 

sua vez, tem a máxima variância sob a restrição de ser ortogonal (i.e., não-correlacionado com) aos 

componentes anteriores. Os componentes principais são garantidamente independentes apenas se os 

dados forem normalmente distribuídos (conjuntamente). Os resultados de ACP são, em geral, 

discutidos em termos pontuações de componentes, também chamados de pontuações de fatores. 

O principal objetivo da análise de componentes principais é, então, o de realizar a redução dimensional 

dos dados e analisar os padrões principais de variabilidade presentes, permitindo uma fácil separação 

da informação importante da redundante e aleatória e auxiliando na elaboração de hipóteses gerais a 

partir dos dados utilizados. 

O presente subcapítulo inicia-se com uma parte que diz respeito à descrição do tratamento necessário 

de dados prévio à elaboração da análise de componentes principais e segue para outra parte em que 

se analisam os resultados obtidos e se retiram conclusões. 

5.2.2 Tratamento prévio de dados 

Uma vez que o número de variáveis IHA utilizadas na análise ACP é bastante superior ao número de 

locais de estudo, realizou-se uma análise da correlação entre as variáveis hidrológicas de modo a obter 

uma matriz não condicionada. A redução da dimensionalidade foi feita com base nos seguintes critérios, 

que se apresentam por ordem de importância: 

1. Excluir indicadores que revelassem correlações muito elevadas entre si, ou seja, acima de 0.8. 

A matriz de correlações relativa aos IHA apresenta-se no Quadro 5.4, a cor rosa a corresponder 

a correlações de valores superiores a 0.8.  
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2. Manter, pelo menos, um a dois indicadores de cada um dos cinco grupos de IHA mencionados 

no capítulo 2.3.3, à exceção do grupo 3, que corresponde a datas julianas de ocorrência de 

determinados eventos. 

3. Manter, se possível, e em caso de dúvida entre vários IHA correlacionados, os indicadores 

mencionados em Belmar et al., 2013 - apresentados no Quadro 5.3 - que são, de acordo com 

estes autores, os indicadores que melhor se relacionam com a vegetação do corredor fluvial 

para a generalidade dos sistemas fluviais ibéricos. No Quadro 5.4, a cor verde corresponde 

aos indicadores referidos em Belmar et al., 2013. 

Quadro 5.3 – Indicadores considerados influentes na vegetação dos corredores fluviais ibéricos, 

segundo Belmar et al., 2013. 

 

Pela aplicação dos critérios referidos, apenas se mantiveram, para análise, dois indicadores referentes 

a escoamentos mensais – IHA7 e IHA10 - já que os restantes indicadores do grupo 1 apresentam 

correlações superiores a 0.8 com muitos dos IHA em análise. Do segundo grupo, devido aos elevados 

valores das correlações entre os vários indicadores, optou-se por manter, somente, os indicadores 

referidos no artigo – IHA15, IHA20, IHA23 e IHA24. Os indicadores do quarto e quinto grupos foram 

mantidos, uma vez que os valores de correlação se apresentavam reduzidos e o artigo os considerava 

a todos importantes. O Quadro 5.5 apresenta, para facilidade de leitura, todos os indicadores utilizados 

na análise de componentes principais e respetivas designações e descrições. Após a seleção dos 

indicadores a incluir na análise ACP, procedeu-se à normalização dos valores dos indicadores, com 

recurso à expressão: 

 
𝐼𝐻𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

𝐼𝐻𝐴 − 𝐼𝐻𝐴̅̅ ̅̅ ̅

𝜎𝐼𝐻𝐴

 
(12) 

Na qual, 𝐼𝐻𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  corresponde a cada valor do indicador já normalizado, 𝐼𝐻𝐴 corresponde ao 

valor original desse indicador, 𝐼𝐻𝐴̅̅ ̅̅ ̅  e 𝜎𝐼𝐻𝐴 correspondem à média e ao desvio padrão, respetivamente, 

dos valores desse indicador para todos os casos de estudo. O Quadro A 2 do Anexo A apresenta a 

matriz com os valores normalizados dos indicadores de alteração hidrológica que foi utilizada no 

software STATISTICA para formular a análise de componentes principais. 

Grupo de métricas Principais efeitos Parâmetros hidrológicos

Mediana do caudal médio diário de 

Dezembro

Mediana do caudal médio diário de 

Agosto

Máximo anual, mediana 7-dias

Mínimo anual, mediana 7-dias

Índice de escoamento base

Nº de dias de escoamento nulo

Nº de pulsos baixos

Nº de pulsos altos

Mediana da duração de pulsos baixos

Mediana da duração de pulsos altos

Mediana das subidas

Mediana das descidas

Número de variações

4. Frequência e 

duração pulsos 

altos/baixos

5. Velocidade e 

frequência de 

alteração da condição 

1. Magnitude de 

condições mensais do 

escoamento

2. Magnitude e 

duração de condições 

anuais extremas do 

escoamento

Disponibilidade de habitats para plantas 

aquáticas e recursos aquáticos para bandas 

ripárias

Movimentação lateral do canal e criação de 

habitat físico, que envolve a colonização e 

distribuição de plantas em lagos, charcos e 

leitos de cheia

Influência no transporte de sedimentos, 

textura de sedimentos do canal e tamanho 

do grão do substrato

Tensão mecânica nas plantas
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Quadro 5.4 – Matriz de correlações dos indicadores IHA. A cor vermelha corresponde a valores de correlação superiores a 0.8 e a cor verde corresponde a 

indicadores IHA mencionados no artigo Belmar et al., 2013. 

 

Indicador IHA1 IHA2 IHA3 IHA4 IHA5 IHA6 IHA7 IHA8 IHA9 IHA10 IHA11 IHA12 IHA13 IHA14 IHA15 IHA16 IHA17 IHA18 IHA19 IHA20 IHA21 IHA22 IHA23 IHA24 IHA27 IHA28 IHA29 IHA30 IHA31 IHA32 IHA33

IHA1 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.97 0.86 0.69 0.72 0.96 1.00 1.00 0.51 0.53 0.58 0.65 0.82 0.75 0.80 0.84 0.91 0.96 -0.18 -0.28 0.53 0.63 0.39 -0.07 -0.28 0.26 0.65

IHA2 0.99 1.00 0.99 0.97 0.98 0.99 0.90 0.74 0.76 0.96 0.98 0.98 0.56 0.59 0.63 0.70 0.86 0.74 0.79 0.83 0.91 0.95 -0.18 -0.27 0.52 0.65 0.37 -0.04 -0.28 0.25 0.62

IHA3 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 0.87 0.71 0.73 0.96 0.99 1.00 0.53 0.55 0.60 0.66 0.83 0.75 0.79 0.84 0.91 0.95 -0.18 -0.27 0.53 0.64 0.37 -0.06 -0.29 0.25 0.64

IHA4 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 0.94 0.82 0.65 0.68 0.95 1.00 1.00 0.46 0.49 0.53 0.60 0.78 0.76 0.80 0.84 0.90 0.95 -0.19 -0.27 0.53 0.61 0.39 -0.08 -0.28 0.25 0.66

IHA5 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.96 0.85 0.68 0.71 0.96 1.00 1.00 0.49 0.52 0.56 0.63 0.81 0.76 0.80 0.84 0.91 0.95 -0.19 -0.27 0.53 0.62 0.38 -0.07 -0.28 0.25 0.65

IHA6 0.97 0.99 0.98 0.94 0.96 1.00 0.95 0.81 0.83 0.96 0.95 0.95 0.66 0.68 0.72 0.78 0.92 0.73 0.78 0.82 0.91 0.94 -0.19 -0.21 0.48 0.64 0.29 -0.01 -0.24 0.21 0.55

IHA7 0.86 0.90 0.87 0.82 0.85 0.95 1.00 0.95 0.96 0.94 0.85 0.84 0.84 0.86 0.89 0.93 0.99 0.73 0.79 0.81 0.89 0.90 -0.23 -0.02 0.29 0.47 0.08 0.14 -0.06 0.06 0.32

IHA8 0.69 0.74 0.71 0.65 0.68 0.81 0.95 1.00 1.00 0.84 0.69 0.67 0.96 0.97 0.98 1.00 0.98 0.65 0.71 0.72 0.79 0.78 -0.24 0.20 0.03 0.23 -0.15 0.32 0.15 -0.13 0.08

IHA9 0.72 0.76 0.73 0.68 0.71 0.83 0.96 1.00 1.00 0.86 0.72 0.70 0.95 0.96 0.97 0.99 0.98 0.68 0.73 0.75 0.81 0.80 -0.25 0.17 0.07 0.25 -0.12 0.30 0.13 -0.11 0.11

IHA10 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 0.96 0.94 0.84 0.86 1.00 0.97 0.96 0.68 0.71 0.74 0.80 0.92 0.81 0.86 0.89 0.95 0.97 -0.24 -0.11 0.39 0.50 0.20 0.06 -0.14 0.12 0.48

