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Resumo 
 

O presente trabalho pretendeu descrever, com idoneidade, os impactes decorrentes da exploração de 
AH nos ecossistemas fluviais e sua envolvente, para além de procurar reunir, de uma forma directa e 
objectiva as possíveis medidas que poderão fazer parte de um manual de boas práticas, de forma a adequar a 
actividade de produção hidroeléctrica ao novo quadro legislativo imposto pela DQA. Para isso, foi também 
efectuada uma análise à DQA, enumerando e explicando todos os índices e métricas que descrevem o 
potencial ecológico de uma massa de água, considerada fortemente modificada. 

Para se estabelecer uma ligação entre o objectivo académico deste trabalho e o contexto empresarial 
do mesmo foi efectuada uma análise da qualidade ecológica, não só das albufeiras mas também dos troços 
fortemente modificados a jusante das barragens alvo de estudo.  

Genericamente, os resultados obtidos denotaram uma tendência para a eutrofização das albufeiras, 
sendo a concentração de Fósforo Total e de Clorofila a os parâmetros mais preocupantes, pelo que o 
desenvolvimento de estratégias de inactivação de fósforo, gestão de sedimentos ou a utilização de inibidores 
de crescimento algal podem ser boas soluções para a mitigação deste problema. Relativamente ao potencial 
ecológico do troço fortemente modificado, a jusante das barragens, apenas se pôde concluir que a 
implementação de um RCE, a construção de DTP ou a realização de campanhas de transposição manual de 
peixes são, de facto, soluções que podem melhorar significativamente a qualidade dos habitats fluviais. 

 
Palavras-chave: DQA, Potencial Ecológico, Impactes Ambientais. 
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Abstract 
 

This study sought to describe, with suitability, the impacts arising from the operation of hydroelectric 
power plants in river ecosystems and its surroundings. In addition, tried to gather in a direct and objective 
way, the possible measures that could be part of a manual of good practices, in order to fit the activity of 
hydropower production to the new framework imposed by the WFD. So, the WFD was also analysed and all 
the metrics that describe the ecological potential of a water body, considered heavily modified, were listed 
and explained. 

To establish a link between the academic aim of this work and its business environment, it was 
analysed the ecological status of reservoirs and the stretches considered extremely modified, downstream of 
dams subject of this study. 

Generally, the results denote a tendency to eutrophication of the reservoirs with the Total Phosphorus 
and Chlorophyll a the most concern parameters, so, the development of strategies for phosphorus 
inactivation, sediment management and the use of algal growth inhibitors can be good solutions to mitigate 
this problem. Regarding the ecological potential of heavily modified stretches downstream the dams, was 
concluded that the implementation of environmental flows, the construction of fish passes or manual fish 
transposition are in fact, solutions that can significantly improve the quality of river habitats. 

 
Key-Words: WFD, Ecological Potential, Environmental Impacts. 
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1 Introdução 
 

1.1 Objectivo e âmbito  
 

O presente trabalho pretendeu descrever, com idoneidade, os impactes decorrentes da exploração de 
AH nos ecossistemas fluviais e sua envolvente, para além de procurar reunir, de uma forma directa e 
objectiva as possíveis medidas que poderão fazer parte de um manual de boas práticas, de forma a adequar a 
actividade de produção hidroeléctrica ao novo quadro legislativo imposto pela Lei nº 58/2005 de 29 de 
Dezembro, documento que transpôs a DQA para a legislação nacional e que serviu de base legal para os 
pressupostos deste trabalho. Por outro lado tentou enumerar as possíveis implicações da DQA na actividade 
de exploração hidroeléctrica estabelecendo dessa forma uma relação directa entre os impactes decorrentes 
dessa actividade e a sua influência na qualidade dos ecossistemas envolventes às obras hidráulicas 
transversais aos cursos de água fluviais. 

A estrutura deste trabalho compreendeu uma análise exaustiva da DQA e dos seus pressupostos, 
descrevendo dessa forma, os princípios inerentes a tal documento, relacionando-os não só com o princípio de 
gestão sustentável das águas mas também com a actividade de produção hidroeléctrica, no sentido de se 
criar um quadro de conformidade entre elas. Por outro lado, o trabalho focou-se especificamente no papel 
que as empresas de exploração hidroeléctrica podem desempenhar não só no processo de implementação da 
DQA mas também no cumprimento dos objectivos que este novo quadro legislativo impõe. 