IHA11 1.00 0.98 0.99 1.00 1.00 0.95 0.85 0.69 0.72 0.97 1.00 1.00 0.51 0.53 0.57 0.64 0.81 0.77 0.81 0.85 0.92 0.96 -0.19 -0.25 0.51 0.59 0.35 -0.06 -0.26 0.23 0.63

IHA12 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.95 0.84 0.67 0.70 0.96 1.00 1.00 0.48 0.51 0.55 0.62 0.80 0.76 0.80 0.84 0.91 0.95 -0.18 -0.27 0.53 0.62 0.38 -0.08 -0.29 0.25 0.65

IHA13 0.51 0.56 0.53 0.46 0.49 0.66 0.84 0.96 0.95 0.68 0.51 0.48 1.00 1.00 1.00 0.98 0.89 0.50 0.55 0.56 0.63 0.61 -0.21 0.35 -0.18 0.07 -0.31 0.44 0.29 -0.26 -0.10

IHA14 0.53 0.59 0.55 0.49 0.52 0.68 0.86 0.97 0.96 0.71 0.53 0.51 1.00 1.00 1.00 0.99 0.91 0.52 0.57 0.58 0.65 0.63 -0.21 0.33 -0.15 0.09 -0.29 0.42 0.28 -0.25 -0.07

IHA15 0.58 0.63 0.60 0.53 0.56 0.72 0.89 0.98 0.97 0.74 0.57 0.55 1.00 1.00 1.00 0.99 0.93 0.55 0.61 0.61 0.69 0.67 -0.22 0.29 -0.10 0.13 -0.25 0.40 0.24 -0.22 -0.03

IHA16 0.65 0.70 0.66 0.60 0.63 0.78 0.93 1.00 0.99 0.80 0.64 0.62 0.98 0.99 0.99 1.00 0.96 0.61 0.66 0.67 0.75 0.73 -0.23 0.23 -0.02 0.19 -0.19 0.35 0.19 -0.17 0.04

IHA17 0.82 0.86 0.83 0.78 0.81 0.92 0.99 0.98 0.98 0.92 0.81 0.80 0.89 0.91 0.93 0.96 1.00 0.71 0.77 0.79 0.87 0.87 -0.23 0.05 0.20 0.39 0.01 0.21 0.01 -0.01 0.25

IHA18 0.75 0.74 0.75 0.76 0.76 0.73 0.73 0.65 0.68 0.81 0.77 0.76 0.50 0.52 0.55 0.61 0.71 1.00 1.00 0.99 0.92 0.89 -0.14 -0.33 0.31 0.33 0.36 -0.03 0.12 -0.07 0.40

IHA19 0.80 0.79 0.79 0.80 0.80 0.78 0.79 0.71 0.73 0.86 0.81 0.80 0.55 0.57 0.61 0.66 0.77 1.00 1.00 1.00 0.95 0.92 -0.15 -0.33 0.32 0.37 0.36 -0.02 0.11 -0.06 0.42

IHA20 0.84 0.83 0.84 0.84 0.84 0.82 0.81 0.72 0.75 0.89 0.85 0.84 0.56 0.58 0.61 0.67 0.79 0.99 1.00 1.00 0.97 0.95 -0.16 -0.33 0.35 0.40 0.37 -0.02 0.07 -0.04 0.46

IHA21 0.91 0.91 0.91 0.90 0.91 0.91 0.89 0.79 0.81 0.95 0.92 0.91 0.63 0.65 0.69 0.75 0.87 0.92 0.95 0.97 1.00 0.99 -0.17 -0.32 0.38 0.47 0.38 -0.02 0.03 -0.01 0.49

IHA22 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.90 0.78 0.80 0.97 0.96 0.95 0.61 0.63 0.67 0.73 0.87 0.89 0.92 0.95 0.99 1.00 -0.18 -0.31 0.43 0.52 0.38 -0.03 -0.06 0.06 0.54

IHA23 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.19 -0.18 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 1.00 -0.11 -0.32 -0.11 0.17 -0.28 0.17 -0.18 -0.24

IHA24 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.21 -0.02 0.20 0.17 -0.11 -0.25 -0.27 0.35 0.33 0.29 0.23 0.05 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.11 1.00 -0.59 -0.52 -0.88 0.64 0.02 -0.03 -0.61

IHA27 0.53 0.52 0.53 0.53 0.53 0.48 0.29 0.03 0.07 0.39 0.51 0.53 -0.18 -0.15 -0.10 -0.02 0.20 0.31 0.32 0.35 0.38 0.43 -0.32 -0.59 1.00 0.88 0.59 -0.37 -0.62 0.59 0.86

IHA28 0.63 0.65 0.64 0.61 0.62 0.64 0.47 0.23 0.25 0.50 0.59 0.62 0.07 0.09 0.13 0.19 0.39 0.33 0.37 0.40 0.47 0.52 -0.11 -0.52 0.88 1.00 0.59 -0.25 -0.57 0.56 0.85

IHA29 0.39 0.37 0.37 0.39 0.38 0.29 0.08 -0.15 -0.12 0.20 0.35 0.38 -0.31 -0.29 -0.25 -0.19 0.01 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.17 -0.88 0.59 0.59 1.00 -0.54 -0.16 0.16 0.74

IHA30 -0.07 -0.04 -0.06 -0.08 -0.07 -0.01 0.14 0.32 0.30 0.06 -0.06 -0.08 0.44 0.42 0.40 0.35 0.21 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.28 0.64 -0.37 -0.25 -0.54 1.00 0.09 0.00 -0.25

IHA31 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.24 -0.06 0.15 0.13 -0.14 -0.26 -0.29 0.29 0.28 0.24 0.19 0.01 0.12 0.11 0.07 0.03 -0.06 0.17 0.02 -0.62 -0.57 -0.16 0.09 1.00 -0.97 -0.49

IHA32 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.21 0.06 -0.13 -0.11 0.12 0.23 0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.01 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.06 -0.18 -0.03 0.59 0.56 0.16 0.00 -0.97 1.00 0.48

IHA33 0.65 0.62 0.64 0.66 0.65 0.55 0.32 0.08 0.11 0.48 0.63 0.65 -0.10 -0.07 -0.03 0.04 0.25 0.40 0.42 0.46 0.49 0.54 -0.24 -0.61 0.86 0.85 0.74 -0.25 -0.49 0.48 1.00
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Quadro 5.5 – Indicadores IHA utilizados na análise de componentes principais. 

 

5.2.3 Resultados e conclusões 

As Figuras 5.5 e 5.6 apresentam os resultados gráficos da Análise de Componentes Principais. O 

Quadro A 1 do Anexo A apresenta os valores das pontuações das duas primeiras componentes 

principais que dão origem aos respetivos gráficos. 

Estas figuras contêm gráficos bidimensionais cujos eixos correspondem a escalas de valores segundo 

cada uma das duas componentes principais de maior variância (designadas factor 1 e factor 2, com 

variâncias de 40.41% e 25.94%, respetivamente), em que as coordenadas de cada ponto, seja um 

indicador ou um local, correspondem às pontuações segundo cada uma daquelas componentes. 

A componente principal, ou factor 1, corresponde à linha que melhor representa a distribuição dos 

dados, e a componente secundária, ou factor 2, será perpendicular à principal. Deste modo, a 

representação gráfica das coordenadas de cada elemento do estudo segundo estas duas componentes 

permite identificar visualmente o modo como este se relaciona com os restantes elementos. 

A análise visual da representação bidimensional das duas componentes principais (Figuras 5.5 e 5.6) 

permite uma fácil leitura, mas é necessário notar que se trata de uma aproximação, uma vez que neste 

caso a variabilidade associada a estas duas componentes é de cerca de 66%, e assim, os resultados 

deverão ser analisados com alguma precaução. 

Grupo de 

métricas

Atributo do 

regime 

hidrológico

IHA Designação Descrição

IHA7
Mediana para  o mês  

de Julho

Mediana do caudal  médio diário para  o mês  de 

Julho

IHA10
Mediana para  o mês  

de Outubro

Mediana do caudal  médio diário para  o mês  de 

Outubro

IHA15
Mínimo anual , 

mediana 7-dias

Valor mínimo da mediana do caudal  médio 

diário em 7 dias  consecutivos  do ano

IHA20
Máximo anual , 

mediana 7-dias

Valor máximo da mediana do caudal  médio 

diário em 7 dias  consecutivos  do ano

IHA23
Nº de dias  de 

escoamento nulo

Número de dias  do ano com caudal  médio 

diário nulo

IHA24
Índice de 

escoamento base

(Mínimo anual , mediana 7-dias ) / Mediana do 

caudal  médio anual

IHA27 Nº de pulsos  baixos

Número de vezes  por ano em que se regis tou 

um caudal  inferior ao percenti l  25% dos  caudais  

do período em anál ise

IHA28
Mediana da duração 

de pulsos  baixos
Mediana da duração de pulsos  baixos  (dias )

IHA29 Nº de pulsos  a l tos

Número de vezes  por ano em que se regis tou 

um caudal  superior ao percenti l  75% dos  

caudais  do período em anál ise

IHA30
Mediana da duração 

de pulsos  a l tos
Mediana da duração de pulsos  baixos  (dias )

IHA31 Mediana das  subidas
Número de di ferenças  pos i tivas  entre va lores  

diários  consecutivos

IHA32
Mediana das  

descidas

Número de di ferenças  negativas  entre va lores  

diários  consecutivos

IHA33 Número de variações
Número de vezes  que a  tendência  do caudal  

médio diário se a l tera

1. Magnitude de 

condições 

mensais do 

escoamento

Magnitude/ 

timing

4. Frequência e 

duração pulsos 

altos/baixos

Magnitude/ 

frequência/ 

duração

5. Velocidade e 

frequência de 

alteração da 

condição de 

escoamento

Frequência/ 

velocidade 

de alteração

2. Magnitude e 

duração de 

condições 

anuais extremas 

do escoamento

Magnitude/ 

duração
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Figura 5.5 – Representação gráfica das pontuações dos indicadores IHA segundo as duas 

componentes principais (ver Quadro 5.5). 