Com este novo quadro de acção comunitária no domínio da água, que lhe confere uma perspectiva 
ecológica, foram também descritos os elementos de qualidade do estado ecológico, para além dos índices e 
métricas utilizadas para os quantificar. Seguidamente foram enumerados os impactes decorrentes da 
actividade de exploração hidroeléctrica nos sistemas fluviais e respectivas medidas mitigadoras dos mesmos, 
quando existentes.  

Por último, tentou-se estabelecer uma ligação entre o objectivo académico deste trabalho e o contexto 
empresarial do mesmo, tendo sido efectuada uma análise da qualidade do ecossistema, não só a montante, 
como a jusante de alguns AH, no sentido de avaliar a conformidade dos mesmos com os pressupostos 
impostos pela DQA. Para isso foram utilizados alguns dados de monitorização ambiental dos AH alvo deste 
estudo, sendo posteriormente efectuada uma análise e interpretação dos mesmos no sentido de ser avaliada 
a qualidade do ecossistema fluvial na sua envolvente, enumerando também um conjunto de acções e 
medidas possíveis de serem implementadas, de forma a melhorar ou manter a sua qualidade cumprindo 
assim com os pressupostos inerentes à DQA. 

Assim, o presente trabalho pretendeu então reunir um conjunto de problemáticas e respectivas acções 
mitigadoras, com o intuito de contribuir, de uma forma activa, no processo de implementação da DQA no 
nosso país e consequente empenho por parte das empresas utilizadoras do domínio público hídrico no 
objectivo de se atingir, o bom estado ecológico e o bom potencial ecológico em todas as massas de água 
interiores, cumprindo assim, até 2015, não só os objectivos impostos pela DQA mas também a longa e árdua 
tarefa de preservação dos recursos hídricos e biota directamente dependente. 

 

1.2 Enquadramento da DQA no presente trabalho 
 

A EDP - Energias de Portugal no contexto da sua actividade de construção e exploração de AH terá 
certamente um papel activo no cumprimento dos objectivos da DQA, não só por questões de conformidade 
ambiental mas também como opção estratégica de aceitação por parte da sociedade civil, face à crescente 
consciencialização e preocupação com a degradação do ambiente e deplecção dos recursos naturais.  

A mitigação da deterioração e progressivo restauro do estado das massas de água significam um novo 
desafio não só para as entidades reguladoras mas também para as organizações que utilizam o domínio 
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público hídrico para o desenvolvimento das suas actividades. Neste sentido, a DQA poderá criar algumas 
oportunidades para estas organizações, no sentido de promoverem estratégias de desenvolvimento 
sustentável para que os impactes resultantes da sua actividade no meio sejam cada vez menos relevantes e 
possam dessa forma contribuir activamente na contínua adaptação das sociedades modernas ao paradigma 
actual em que vivemos, no sentido de conciliar o desenvolvimento económico com a preservação do 
ambiente. 

Desde sempre, o desenvolvimento das sociedades foi mais acentuado junto dos grandes rios, pois 
estes, proporcionaram e potenciam a prosperidade e o desenvolvimento de actividades económicas. Por 
este motivo, a pressão exercida sobre os mesmos tem sido enorme, não só no que diz respeito ao 
fornecimento de água para os mais variadíssimos fins, bem como para a produção de hidroelectricidade. 

Com o aumento significativo das necessidades energéticas, existe a necessidade de uma maior 
produção sem no entanto descurar as opções e estratégias de eficiência energética. Em Portugal, apesar da 
aposta crescente e sustentada em fontes de energia renovável, nomeadamente a eólica, existe também um 
plano nacional de aumento do potencial hidroeléctrico, com o objectivo de diminuir a dependência 
energética estrangeira. Entretanto, Portugal quando comparado com outros Estados-Membros, é um país 
privilegiado em termos de disponibilidade de recursos hídricos, já que possui um escoamento global per-
capita elevado. Apesar disso, a distribuição das precipitações e dos escoamentos são altamente variáveis 
quer no espaço quer no tempo, existindo assim a necessidade de construção de infra-estruturas capazes de 
saciar objectivos fundamentais das sociedades modernas [Ramos e Melo, (1995)]. Desta forma, a 
regularização de caudais tendo em vista a satisfação das necessidades domésticas, industriais e agrícolas, a 
transferência de caudais de bacias hidrográficas com excedentes para outras deficitárias, a protecção contra 
cheias e a produção de energia tornaram-se práticas comuns no nosso país, contribuindo dessa forma para o 
desenvolvimento sustentável por todos ambicionado. 