 

Figura 5.6 - Representação gráfica das pontuações dos pontos de amostragem segundo as duas 

primeiras componentes principais. Os sufixos _Nat (regime natural), _Int (regime interferido) e_Mod 

(regime modificado) foram adicionados aos códigos dos locais para facilitar a leitura. 

A análise da Figura 5.5 permite identificar grupos de indicadores que variam de forma semelhante entre 

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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si: o grupo composto pelos indicadores IHA7, IHA10 e IHA20; o grupo composto pelos indicadores IHA28, 

IHA33 e IHA27; o grupo composto pelos indicadores IHA29 e IHA30 e o grupo composto pelos indicadores 

IHA31 e IHA24. Verifica-se que o indicador IHA15 é o que apresenta uma maior correlação com a segunda 

componente principal e que os indicadores IHA28, IHA33 e IHA27 são os que se relacionam mais com a 

primeira componente principal. 

Observa-se que todos os pontos de monitorização respetivos a trechos em regime interferido se 

encontram do lado direito do eixo vertical, à exceção do caso de Terragido, que se encontra do lado 

esquerdo. Tal resultado é indicativo de que a variabilidade dos indicadores em trechos em regime 

interferido é semelhante nestes, e por outro lado, bastante distinta da variabilidade dos indicadores em 

trechos em regime natural e modificado. Assim, verifica-se que o regime hidrológico em trechos 

interferidos é, de facto, distinto do natural e do modificado, que por sua vez, são bastante semelhantes, 

ou mesmo idênticos, entre si, para alguns casos de estudo. 

Constata-se que, excetuando o aproveitamento de Labruja, cuja diminuta área da bacia hidrográfica o 

distingue dos restantes aproveitamentos, os casos de estudo agrupados no primeiro quadrante têm 

altura do escoamento anual médio variável entre cerca de 1090 e 1290 mm, ou seja, sempre superior 

a 1000 mm, enquanto para os do terceiro quadrante aquela altura está compreendida entre cerca de 

620 e 960, ou seja, é inferior a 1000 mm, com a exceção já referida de Labruja. 

Ora a altura do escoamento anual médio caracteriza intrinsecamente a variabilidade temporal relativa 

do escoamento em cursos de água de Portugal Continental, quer entre anos (variabilidade inter-anual) 

quer ao longo de cada ano (variabilidade intra-anual), esperando-se que tal variabilidade seja tanto 

mais acentuada quanto menor é aquela altura. Nesse entendimento há a sugestão de que os 

indicadores de alteração hidrológica conseguiram agrupar aproveitamentos com regimes fluviais de 

variabilidade temporal relativa expetavelmente próxima. De facto, ao atender-se aos indicadores que 

distinguem os resultados situados no 3º quadrante – IH27, IH28, IH29, IH32 e IH33 – Figura 5.5 – verifica-

se que todos eles se relacionam com mudanças de estado do regime fluvial (i.e.: número de pulsos 

baixos ou de pulsos altos – ver Quadro 5.5), ou seja, são descritores da irregularidade do regime fluvial. 

Relativamente aos indicadores associados aos casos de estudo localizados no primeiro quadrante – 

IHA7, IHA10, IHA15, e IHA20 – constata-se que estão essencialmente relacionados com o valor do 

escoamento em si (i.e.: valores mínimo e máximo de medianas do caudal).  

É interessante notar ainda que na comparação entre regimes natural e interferido há, por assim dizer, 

uma translação entre quadrantes dos casos de estudo: os do primeiro quadrante surgem no segundo 

e os do terceiro quadrante no quarto embora com Terragido (regime interferido) no terceiro quadrante, 

mas muito próximo da separação com o quarto. Assim, no segundo quadrante observa-se o grupo de 

locais em regime interferido de France2, Ave5, Ave8, Cefra2, Ave6 e, no quarto quadrante, o grupo de 

Sordo2, Cabrum2, Cabrum4 e Labruja2. Conclui-se que aquele primeiro grupo se relaciona com os 

indicadores IHA30 (duração de pulsos altos), IHA24 (caudal base) e IHA31 (mediana das subidas), 

enquanto o segundo se relaciona com o indicador IHA23 (número de dias de caudal nulo). 

Note-se que há dois atributos distintivos principais entre o primeiro e o segundo grupo de pontos de 
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amostragem, a nível de características dos aproveitamentos, excetuando a diferença já observada 

relativa à altura do escoamento anual médio. O primeiro atributo distintivo diz respeito à área das bacias 

hidrográficas – os aproveitamentos do primeiro grupo possuem áreas das bacias hidrográficas de 

ordem superior às do segundo grupo, nomeadamente entre 100 e 250 km2 para o primeiro grupo e 

entre 8 e 50 km2 para o segundo. O segundo atributo relaciona-se com a altura das quedas brutas – o 

segundo grupo funciona sob quedas brutas de ordem superior às do primeiro – entre 120 e 320 m para 

o segundo grupo e entre 30 e 70 m para o primeiro. Note-se que, especialmente no que respeita à 

queda bruta, julga-se que tais diferenças não deverão ser a verdadeira explicação do modo como os 

regimes interferidos surgem agrupados, uma vez que não existe justificação plausível hidrológica que 

corrobore tal relação. 

Em suma, uma das principais conclusões a retirar da análise é a de que se verifica uma diferença fatual 

entre os regimes hidrológicos nos trechos a montante e jusante da estrutura de captação (açude ou 

barragem), e também uma elevada semelhança entre os regimes hidrológicos a montante da mesma 

estrutura e a jusante da sua central hidroelétrica.  

Uma outra conclusão relevante é de que, no que respeita ao regime natural, alguns indicadores serão 

mais adequados quando em presença de regimes hidrológicos temporalmente mais regulares – tais 

como as medianas de Julho e Outubro e os mínimos e máximos anuais em medianas de sete dias - e 

outros quando o regime hidrológico é temporalmente mais irregular – como os números de pulsos altos, 

pulsos baixos e variações. Tal constatação admite-se que venha a permitir reduzir o número de 

indicadores a considerar em estudos futuros. 

5.3 Quantificação da alteração das métricas florísticas 

5.3.1 Introdução 

As métricas florísticas, já abordadas no capítulo 2.4, são analisadas individualmente, com recurso a 

uma ferramenta da estatística descritiva – os gráficos boxplot, ou diagramas de caixa, utilizados para 

localizar e analisar a variação de uma variável dentre diferentes grupos de dados. Trata-se de uma 

ferramenta que, tendo como base de entrada um grupo de valores, produz, sobre um gráfico de eixo 

vertical correspondente à variável em análise e um eixo horizontal corresponde a um fator de interesse, 

um símbolo em forma de caixa, cuja base corresponde ao quartil inferior – que contem 25% de todas 

as medidas – e cujo topo corresponde ao quartil superior – que contem 75% de todas as medidas. No 

interior da caixa localiza-se uma linha que corresponde à mediana e no exterior da caixa existem dois 

segmentos de reta, um que une o topo da caixa ao maior valor observado e outro que une a base da 

caixa ao menor valor observado. 

A cada métrica corresponde um diagrama deste tipo, que tem, como eixo vertical, os valores tomados 

pela métrica em análise, e como eixo horizontal, cada um dos trechos em análise – natural, interferido 

e modificado. Assim, cada diagrama é representativo dos dados de todos os casos de estudo, 

obviamente para essa métrica. 
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No presente subcapítulo, apresentam-se os diagramas elaborados, separados por tipo de métrica – 

métricas funcionais do regime hidrológico, da perturbação, espécies indicadoras, índices de vegetação 

e guildas ripárias – e faz-se uma breve análise aos resultados obtidos, pretendendo dissecar, 

principalmente, as diferenças entre o trecho natural e o interferido, com grande ênfase na comparação 

entre os resultados observados e os esperados – sistematizados no Quadro 2.4 – uma vez que o trecho 

interferido será, à partida, o mais perturbado, devendo, por isso, revelar um padrão de diferenças mais 

consistente relativamente ao trecho natural. 