No que diz respeito à utilização dos recursos hídricos para implementação de AH, este novo 
enquadramento seguramente que trará novas perspectivas e abordagens, na medida em que poderá alterar 
a forma como estes projectos serão encarados pelas entidades reguladoras em matéria de recursos hídricos, 
no sentido de se preservar, não só a qualidade da água, mas também o ecossistema aquático e sua 
envolvente. É esta nova abordagem, que confere uma perspectiva ecológica à água, que terão de ser 
encaradas todas as estratégias de utilização dos recursos hídricos para que a conformidade com os 
pressupostos inerentes à DQA seja assegurada. 

Assim, as expectativas quanto à participação activa das instituições exploradoras de AH são elevadas, 
com o objectivo de se assegurar a manutenção e continuidade da produção de energia com recurso a AH, 
como opção de longo prazo e, em muitos aspectos, ambientalmente mais favorável face a outras fontes de 
energia, nomeadamente as não renováveis, onde se incluem as centrais termoeléctricas, normalmente com 
recurso a matérias-primas derivadas de petróleo, recurso escasso e não-renovável. 

Neste sentido, surge a necessidade de realização de um trabalho profundo, por parte das instituições 
exploradoras de recursos hídricos, nomeadamente aquelas que os utilizam para produção de electricidade, 
de compreenderem e adaptarem as suas práticas a este novo quadro legislativo, para que esta actividade 
possa ser cada mais competitiva em termos económicos, sociais e, sobretudo, ambientais. 
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2 Análise da DQA e seu contexto de aplicação 
 

2.1 Considerações gerais 
 
Segundo a DQA, a gestão da água tem como principais directrizes orientadoras os pressupostos de 

Direito do Ambiente, promovendo uma utilização prudente e racional dos recursos, tendo como base os 
princípios da precaução e da acção preventiva, correcção na fonte, poluidor-pagador e utilizador-pagador. 

Na UE, a água encontra-se sob uma pressão crescente devido ao contínuo aumento da procura. Neste 
quadro, a água não é vista como um produto comercial como outro qualquer, mas sim como um património 
que deve ser protegido e defendido, visando um consumo e utilização responsável, não comprometendo as 
gerações futuras. 

Outra questão intrínseca a esta directiva, está relacionada com a perspectiva de gestão integrada de 
recursos e actividades que têm ou podem ter algum impacte significativo nos recursos hídricos tendo como 
unidade funcional a região hidrográfica, que poderá incluir uma ou mais bacias hidrográficas. Desta forma, a 
integração da protecção e gestão sustentável da água noutros sectores, nomeadamente os sectores de 
energia, transportes, agricultura, pescas, desenvolvimento regional e turístico deverá ser tida em conta, 
aquando da elaboração dos PEGA. 

Assim, a DQA visa elaborar uma politica da água coerente, tendo em conta a vulnerabilidade dos 
ecossistemas e tendo por base princípios de ecologia, caracterizando a bacia hidrográfica e os impactes 
resultantes das actividades antropogénicas, não esquecendo as análises económicas necessárias para se 
aferir a sustentabilidade dos planos de gestão existentes ou propostos no âmbito desta directiva. 

A nível dos AH, a DQA define estratégias de monitorização e controlo de captações e 
armazenamentos, garantindo a sustentabilidade ambiental e o equilíbrio ecológico dos sistemas hídricos 
afectados, tendo também como objectivos gerais, a prevenção e mitigação dos efeitos extremos de 
inundações ou secas.  

No entanto e tendo por base as considerações gerais inerentes à DQA, quando uma massa de água 
tenha sido de tal modo afectada pela actividade humana ou o seu estado natural seja tal que se revele 
inexequível ou desproporcionadamente oneroso alcançar um bom estado, poderão ser fixados objectivos 
ambientais menos exigentes com base em critérios adequados, evidentes e transparentes, e deverão ser 
tomadas todas as medidas viáveis para prevenir uma maior deterioração desse estado. 

 

2.2 Pressupostos da DQA 
 
A DQA define e estabelece um enquadramento que visa a protecção de todas as massas de água 

evitando a sua contínua degradação, protegendo e melhorando o estado dos ecossistemas aquáticos, 
terrestres e zonas húmidas directamente relacionados, fomentando o consumo de água sustentável, não 
comprometendo as gerações futuras, e promover a elaboração de medidas específicas para a redução 
gradual das descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias e ajudar a contribuir para a mitigação 
dos efeitos das inundações e secas extremas. (Artigo 1º) 

Compete aos Estados-Membros a identificação e delimitação das regiões hidrográficas, que podem 
incluir uma ou mais bacias hidrográficas, e consequente designação das autoridades competentes para a 
aplicação dos pressupostos inerentes a esta directiva. No caso de bacias hidrográficas que abranjam o 
território de mais de um Estado-Membro, deverá ser criada uma região hidrográfica internacional.  

Para cada região hidrográfica ou parte dela, que abranja o território de cada Estado-Membro, é 
obrigatória a realização de uma avaliação das respectivas características, o estudo do impacte das 
actividades antropogénicas sobre as massas de água e a realização de uma análise económica da utilização 
da água. É também indispensável a delimitação e registo de zonas que tenham sido designadas, ao abrigo da 
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legislação comunitária, como sendo zonas que exijam protecção especial no que respeita à protecção de 
águas de superfície e subterrâneas ou à conservação de habitats ou espécies directamente dependentes da 
água, de forma a obter-se uma perspectiva integrada de gestão de todos os recursos presentes na região 
hidrográfica. (Artigo 3º; 5º e 6º) 

Compete então às administrações de região hidrográfica a elaboração de um plano de gestão de bacia 
hidrográfica, para cada região sob a sua tutela, situada na íntegra no seu território. No caso de uma região 
hidrográfica internacional situada no território da Comunidade, deve ser elaborado um único plano de 
gestão de bacia hidrográfica internacional, ou se tal não for possível, cada Estado-Membro deve elaborar um 
plano relativo à parte da bacia hidrográfica situada no seu território. Adicionalmente, exige-se, se necessário 
e conveniente, a complementaridade dos planos de gestão de bacia hidrográfica com outros planos de 
gestão mais pormenorizados, a nível de sub-bacia, sector, problema ou tipo de água. (Artigo 13º) 

Os objectivos ambientais inerentes a esta directiva garantem a operacionalidade dos programas de 
medidas especificados nos planos de gestão de bacias hidrográficas promovendo a protecção, melhoria e 
recuperação de todas as massas de água, sejam elas de superfície ou subterrâneas, comprometendo-se 
também a alcançar um bom potencial ecológico e um bom estado químico das mesmas, nomeadamente nas 
massas de água artificiais ou fortemente modificadas, sempre que sejam exequíveis técnica e 
economicamente. (Artigo 4º) 

Esta directiva também confere aos Estados-Membros a responsabilidade na elaboração de programas 
de monitorização do estado das águas permitindo uma avaliação coerente do estado das águas em cada 
região hidrográfica. Assim para as águas de superfície, os programas deverão incidir sobre a monitorização 
do volume e débito de água, de forma a aferir o estado ecológico e químico e consequente potencial 
ecológico. Para as águas subterrâneas, os programas deverão incidir sobre a monitorização do estado 
químico e quantitativo da água. Para as zonas protegidas, os programas serão complementados pelas 
especificações inerentes ao seu estatuto especial. (Artigo 8º) 

À luz do princípio do poluidor-pagador, os Estados-Membros deverão também efectuar uma análise 
económica de acordo com o anexo III, tendo em conta a amortização dos custos dos serviços em termos 
ambientais e de recurso, estabelecendo uma política de preços que incentive uma utilização sustentável da 
água, determinando o contributo adequado dos diferentes sectores (industrial, doméstico, agrícola e 
energético) na recuperação dos custos recorrentes da sua utilização. (Artigo 9º) 

Cada Estado-Membro deverá estabelecer um programa de medidas para cada região hidrográfica ou 
parte de qualquer região hidrográfica internacional, tendo em conta os resultados das análises exigidas no 
termos do artigo 5.º com o objectivo de alcançar os objectivos definidos no artigo 4.º. No entanto, se os 
dados de monitorização ou outros, revelarem a impossibilidade de serem alcançados os objectivos definidos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros deverão averiguar as causas desse incumprimento, bem como deverão 
realizar uma revisão dos programas de forma a atingir os objectivos propostos pela presente directiva. 
(Artigo 11º) 