Note-se, no entanto, que as diferenças verificadas no trecho interferido poderão ter sido originadas por 

outros fatores que não somente o regime hidrológico, sendo, até, possível que em alguns casos os 

resultados sejam contraditórios com a teoria, devido à intervenção de outros agentes perturbadores, 

sendo este tema retomado mais à frente. Por outro lado, as diferenças que eventualmente se verifiquem 

nas métricas relativas aos trechos com regime modificado poderão ser devidas a perturbações não 

relacionadas com o regime hidrológico, uma vez que os regimes fluviais nos trechos naturais e 

interferidos são praticamente idênticos, como já referido. No entanto, ressalva-se que as alterações 

hidrológicas que poderão existir eventualmente ao longo do dia, às quais algumas comunidades 

vegetais poderão ser sensíveis, não são quantificáveis por não existirem dados horários. Deste modo, 

considerou-se de menor relevância proceder à comparação de resultados entre trechos naturais e 

modificados. 

Previamente ao estudo dos diagramas de caixa, apresenta-se, neste subcapítulo, uma análise às 

características geomorfológicas dos trechos de rio afetos aos casos abordados, que pretende validar o 

estudo elaborado por via destes diagramas. Finalmente, após a apresentação destes, sintetizam-se as 

conclusões retiradas do estudo separado das métricas florísticas. 

5.3.2 Análise da influência dos fatores ambientais 

Numa fase prévia à análise dos resultados obtidos pelas métricas, elaborou-se um breve estudo, 

envolvendo diversas variáveis ambientais que caracterizam os trechos de rio considerados. Estas 

variáveis são maioritariamente de índole geomorfológica e, em parte, foram fornecidos pela EDP para 

diversos pontos de amostragem já abordados no capítulo 3. Alguns dos atributos analisados são, por 

exemplo, a ordem de hierarquização fluvial de Strahler, a temperatura média anual, a profundidade 

média do canal e a granulometria do substrato do corredor fluvial, entre outros. A lista completa de 

características e seus valores numéricos, para cada ponto de monitorização, encontra-se no Quadro A 

3 do Anexo A. 

Os atributos listados e a sua análise tornam-se relevantes pois permitem identificar o quão semelhantes 

são os trechos de rio afetos a cada caso, principalmente, os trechos com regimes natural e interferido. 

Na eventualidade de se verificar que, a nível daqueles atributos, os dois trechos apresentam, de facto, 

uma elevada semelhança, valida-se a hipótese de que as alterações observadas na vegetação são, 

em grande parte, decorrentes das alterações de regime hidrológico. 

O estudo destes dados foi elaborado com recurso a uma ferramenta da estatística descritiva, a análise 
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multidimensional – AMD (Clarke, 1993) – que é uma técnica projetada para representar medidas de 

similaridade entre pares de objetos, eventos ou entidades, gerados a partir de distâncias reais, 

correlações entre testes, etc. Esta análise fornece uma representação gráfica que permite observar os 

dados de forma qualitativa e explorar a sua estrutura visualmente, possibilitando, muitas vezes, 

identificar regularidades que não são óbvias quando se estudam arranjos numéricos.  

A mesma análise foi elaborada por via do software PRIMER 6 (Clarke & Gorley, 2006), que corresponde 

a um programa de análise estatística. As Figuras 5.7a e 5.7b contêm os resultados gráficos que foram 

objeto de análise no âmbito da presente tese. 

A contém um escalonamento bidimensional dos resultados obtidos, o qual é baseado numa matriz de 

distância e coloca os pontos de dados num sistema de duas coordenadas de tal modo que as distâncias 

euclidianas entre cada dois pontos sejam representativas do nível de diferença dos atributos desses 

mesmos dois pontos. Assim, quanto mais próximos estiverem dois pontos referentes a trechos de rios, 

maior será a semelhança das características desses dois trechos. 

A Figura 5.7 a) pretende evidenciar a proximidade entre os trechos de diferentes regimes (natural, 

interferido e modificado) para cada aproveitamento, enquanto a Figura 5.7 b) possibilita uma 

visualização direcionada para a proximidade entre locais com o mesmo tipo de regime. 

 

Figura 5.7 a) – Escalonamento bidimensional do resultado obtido pela análise multidimensional, com 

distinção entre os diferentes casos de estudo. 
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Figura 5.7 b) – Escalonamento bidimensional do resultado obtidos pela análise multidimensional, com 

distinção entre os diferentes tipos de trecho. (NAT – regime natural; INT – regime interferido; MOD – 

regime modificado). 

A Figura 5.8 apresenta os resultados de uma classificação hierárquica (tree clustering), cujo objetivo é 

o de unificar objetos em classes ou grupos sucessivamente maiores através da utilização de alguma 

medida de similaridade ou de distância entre eles, produzindo uma árvore hierárquica. Os pontos são, 

assim, unidos, consoante a distância euclidiana entre eles, segundo um complexo algoritmo. Este tipo 

de análise complementa as análises anteriores, permitindo agrupar trechos dos vários casos de estudo 

de acordo com a semelhança das suas características ambientais. 

 

Figura 5.8 – Classificação hierárquica dos locais de estudo (NAT – regime natural; INT – regime 

interferido; MOD – regime modificado). 
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cor – portanto, diferentes trechos do mesmo caso de estudo – encontram-se próximos uns dos outros, 
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salvo as exceções dos pontos de monitorização relativos ao rio Ave (aproveitamentos de Guilhofrei, 

Ponte da Esperança e Andorinhas) e ao rio Cabrum (Ovadas, Freigil e Aregos), que apresentam 

distâncias euclidianas de ordem maior, sendo, no entanto, menos significativas no caso do rio Cabrum. 

Os resultados são, assim, indicativos de uma elevada semelhança das variáveis ambientais entre 

trechos do mesmo caso de estudo. 

A Figura 5.8 reforça a conclusão retirada, uma vez que se observa que os pontos pertencentes ao 

mesmo caso de estudo pertencem, na generalidade, a classes próximas umas das outras, verificando-

se uma discrepância maior apenas para os pontos referentes ao rio Ave, que possui pontos distribuídos 

pelos dois maiores ramos da árvore. Deste modo, conclui-se que existe, de facto, uma elevada 

semelhança das características exteriores ao regime hidrológico entre trechos (natural, interferido e 

modificado) de cada caso de estudo, o que indica que as alterações verificadas na vegetação, de um 

trecho para outro, deverão ser, em grande parte, devidas às alterações do regime hidrológico. 

5.3.3 Métricas funcionais do regime hidrológico 

As métricas inseridas no grupo das funcionais do regime hidrológico são: número de higrófitos, 

proporção de higrófitos, número de helófitos e número de hidrófitos. A Figura 5.9 apresenta os 

diagramas de caixa obtidos para este grupo. 

 

Figura 5.9 – Diagramas de caixa das métricas funcionais do regime hidrológico. 
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As métricas do número de helófitos e número de hidrófitos apresentam resultados consistentes com os 

esperados, uma vez que a posição da caixa de regime interferido se encontra acima da caixa de regime 

natural no primeiro caso, e vice versa no segundo, evidenciando que o número de helófitos sobe, em 

geral, no regime perturbado, e o de hidrófitos desce. 

O número de higrófitos, tanto como a respetiva proporção, por outro lado, revelam valores máximos e 

mínimos distintos no regime interferido, mas as posições das caixas e das medianas são semelhantes 

nos regimes interferido e no natural, o que é, também consistente com o valores esperados. 

5.3.4 Métricas funcionais da perturbação 

As métricas inseridas no grupo das funcionais da perturbação são: número de ruderais, proporção de 

ruderais, número de endémicas, proporção de endémicas, número de acidófilas, proporção de 

acidófilas, número de perenes, proporção de perenes, número de exóticas, proporção de exóticas, 

cobertura por espécies exóticas e cobertura lenhosa. A Figura 5.10 apresenta os diagramas de caixa 

obtidos para este grupo. 

Dos resultados observados neste grupo, os referentes às ruderais, endémicas e acidófilas foram os 

menos consistentes. O número e proporção de ruderais era expectável que subisse e, embora os 

quartis inferiores sejam superiores em regime interferido do que em regime natural, as diferenças de 

posição das medianas e das caixas são pouco evidentes. O número e proporção de endémicas, por 

outro lado, deveria descer do regime natural para o interferido, no entanto, as diferenças são, 

novamente, pouco evidentes, apenas se verificando uma ligeira descida da mediana na passagem para 

o regime interferido. No caso do número e proporção de acidófilas, a quantidade destas deveria ser 

inferior no trecho interferido, no entanto, apenas os valores mínimos e quartis inferiores da caixa do 

regime interferido apresentam valores inferiores aos do regime natural, tratando-se, por isso, de uma 

diferença pouco evidente. 

Prevê-se que o número, a proporção e a cobertura de exóticas deverão subir do regime natural para o 

interferido, o que é consistente com a posição relativa das caixas dos diagramas, que apresentam 

medianas e quartis superiores com valores bastante superiores no regime interferido. Note-se, no 

entanto, que as diferenças são menos evidentes no caso da cobertura de exóticas. 

Para a cobertura lenhosa ponderada a alteração poderá ser quer no sentido de um aumento de 

cobertura, por colonização do canal por árvores e arbustos, uma vez que, por exemplo, a diminuição 

no caudal, poderá permitir o seu estabelecimento nesta área, ou traduzir-se numa diminuição, no caso 

de haver grande abaixamento do nível de água superficial e freático. No presente estudo, as caixas 

apresentam posições semelhantes entre o regime natural e o interferido, pelo que a alteração do regime 

fluvial não parece ter sido suficiente para alterar esta resiliente comunidade em termos de cobertura.. 

Finalmente, no caso das espécies perenes, tanto o número como a proporção apresentam uma subida 

considerável do trecho em regime natural para o interferido, não sendo expectável uma variação 

necessariamente de subida ou descida. 
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Figura 5.10 - Diagramas de caixa das métricas funcionais da perturbação (1/2). 



 

82 

 

Figura 5.10 - Diagramas de caixa das métricas funcionais da perturbação (2/2). 
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5.3.5 Métricas funcionais de espécies indicadoras 

As métricas inseridas no grupo das espécies indicadoras são: cobertura de Carex elata ssp. reuterana 

e Erica arborea + Frangula alnus. A Figura 5.11 apresenta os diagramas de caixa obtidos para este 

grupo. 

Neste grupo, os resultados observados foram ambos pouco consistentes, uma vez que, para o caso da 

cobertura de Carex elata ssp. reuteriana era esperada uma descida da distribuição de valores das 

métricas, mas, por outro lado, observa-se uma caixa do regime interferido numa posição superior à do 

regime natural. No caso da cobertura de Erica arborea + Frangula alnus era, também, esperada uma 

descida da posição da caixa, e embora tal se verifique, a diferença é pouco evidente, existindo tanto 

no regime natural como no interferido dois locais com valores desajustados (outliers), ou seja, que 

apresentam um grande afastamento dos demais do grupo em análise. 

 

Figura 5.11 – Diagramas de caixa das métricas funcionais de espécies indicadoras. 

5.3.6 Indicadores de vegetação 

As métricas inseridas no grupo dos indicadores de vegetação são os índices já referidos em detalhe no 

subcapítulo 2.4.3, IVR e IBMR. A Figura 5.12 apresenta os diagramas de caixa obtidos para este grupo. 

Para o caso do indicador IVR, é expectável uma descida de valor do trecho natural para o trecho 

interferido, no entanto, apesar de existir uma descida considerável da mediana, valor máximo e quartil 

inferior, também se observa uma subida do valor do quartil superior e do valor mínimo, na passagem 

para o regime interferido, pelo que os resultados não são totalmente consistentes com o esperado. 

No caso do indicador IBMR era esperada uma descida de valor na passagem para o regime interferido, 

no entanto, a posição das caixas dos dois regimes é praticamente idêntica, observando-se uma descida 

do valor da mediana no regime interferido. Assim, estes indicadores apontam a nível global, para uma 

menor qualidade da vegetação do sistema fluvial dos aproveitamentos hidroelétricos a montante 
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restituição, e mesmo a jusante da mesma, em relação aos locais a montante desses aproveitamentos, 

com regime natural. 

 

Figura 5.12 – Diagramas de caixa dos indicadores da vegetação, IVR- Índice de Vegetação Ripária; 

IBMR. 

5.3.7 Guildas ripárias 

As métricas inseridas no grupo das guildas ripárias são as guildas a, b, c, d, e e f. A apresenta os 

diagramas de caixa obtidos para este grupo.  

Para o caso das guildas a, c e f, não era esperado, necessariamente, um incremento ou uma diminuição 

dos seus valores e, para o caso da guilda a e f, não se observa nenhuma diferença evidente entre as 

caixas dos dois regimes, observando-se uma diminuição considerável dos valores da caixa do regime 

interferido, relativamente ao natural, no caso da guilda c. 

As guildas b, d e e apresentam resultados que contradizem o esperado, sendo, para a b e a f, esperada 

uma subida dos valores das métricas entre o regime natural e o interferido, mas verifica-se uma 

descida. No caso da guilda d; era esperada uma diminuição dos valores da caixa no regime interferido, 

e não existe uma diferença evidente entre as duas. 
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Figura 5.13 – Diagramas de caixa das guildas ripárias. 
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5.3.8 Sistematização da análise efetuada 

O Quadro 5.6 sistematiza a análise efetuada, tendo por base exclusivamente a comparação das 

medianas dos valores das métricas florísticas relativas aos regimes natural e interferido representadas 

nos diagramas de caixa das Figuras 5.7 a 5.11. Não se efetuou qualquer comparação envolvendo o 

regime modificado, dada a sua quase integral coincidência, em termos hidrológicos, com o regime 

natural, como antes anotado. Assim, assinalam-se por S e N as respostas verificadas concordantes e 

discordantes das esperadas, indicadas no Quadro 2.4, respetivamente, sendo que respostas 

esperadas variáveis, em número de oito, são sempre, necessariamente verificadas, pelo que não são 

assinaladas. 

Conclui-se, assim, que, para as restantes dezoito métricas, nove das respostas verificadas não coincide 

com a expectativa. Na medida em que o regime hidrológico no trecho interferido é, por regra, 

substancialmente diferente do regime hidrológico natural, como caracterizado no subcapítulo 5.1, 

admite-se que a incapacidade de as métricas aplicadas detetarem tal dissemelhança possa provir de 

uma menor representatividade dos pontos de amostragem ou mesmo do facto de tais métricas não 

serem diretamente influenciadas por aquele regime. Por outro lado, e muito frequentemente, a 

observação isolada das métricas florísticas e guildas ripárias não permite retirar respostas 

completamente concordantes com o esperado, razão pela qual a qualidade dos sistemas fluviais é 

analisada também com recurso a índices agregados (neste caso IVR e IBMR) que permitem evidenciar, 

de uma forma holística, as diferenças a nível de qualidade ecológica da vegetação.  

As guildas ripárias, por sua vez, correspondem a grupos de espécies lenhosas (árvores, arbustos e 

lianas) componentes das galerias ribeirinhas, que possuem características semelhantes e, logo, com 

respostas semelhantes a variações dos fatores ambientais e de pressão. Seria expectável uma 

resposta mais evidente às alterações do regime fluvial, embora se considere que a vegetação lenhosa 

é bastante resiliente e também mantém uma relação hidrológica com a toalha freática, permitindo a sua 

sobrevivência, Na sequência dos trabalhos de Aguiar et al., 2014 que estudaram os efeitos das 

alterações hidrológicas de barragens nas guildas ripárias, pensa-se que este estudo exploratório 

deverá ser complementado com a localização dos indivíduos componentes das guildas em relação ao 

sistema aquático, bem como estudos de composição etária.  

Por vezes, a mesma percentagem de cobertura num dado local perturbado pode ser semelhante a um 

outro local com regime natural, mas com uma estrutura de zonamento transversal (canal-margens) com 

grande desvio do que deveria ser a situação de comunidades bem conservadas. De facto, em alguns 

dos sistemas impactados por mini-hídricas – regime interferido – foram observados canais submersos 

com vegetação arbórea no meio do canal, indicando falta de estrutura do corredor fluvial, possivelmente 

em consequência de alterações hidrológicas. Por outro lado, a modificação do regime pode causar 

diferenças na zona de colonização e estabelecimento dos indivíduos ripários, que poderão ser visíveis 

noutras épocas de amostragem.  

No caso de espécies herbáceas (vasculares e briofíticas), as variações ocorridas não foram sempre 

conclusivas, provavelmente devido ao facto de que alterações são lentas e as espécies são resistentes 
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às pressões hidrológicas, diminuindo a capacidade de deteção de variações estatisticamente 

significativas e consequentemente também a faculdade de realizar predições e generalizações, tal 

como observado em Demars & Britton (2011) em rios impactados por mini-hídricas na Escócia, Reino 

Unido. 

Quadro 5.6 – Sistematização das respostas observadas pela análise dos diagramas de caixa, tendo 

por base a comparação dos valores das medianas entre regimes natural e interferido. 

Categoria  Designação

Higrófitos (nº.)  -

Proporção de higrófitos (%)  -

Helófitos (nº)  S

Hidrófitos (nº)  S

Ruderais (nº)  N

Proporção de ruderais (%)  N

Endémicas (nº)  S

Proporção de endémicas (%)  N

Acidófilas (nº)  N

Proporção de acidófilas (%)  N

Exóticas (nº)  S

Proporção de exóticas (%)  S

Cobertura de exóticas (% no troço)  S

Cobertura lenhosa ponderada  -

Espécies perenes (nº)  -

Proporção de espécies perenes (%)  -

Cobertura de Carex elata  ssp. reuteriana  (%)  N

Cobertura de Erica arborea +Frangula alnus (%)  S

 IVR (valor)  S

IBMR (valor)  S

Guilda a  -

Guilda b  N

Guilda c  -

Guilda d  N

Guilda e  N

Guilda f  -

Índices de vegetação

Guildas ripárias

Concordância da 

resposta observada

Métrica florística Resposta 

esperada 

Métricas funcionais 

do regime hidrológico

Métricas funcionais da 

perturbação

Métricas funcionais 

de espécies 
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Capítulo 6 

Conclusões 

6 Conclusões 

Este capítulo finaliza o estudo, sumarizando conclusões e apontando aspetos a ser considerados em 

futuras investigações.
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O propósito da investigação efetuada foi quantificar, em termos relativos e por meio de indicadores, as 

alterações induzidas no regime fluvial pela implementação de pequenos aproveitamentos hidroelétricos 

e relacionar essas alterações com as observadas na vegetação ao longo do corredor fluvial. A 

investigação insere-se, portanto, no âmbito da eco-hidrologia. 