O Parlamento Europeu e o Conselho adoptarão medidas específicas, que visarão a redução ou 
cessação gradual das descargas, emissão ou perda de poluentes ou grupos de poluentes que apresentem um 
risco significativo para o meio hídrico. Será também definida pela Comissão, com base em princípios 
científicos, uma lista prioritária de substâncias que apresentem risco de ecotoxicidade aquática e 
consequente toxicidade humana inerente à sua exposição. (Artigo 16º e 17º) 

Confere à Comissão, publicar um relatório sobre a execução da presente directiva no máximo 12 anos 
a contar da data da entrada em vigor da presente directiva e posteriormente de seis em seis anos e 
apresentá-lo ao Parlamento Europeu e ao Conselho, onde inclua os progressos realizados na execução da 
directiva, o estado das massas água na Comunidade realizada em coordenação com a Agência Europeia do 
Ambiente, um sumário dos planos de gestão das bacias hidrográficas e possíveis sugestões de 
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aperfeiçoamento de futuros planos e um resumo das propostas, medidas de controlo e estratégias que 
tenham sido desenvolvidas nos termos dos artigos 12.º, 15.º e 16.º 

Paralelamente, a Comissão poderá convocar uma conferência com o objectivo de comentar os 
relatórios de execução da Comissão e partilhar experiências com representantes das autoridades 
competentes do Parlamento Europeu, organizações não governamentais, parceiros sociais e económicos, 
organizações de consumidores, universitários e outros peritos relacionados com as politicas da água. (Artigo 
14º, 15º e 18º) 

Como complemento deste documento, a DQA possui onze anexos que definem e estabelecem 
elementos e normas de apoio e suporte à elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica bem como 
descreve os parâmetros a avaliar na consecução dos pressupostos inerentes a este acto legislativo. 

 

2.3 Enquadramento institucional no domínio da água em Portugal 
 
No âmbito do processo de implementação da DQA no nosso país, várias foram as alterações 

efectuadas a nível institucional e organizacional, no sentido de responder às exigências e pressupostos de tal 
directiva. Assim, neste sub-capítulo pretende-se então descrever de uma forma sucinta os organismos e 
entidades que têm competências para adequar e acompanhar o longo e árduo processo de implementação 
deste documento não só a nível jurídico mas também aos níveis executivo e consultivo. Por outro lado serão 
também brevemente descritos os instrumentos legais que permitem a execução de tais pressupostos e que 
de uma forma geral articulam as diversas competências entre os diferentes níveis administrativos e 
executivos em termos de política nacional no domínio da água. 

 

2.3.1 Órgãos de Gestão da água 

 
O enquadramento institucional e legislativo em matéria de recursos hídricos está definido pela lei nº 

54/2005, documento elaborado como consequência da necessidade de transposição da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, normalmente apelidada de DQA e que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da política da água. 

As instituições da Administração Pública que têm competências previstas neste acto legislativo, na 
defesa dos interesses nacionais do domínio público hídrico são o INAG, as ARH, sendo estas criadas, como 
resposta aos pressupostos da DQA e as CCDR, que são órgãos desconcentrados do Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, cujo papel é assegurar a articulação dos 
instrumentos de ordenamento de território com os pressupostos da referida lei e dos planos de gestão de 
águas, bem como promover a integração das políticas da água nas políticas transversais de ambiente e de 
prevenção e controlo integrados da poluição. 

O INAG é um instituto público da administração central com jurisdição sobre todo o território nacional, 
dotado  de autonomia administrativa e património próprio e prosseguindo as atribuições do Ministério do 
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, sob superintendência e tutela do 
respectivo ministro. Como autoridade nacional da água, tem por missão propor, acompanhar e assegurar a 
execução da política nacional no domínio dos recursos hídricos promovendo a sua gestão sustentável, bem 
como garantir a efectiva aplicação da referida lei. Por outro lado, tem um papel de representatividade 
internacional do Estado no domínio da água. 

As ARH são entidades de âmbito regional especializadas na protecção e valorização dos recursos 
hídricos, promovendo a protecção das componentes ambientais da água. Como institutos públicos, possuem 
autoridade administrativa e financeira, e têm como principais objectivos a elaboração e execução dos PGRH 
e outros planos específicos de gestão de águas PEGA, definição e aplicação dos programas de medidas 
contidos nos PGRH. Por outro lado, as ARH possuem competências no licenciamento e atribuição de títulos 
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de utilização de recursos hídricos bem como o papel de tutelar e fiscalizar o cumprimento dos mesmos na 
sua área de jurisdição regional. 

Neste quadro institucional existem também outros dois organismos, como representação dos diversos 
sectores de actividade e das associações de utilizadores de recursos hídricos, que são o CNA e os CRH. 

O CNA é um órgão consultivo do governo onde estão representados os organismos da administração 
pública, de organizações profissionais, cientificas, sectoriais e não governamentais em matéria de recursos 
hídricos. Tem como objectivos a apreciação e acompanhamento na elaboração do PNA, dos PGRH e de 
outros planos ou programas de carácter estratégico promovendo o planeamento, gestão e controlo 
sustentáveis dos recursos hídricos. 

OS CRH são órgãos consultivos das ARH onde estão representados os ministérios e outros organismos 
da administração pública, municípios e outras entidades técnicas, científicas e não governamentais 
relacionadas com a gestão dos recursos hídricos dentro de cada região hidrográfica. À imagem do CNA, os 
CRH têm também um papel activo na elaboração e apreciação dos PGRH e de outros planos ou programas 
em curso a nível regional.  

 

2.3.2 Instrumentos e Planos de Gestão no domínio da água 
 
O PNA é elaborado de acordo com o Decreto-Lei nº 45/1994 de 22 de Fevereiro e define orientações 

de âmbito nacional para a gestão integrada das águas, fundamentadas em diagnóstico da situação actual e 
na definição de objectivos a alcançar através de medidas preventivas e acções mitigadoras.  

Como documento de nível mais elevado da politica de gestão da água visa fundamentar e orientar a 
protecção e gestão da água, compatibilizando-a com os seus usos e disponibilidades, garantindo dessa forma 
a sua utilização sustentável não comprometendo as gerações vindouras. Adicionalmente, o PNA deve 
compreender um diagnóstico da situação a nível nacional, estabelecer os parâmetros de qualidade 
ambiental e respectivos critérios relativos ao estado das águas bem como a definição dos objectivos 
específicos de gestão da água a nível sectorial, económico, social e ambiental e respectivas medidas a 
implementar a fim de serem atingidos os objectivos estabelecidos pelos PGRH. 

Os PGRH são instrumentos de planeamento da água visando a sua gestão, protecção e valorização 
ambiental, social e económica a nível da região hidrográfica caracterizando e identificando as pressões e 
impactes resultantes das actividades antropogénicas sobre os recursos hídricos através da análise dos 
resultados dos programas de monitorização do estado das massas de água. Paralelamente, os PGRH devem 
incluir uma análise económica das utilizações da água necessárias à avaliação da recuperação de custos dos 
diversos serviços de águas, sendo revistos de seis em seis anos e são publicados em Diário da República. 

Os PEGA são instrumentos complementares e de conteúdo similar aos PGRH contendo uma 
abordagem mais pormenorizada a nível de bacia ou sub-bacia hidrográfica, sector, problema, tipo de água ou 
sistema aquífero em particular, e devem ser revistos em conformidade com os demais instrumentos de 
gestão citados. Os PEGA estabelecem os prazos da sua avaliação e actualização devendo a sua publicação ser 
feita em Diário da República. Estes planos estabelecem um conjunto de medidas que têm como principais 
objectivos a conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira e dos estuários e das zonas 
húmidas, protecção dos recursos hídricos nas captações, zonas de infiltração máxima e zonas vulneráveis, 
regularização de caudais e a sistematização fluvial e a prevenção e a protecção contra riscos de cheias e 
inundações, de secas, de acidentes graves de poluição e de rotura de infra-estruturas hidráulicas. 

Como consequência da implementação da DQA na UE, os diferentes Estados-Membros tiveram que 
elaborar uma série de documentos de suporte aos pressupostos da DQA, de forma a normalizar a 
abordagem de cada um durante este processo. 

 Dessa forma, surgiu em Portugal, em Setembro de 2005, um relatório sobre caracterização das 
Regiões Hidrográficas visando o cumprimento da disposição prevista no Artigo 15º, bem como outros 
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documentos orientadores a nível Nacional tais como “Tipologia dos rios em Portugal Continental” e 
“Critérios de Classificação do Estado das Massas de Água” para rios e albufeiras, águas de transição e 
costeiras e águas subterrâneas sendo que, à data da realização deste trabalho apenas o primeiro está 
concluído. Adicionalmente, uma série de protocolos de amostragem e análise para os elementos biológicos, 
foram elaborados, todos eles realizados sob coordenação do INAG, como ferramentas de suporte na 
classificação do estado das massas de água. 