Para o efeito, adotou-se uma abordagem integrada baseada em casos de estudo – descritos no 

Capítulo 3 e consubstanciados por pequenos aproveitamentos hidroelétricos – que compreendeu: a 

compilação das características daqueles aproveitamentos; a modelação hidrológica com vista ao 

estabelecimento de séries de caudais médios diários afluentes em regime natural aos mesmos; a 

simulação da respetiva exploração atendendo às características específicas de cada caso e com o 

objetivo de avaliar os correspondentes regimes interferidos (ocorrentes entre as captações e as 

restituições das centrais hidroelétricas) e modificados (ocorrentes a jusante daquelas centrais) 

(Capítulo 4); e a sistematização das métricas da vegetação, antes recolhidas por amostragem em 

trechos fluviais próximos dos de inserção dos aproveitamentos (Capítulo 5). 

A elaboração do trabalho exigiu, ao longo das suas várias fases, uma extensa sistematização de dados 

de diferentes tipos, bem como a aplicação de modelos específicos. Os dados sistematizados incluíram 

as características gerais dos casos de estudo, registos de escoamentos médios diários e de 

precipitações médias mensais, indicadores quantitativos e dados de vegetação como a aplicação de 

modelos específicos. Aplicaram-se modelos específicos de carácter hidrológico, relacionados com a 

transposição de informação hidrométrica e com a obtenção de descritores de alteração do regime 

hidrológico, desenvolveu-se um algoritmo matemático que simula a exploração de um qualquer 

pequeno aproveitamento hidroelétrico e utilizaram-se ferramentas da estatística descritiva para melhor 

compreender os resultados obtidos, com ênfase para as análises multidimensional e de componentes 

principais. 

No decorrer da elaboração do trabalho, foi utilizada, por várias vezes, informação disponibilizada pela 

EDP – Gestão da Produção de Energia, referente a características gerais e técnicas dos pequenos 

aproveitamentos hidroelétricas, e a extensos dados de vegetação e variáveis ambientais dos 

corredores fluviais dos trechos de rios estudados. Tais dados foram coligidos de forma estandardizada, 

de acordo com a metodologia de amostragem utilizada para a avaliação da qualidade ecológica do 

sistema aquático com recurso a comunidades de macrófitos, quer pertencentes ao sistema aquático 

propriamente dito, quer pertencentes à zona de ecótono entre o meio terrestre e o meio aquático. 

Foram encontradas algumas dificuldades ao longo da elaboração do trabalho. As primeiras dificuldades 

respeitaram à total ausência de informação sobre algumas das características dos casos de estudo, 

com ênfase para o regime de caudais ecológicos que, desse modo, teve de ser arbitrado, uma vez que 

é fundamental para caracterizar os regimes ocorrentes nos trechos fluviais entre as captações e as 

restituições das centrais hidroelétricas daqueles casos. 

O estudo efetuado demonstrou que, para os casos de estudo adotados, o regime no trecho interferido 

é factualmente distinto do regime natural, designadamente em termos quantitativos, como revelam as 

figuras 5.1 a 5.3. Com efeito, do ponto de vista qualitativo, tal regime exibe sempre uma variabilidade 

temporal que em termos médios diários e mensais aparenta mimetizar a variabilidade do regime natural, 
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sendo, obviamente, tal mimetização de algum modo menos nítida nos aproveitamentos com albufeiras 

dispondo de capacidade de regularização. De igual modo, o tratamento multivariado aplicado aos dados 

de hidrologia desenvolvido no subcapítulo 5.2, referente à análise de componentes principais, 

evidenciou diferenças significativas entre aqueles dois regimes, reforçando a diferença constatada. A 

análise de componentes principais demonstrou ser capaz de distinguir os locais com regime interferido, 

sendo que no caso dos regimes naturais se concluiu, ainda, que alguns dos indicadores de alteração 

hidrológica aparentam ser mais relevantes quando em presença de maiores disponibilidades hídricas, 

concretamente, em face de alturas anuais médias superiores a 1000 mm, enquanto outros indicadores 

são mais sensíveis abaixo deste limiar. Tal constatação permite, muito pertinentemente, reduzir a 

dimensionalidade do problema. Com efeito, um dos obstáculos relacionados, quer com a interpretação 

das alterações do regime hidrológico, quer com a dependência entre essas alterações e as denotadas 

pela vegetação, teve precisamente a ver com o elevado número de variáveis em presença. 

Os resultados obtidos por via das métricas florísticas consideradas evidenciaram que metade dessas 

métricas apresentava respostas concordantes com as esperadas, enquanto a outra metade não 

sustentava as expectativas. Ambas as situações deverão ser alvo de estudos mais aprofundados 

estudos. Com efeito, no caso das métricas concordantes será necessário conceber um procedimento 

que permita quantificar objetivamente a alteração verificada, enquanto que, para as métricas 

discordantes, deverá ser averiguada a razão dessa discordância, admitindo-se que possa ser resultante 

de fatores externos ao regime hidrológico, designadamente antrópicos.  

Uma vez que que a investigação levada a cabo correspondeu a uma análise exploratória, seria 

interessante a continuação de um estudo mais aprofundado dos locais, comportando uma dinâmica 

espacial e temporal destes sistemas fluviais. Por exemplo, as guildas ripárias poderiam ser avaliadas 

tendo em conta, por exemplo, a composição e quantidade dos propágulos nas margens, a 

sobrevivência das plântulas e sua sucessão ecológica. Para tal, utilizam-se modelos que necessitam 

de um levantamento topográfico e mapeamento das fases de sucessão, sendo comum analisar a fase 

inicial, fase pioneira, bosque sucessional jovem, floresta estabelecida e floresta madura (Rivaes et 

al.,2011). Estes modelos com detalhes da vegetação e respetivas faixas etárias permite uma gestão 

fundamentada dos sistemas fluviais, com ajustamento de caudais ambientais e permitem visualizar a 

priori a evolução espácio-temporal de certa espécie, grupo de espécies ou tipo de vegetação. De notar, 

que estes estudos são muito dispendiosos, em termos de recursos humanos e financeiros, e são 

realizados de forma restrita a uma dada bacia, sendo algo difícil a generalização a outras regiões. 

Este estudo contribuiu para o conhecimento do efeito das alterações do regime hidrológico devidas a 

pequenos aproveitamentos hidroelétricos em Portugal, temática sobre a qual o conhecimento 

disponível é muito escasso, ou mesmo ausente, no caso de Portugal, não obstante a sua relevância. 

Deste modo, o estudo poderá servir de motivação de futuros trabalhos no mesmo âmbito. Apesar de a 

metodologia de análise aplicada ter sido desenhada especificamente para os aproveitamentos 

hidroelétricos adotados como casos de estudo, a mesma pode ser aplicada a outras centrais mini-

hídricas do País, com as devidas adequações e uma vez que seja possível dispor dos dados e 

informação de base para o efeito necessários.  
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Julga-se que a análise efetuada referente às alterações na vegetação em conexão com o regime fluvial 

ocorrente – natural ou interferido e modificado em consequência das alterações imputáveis a mini-

hídricas – foi pioneira para Portugal. Não obstante os seus resultados deverem ser analisados com a 

devida precaução, concluiu-se que foi possível detetar algumas alterações nos trechos interferidos, a 

nível de diminuição da qualidade ecológica de um modo geral, provavelmente em consequências das 

alterações hidrológicas induzidas pelos casos avaliados. Essa diminuição de qualidade foi 

acompanhada por diminuição do número de espécies aquáticas (hidrófitos) e pelo aumento de espécies 

tolerantes a variações de caudais (helófitos), com diminuição do número de espécies endémicas e 

aumento de número, proporção e cobertura por espécies exóticas. Por outro lado, é de referir que estas 

respostas de comunidades de vegetação são complexas e dependem de fatores e processos físicos 

que ocorrem no canal fluvial e na planície de inundação e na dependência de alterações hidrológicas. 

Há também uma complexidade inerente à mini-hídricas, com alguma separação entre dois grupos de 

casos de estudo. Assim, a interpretação das alterações nas comunidades florísticas ao ser analisada 

como um todo perde alguma identidade em relação a esses grupos, que apresentam uma certa 

distinção ambiental e hidrológica, devido a este ruído nos dados. Optou-se por uma análise conjunta, 

uma vez que a partição dos grupos levaria a um menor significado estatístico pelo menor número de 

locais de estudo de cada tipo de regime. 

Resumem-se as principais conclusões a retirar deste trabalho: 

- O método de transposição de informação hidrométrica desenvolvido por Portela & Quintela, 2006, 

juntamente com o algoritmo matemático de simulação, a nível diário, de exploração de pequenos 

aproveitamentos hidroelétricos formulado no Capítulo 4, permitiram uma estimação adequada dos 

caudais médios diários em cada trecho – natural, interferido e modificado – dos troços de rio em estudo, 

como evidenciado pelo Quadro 4.5. 

- As alterações hidrológicas causadas por mini-hídricas são sobretudo relevantes nos trechos fluviais 

com regime interferido (entre as captações e as restituições) e foram sobretudo dos grupos 4 

(Frequência e duração de pulsos altos/baixos) e 5 (Taxa/frequência das mudanças no hidrograma) dos 

indicadores de alteração hidrológica, que diferenciam aqueles trechos dos trechos com regimes natural 

e modificado; 

- Em termos de regime interferido, os trechos fluviais relativos aos casos de estudo de Labruja, Cabrum, 

Sordo e Terragido são distintos dos trechos referentes a Cefra, Ave e France, sobretudo pela diferença 

entre variáveis dos grupos 2 (Magnitude das condições extremas) e 1 (Magnitude das condições de 

escoamento); 

- Verifica-se uma ligeira diminuição da qualidade ecológica aquática e ripária no regime interferido e 

também no modificado; esta alteração pode ser indício de perturbações a nível das comunidades 

vegetais e sua estruturação lateral e longitudinal, merecendo vigilância pelas entidades gestoras dos 

recursos hídricos; 

- O estudo indica que os regimes modificados e naturais são próximos do ponto de vista hidrológico; 

contudo poderão ocorrer variações significativas a nível de variações hidrológicas horárias, não 
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quantificáveis neste trabalho (uma vez que não foi possível dispor de informação hidrométrica a uma 

escala inferior à diária), mas relevantes para a estrutura e composição da vegetação a jusante das 

restituições; 

- O desenho de amostragem (locais a montante, em regime natural, interferido e modificado) é 

adequado, quer à análise hidrológica, quer vegetacional; embora morosa, a amostragem exaustiva de 

toda a vegetação das margens e do canal, necessária ao cálculo de várias métricas, guildas e índices, 

permitiu compreender que grupos e comunidades estão mais alterados e quantificar de modo relativo 

as alterações nestas comunidades às pressões hidrológicas; 

- A metodologia desenvolvida poderá ser reproduzida noutros pequenos aproveitamentos 

hidroelétricos, tendo sempre a precaução de observação prévia de outras variáveis ambientais e de 

habitat, de modo a permitir uma análise fiável da alteração causada pelo impacto daqueles 

aproveitamentos.
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Anexo A 

Quadros introduzidos em 

software de análise estatística 

Anexo A. Quadros introduzidos em software de análsie 
estatística 

O presente anexo contém três quadros: um quadro com as pontuações associadas a cada uma das 

duas componentes principais dos indicadores de alteração hidrológica e pontos de monitorização da 

análise de componentes principais, ACP; um quadro com os valores normalizados de cada indicador 

hidrológico utilizado na ACP, tal como introduzido no software STATISTICA; e um quadro utilizado na 

análise multidimensional destinada a comprovar a semelhança de atributos ambientais dos trechos de 

rio dos diversos casos de estudo. 
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Quadro A 1 – Pontuações de cada ponto de monitorização e indicador de alteração hidrológica segundo 

as duas componentes principais, determinadas pela análise de componentes principais. 

Ponto de 

amostragem/Factor
Factor 1 Factor 2

Ponto de 

amostragem/Factor
Factor 1 Factor 2

Indicador/

Factor
Factor 1 Factor 2

France1_Nat -3.077 2.875 Labruja3_Mod -0.496 -2.047 IHA7 -0.567 0.787

France3_Mod -3.044 2.880 Cabrum1_Nat -0.458 -1.953 IHA10 -0.669 0.693

Ave1_Nat -2.112 1.023 Cabrum3_Mod -0.438 -1.949 IHA15 -0.168 0.948

Ave2_Nat -2.112 1.023 Terragido3_Int -0.347 -0.826 IHA20 -0.636 0.596

Ave3_Nat -2.112 1.023 Sordo2_Int 0.713 -1.748 IHA23 0.223 -0.284

Ave9_Mod -2.082 1.228 Cabrum2_Int 1.758 -1.689 IHA24 0.620 0.432

Terragido1_Nat -2.008 -0.174 Cefra2_Int 2.376 0.987 IHA27 -0.900 -0.250

Terragido2_Nat -2.008 -0.174 Labruja2_Int 2.432 -1.415 IHA28 -0.911 -0.087

Cefra1_Nat -1.674 0.183 Cabrum4_Int 2.494 -2.524 IHA29 -0.698 -0.402

Cefra3_Mod -1.182 0.953 France2_Int 3.019 3.224 IHA30 0.324 0.537

Sordo1_Nat -0.721 -2.147 Ave8_Int 3.907 2.041 IHA31 0.530 0.331

Sordo3_Mod -0.667 -2.145 Ave6_Int 4.145 1.149 IHA32 -0.521 -0.305

Labruja1_Nat -0.510 -2.049 Ave5_Int 4.203 2.248 IHA33 -0.913 -0.166
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Quadro A 2 – Matriz dos valores normalizados de cada indicador de alteração hidrológica, utilizada na formulação da análise de componentes principais no 

software STATISTICA. 

  

IHA7 IHA10 IHA15 IHA20 IHA23 IHA24 IHA27 IHA28 IHA29 IHA30 IHA31 IHA32 IHA33

Cefra1_Nat 0.538 0.409 0.380 0.341 -0.204 -0.275 0.640 1.002 0.370 -0.208 -0.392 0.385 0.674

Cefra2_Int -0.434 -0.597 0.199 0.124 -0.204 -0.066 -1.630 -1.446 -0.088 2.114 1.055 -0.356 -0.910

Cefra3_Mod 0.538 0.409 0.380 0.341 -0.204 -0.275 0.640 0.964 -0.088 2.114 -0.392 0.387 0.625

Ave1_Nat 1.086 0.940 0.864 0.831 -0.204 -0.275 0.640 1.002 0.370 -0.208 -0.365 0.343 0.674

Ave2_Nat 1.086 0.940 0.864 0.831 -0.204 -0.275 0.640 1.002 0.370 -0.208 -0.365 0.343 0.674

Ave3_Nat 1.086 0.940 0.864 0.831 -0.204 -0.275 0.640 1.002 0.370 -0.208 -0.365 0.343 0.674

Ave5_Int -0.208 -0.400 0.622 -1.121 -0.204 3.370 -1.630 -1.446 -2.835 2.889 -0.454 0.474 -1.727

Ave6_Int -0.421 -0.586 0.223 -0.884 -0.204 0.504 -1.630 -1.897 -1.004 -0.208 2.413 -3.297 -1.579

Ave8_Int -0.070 -0.280 0.879 -1.119 -0.204 3.369 -1.630 -1.446 -2.835 1.340 -0.444 0.458 -1.727

Ave9_Mod 1.419 1.262 1.158 0.178 -0.204 -0.275 0.640 0.964 0.370 -0.208 -0.387 0.353 0.575

Labruja1_Nat -0.921 -1.002 -0.905 -0.962 -0.204 -0.275 0.640 1.002 0.370 -0.208 -0.463 0.497 0.674

Labruja2_Int -1.036 -1.120 -0.926 -1.015 -0.204 0.145 -1.630 -1.446 -0.088 -0.596 -0.202 0.238 -1.183

Labruja3_Mod -0.921 -1.002 -0.905 -0.962 -0.204 -0.275 0.640 0.964 0.370 -0.208 -0.463 0.497 0.674

Terragido1_Nat 0.005 1.153 -0.695 1.353 -0.204 -0.520 0.640 0.098 0.828 -0.402 -0.345 0.245 1.231

Terragido2_Nat 0.005 1.153 -0.695 1.353 -0.204 -0.520 0.640 0.098 0.828 -0.402 -0.345 0.245 1.231

Terragido3_Int -0.189 -0.384 -0.695 0.686 -0.204 -0.449 0.640 -0.391 0.370 -0.596 -0.396 0.401 -0.613

Sordo1_Nat -0.921 -0.781 -1.010 -0.701 -0.204 -0.520 0.640 0.098 0.828 -0.402 -0.451 0.466 1.231

Sordo2_Int -0.921 -0.850 -1.010 -0.962 -0.204 -0.395 0.640 0.098 -1.462 -0.983 -0.467 0.504 -0.613

Sordo3_Mod -0.921 -0.781 -1.010 -0.725 -0.204 -0.520 0.640 0.098 0.828 -0.402 -0.451 0.470 1.107

France1_Nat 2.297 2.111 1.931 1.911 -0.204 -0.275 0.640 1.002 0.370 -0.208 -0.306 0.250 0.674

France2_Int 0.291 0.034 1.555 1.121 -0.204 0.086 -1.630 -1.446 -0.546 0.566 3.884 -3.310 -1.183

France3_Mod 2.297 2.111 1.931 1.911 -0.204 -0.275 0.640 0.964 0.370 -0.208 -0.309 0.250 0.625

Cabrum1_Nat -0.807 -0.720 -0.974 -0.808 -0.172 -0.471 0.640 0.437 0.828 -0.208 -0.411 0.426 0.328

Cabrum2_Int -0.955 -1.050 -0.974 -0.952 -0.172 -0.231 -0.116 -1.144 -0.546 -1.370 -0.006 -0.139 -1.232

Cabrum3_Int -0.807 -0.720 -0.974 -0.811 -0.172 -0.471 0.640 0.437 0.828 -0.208 -0.411 0.426 0.278

Cabrum4_Mod -1.117 -1.191 -1.077 -0.790 5.000 -0.565 -1.630 -0.568 0.828 -1.370 0.837 -0.898 -1.183
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Quadro A 3 – Valores de diversas variáveis ambientais que caracterizam os trechos de rio afetos aos casos de estudo (1/2). 

 

  

Número 

de 

ordem 

de 

Strahler

Distância 

à 

nascente 

(m)

Área da 

bacia de 

drenagem 

acima do 

ponto (km2)

Gradiente 

de 

altitude 

do 

segmento

Área total 

da bacia 

de 

drenagem 

(km2)

Altitude 

média 

(m)

Declive 

médio

Precipitação 

média (mm)

Desvio 

padrão da 

precipitação 

(mm)

Temperatura 

média anual 

(ºC)

Desvio padrão 

da 

temperatura 

(ºC)

Largura 

média do 

canal (m)

Profundidade 

Média (m)

Cefra1_Nat 3 58502 90 1 1.3 326.7 14.4 1158.3 11 14 0.1 8 0.7

Cefra2_Int 3 68835 102 1.7 4.5 379 16.3 1166.5 56.9 13.8 0.6 8 1.1

Cefra3_Mod 1 7884 11 6.3 11.1 543.5 16.5 1248.6 78.8 13 0.9 12 1

Ave1_Nat 3 24986 41 0.8 3.8 424.7 15.8 1255.7 23.4 13.4 0.2 8 0.5

Ave2_Nat 3 13843 22 3.9 10.3 500.9 17.6 1286.9 45.9 13 0.5 6 0.5

Ave3_Nat 3 19789 36 1.4 2.2 403.5 15.6 1260.7 23.4 13.4 0.2 5 0.4

Ave5_Int 4 75105 124 4.6 2.4 339.5 20.4 1224.1 33.2 13.8 0.3 6 0.5

Ave6_Int 4 82957 136 0.9 6.5 339.1 18.1 1230.2 45.7 13.8 0.4 10 0.6

Ave8_Int 4 97987 157 1.2 8.2 227.5 12.4 1194.5 25.1 14.2 0.2 10 0.6

Ave9_Mod 3 22195 30 1.1 1.2 158.4 7.9 1164.2 6.9 14.5 0 18 1

Labruja1_Nat 2 2548 5 2.5 0.1 334.8 22.6 1473.8 31.5 13 0.4 6 0.4

Labruja2_Int 3 10308 17 5.8 5.2 304.2 24.9 1442.2 43.5 13.3 0.4 6 0.5

Labruja3_Mod 3 10308 17 5.8 5.2 304.2 24.9 1442.2 43.5 13.3 0.4 8 0.7

Terragido1_Nat 3 96718 166 5.9 0.4 403.7 21.1 1135.9 16.4 14 0.1 12 0.6

Terragido2_Nat 4 45761 65 1.5 1 386.6 18.9 1105.3 8.8 14.2 0.1 8 0.5

Terragido3_Int 4 145136 235 4.6 4.3 403.8 21.5 1132.9 41.4 14 0.4 10 0.7

Sordo1_Nat 3 39188 51 6.4 8.7 487.4 24 1173.5 84.6 13.7 0.7 10 1.2

Sordo2_Int 3 39188 51 6.4 8.7 487.4 24 1173.5 84.6 13.7 0.7 12 0.7

Sordo3_Mod 3 39188 51 6.4 8.7 487.4 24 1173.5 84.6 13.7 0.7 8 0.4

France1_Nat 3 78870 180 0.9 9.2 207.4 20.4 1392 56.4 13.9 0.4 12 1.3

France2_Int 3 78870 180 0.9 9.2 207.4 20.4 1392 56.4 13.9 0.4 8 0.5

France3_Mod 4 118176 239 0.2 10.7 61.6 14.4 1305.6 41.2 14.5 0.3 14 1.5

Cabrum1_Nat 2 13161 16 5.8 7.5 1056.5 14.4 1549.5 50 10.3 0.5 4 0.4

Cabrum2_Int 3 19937 30 11.2 0.3 695.6 30.3 1404 50 11 0.5 14 0.8

Cabrum3_Mod 3 36671 52 2.7 2.9 488.1 26.1 1234.4 40.6 13.6 0.4 6 0.8

Cabrum4_Int 3 42641 61 4.7 3.6 277.4 30.7 1144.4 60.5 14.3 0.5 8 0.8
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Quadro A 3 – Valores de diversas variáveis ambientais que caracterizam os trechos de rio afetos aos casos de estudo (1/2). 

Rocha na 

margem 

(%)

Blocos de 

pedras na 

margem (%)

Cascalho e 

gravilha na 

margem (%)

Areia na 

margem 

(%)

Solo na 

margem 

(%)

Profundi

dade 

média 

(m)

Áreas 

sem 

corrente 

(%)

Áreas 

com 

corrente 

fraca (%)

Áreas 

com 

corrente 

média 

(%)

Áreas 

com 

corrente 

forte (%)

Rocha no 

canal (%)

Blocos de 

pedra no 

canal (%)

Cascalho 

e 

gravilha 

no canal 

(%)

Areia no 

canal (%)

Finos no 

canal (%)

Cefra1_Nat 0 10 0 5 85 0.7 10 50 20 20 0 0 0 20 80

Cefra2_Int 40 30 5 15 10 1.1 50 40 5 5 0 0 10 20 70

Cefra3_Mod 10 40 10 0 40 1 30 50 10 10 2 3 90 5 0

Ave1_Nat 20 10 5 0 65 0.5 20 55 20 5 0 10 5 25 60

Ave2_Nat 0 30 0 0 70 0.5 20 30 30 20 0 0 0 20 80

Ave3_Nat 5 5 0 0 90 0.4 0 15 60 25 10 5 5 20 60

Ave5_Int 50 20 5 5 20 0.5 30 40 20 10 0 10 20 50 20

Ave6_Int 0 10 10 5 75 0.6 0 70 10 20 0 30 40 30 0

Ave8_Int 20 30 5 5 40 0.6 70 15 10 5 0 30 20 50 0

Ave9_Mod 10 20 10 0 60 1 10 30 20 40 0 10 20 55 15

Labruja1_Nat 0 30 0 0 70 0.4 10 50 15 25 0 0 5 25 70

Labruja2_Int 10 30 0 0 60 0.5 30 45 5 20 0 0 10 20 70

Labruja3_Mod 40 20 0 0 40 0.7 50 40 5 5 0 0 5 20 75

Terragido1_Nat 30 50 0 0 20 0.6 40 50 5 5 0 10 10 20 60

Terragido2_Nat 90 5 0 0 5 0.5 20 45 5 30 0 20 40 20 20

Terragido3_Int 70 5 5 20 0 0.7 20 40 10 30 0 10 20 55 15

Sordo1_Nat 40 20 0 0 40 1.2 70 30 0 0 0 5 15 20 60

Sordo2_Int 30 50 5 5 10 0.7 30 55 5 10 0 10 10 20 60

Sordo3_Mod 10 20 5 5 60 0.4 10 70 10 10 10 0 10 20 60

France1_Nat 30 40 5 5 20 1.3 50 30 10 10 0 80 20 0 0

France2_Int 60 20 5 5 10 0.5 60 20 10 10 0 30 60 10 0

France3_Mod 0 20 10 10 60 1.5 0 40 40 20 10 20 20 50 0

Cabrum1_Nat 10 60 0 10 20 0.4 10 80 5 5 0 20 30 10 40

Cabrum2_Int 60 30 0 0 10 0.8 60 35 2 3 0 10 20 20 50

Cabrum3_Mod 60 20 0 0 20 0.8 40 50 5 5 0 5 10 30 55

Cabrum4_Int 50 35 0 5 10 0.8 50 45 3 2 0 0 0 10 90
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Anexo B 

CD com séries de caudais médios diários 

estimadas 

Anexo B. CD com séries de caudais médios diários 
estimadas 

O presente anexo consiste num CD com as séries de caudais médios diários estimadas em regime 

natural, interferido e modificado, para cada aproveitamento hidroelétrico adotado como caso de estudo. 

Apenas são apresentados os dados e resultados decorrentes da transposição de informação 

hidrométrica que conduziu a condições de produção hidroelétrica mais próximas das reais (Quadro 4.5) 

e que sustentaram a posterior análise de alteração do regime hidrológico.
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