Relativamente aos elementos hidromorfológicos de suporte, um dos sustentáculos dos programas de 
monitorização e sistemas de classificação do estado ecológico das massas de água, foi adoptado o método 
RHS como ferramenta de caracterização e monitorização do estado de conservação dos ecossistemas fluviais 
e como instrumento de apoio ao processo de identificação e designação de massas de água fortemente 
modificadas. 

Como resultado da elaboração dos documentos e relatórios acima referidos, estaria prevista a 
divulgação em 2006, dos programas de monitorização e avaliação do estado das massas de água e a 
consequente elaboração dos PGRH em 2009, de forma a serem descritas e enumeradas as medidas a 
implementar, necessárias para atingir o bom estado ecológico de todas as massas de água nos diferentes 
Estados-Membros. No entanto, à data da realização deste trabalho, estes dois documentos de substancial 
importância para a definição de metodologias e medidas compensatórias para o cumprimento dos objectivos 
inerentes a esta Directiva, relativamente ao estado ecológico e químico das massas de água ainda não foram 
divulgados em Portugal pelo que este trabalho não contemplará análises nem possíveis respostas 
relativamente ao possível mau estado ecológico de certos ecossistemas aquáticos, nomeadamente rios e 
albufeiras, que serão os sistemas abordados, no âmbito deste trabalho.  

Dessa forma, o conteúdo deste trabalho incidirá particularmente na caracterização dos aspectos e 
possíveis impactes resultantes da implementação de AH nos ecossistemas fluviais e nas repostas que 
deverão ser dadas de forma a serem atingidos, a nível nacional, os objectivos Europeus em matéria de 
conservação e reabilitação dos recursos hídricos e meio envolvente sob uma perspectiva integrada, 
relacionando factores bióticos, abióticos e antropogénicos, para que possa ser possível, num futuro próximo, 
este documento servir de base, não só para a necessária adequabilidade destas infra-estruturas aos 
pressupostos da DQA mas também para posterior definição de metodologias e manuais de boas práticas, 
por parte das organizações exploradoras de AH, para futuros empreendimentos. 

 

2.4 Estado ecológico e potencial ecológico 
 
Um dos objectivos mais importantes deste novo quadro legislativo imposto pela DQA é sem dúvida a 

capacidade de todos os Estados-Membros, através da elaboração e execução de planos de gestão de 
recursos hídricos, poderem atingir o bom estado ecológico e o bom estado químico para todas as águas até 
2015. Neste sentido, deve-se referir que, o estado ecológico de uma massa de água descreve-se como um 
desvio, qualitativo, quantitativo e mensurável relativamente a uma condição de referência, normalmente 
relativa a uma condição pristina ou pouco alterada por actividades antropogénicas. 

Adicionalmente, a DQA define também o conceito de “massa de água fortemente modificada”, como 
sendo um ecossistema aquático onde se evidenciam alterações físicas significativas, como consequência de 
actividades antropogénicas que provocaram alterações biológicas, hidromorfológicas e físico-químicas 
importantes em rios, lagos, águas subterrâneas, de transição ou costeiras. Desta forma e até 2015, os 
Estados-Membros deverão reunir esforços no sentido de atingirem o bom potencial ecológico para todas as 
massas de água sob sua jurisdição, prevenindo dessa forma a deterioração dos ecossistemas aquáticos e ao 
mesmo tempo protegendo e melhorando o estado dos recursos hídricos. 

Como descrito em alguma literatura, o bom potencial ecológico é definido como o estado ecológico 
que se evidenciaria se os impactes e pressões antropogénicas presentes, responsáveis por um determinado 
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estado de alteração do meio, fossem eliminados. Desta forma, o conceito aqui presente refere-se não só à 
mitigação dos efeitos decorrentes das alterações humanas nos ecossistemas mas também à eliminação ou 
atenuação significativa das pressões precedentes, como forma de restabelecimento dos padrões ecológicos 
naturais. Adicionalmente, esta definição implica um profundo conhecimento de condições de referência, 
relativas a massas de água em situação pristina, com o mesmo tipo e categoria daquela que se pretende 
avaliar. Assim será possível estabelecer-se um termo de comparação com os dados obtidos em actividades 
de monitorização do estado ecológico dos ecossistemas mas também avaliar e prever como seria o 
ecossistema, funcional e estruturalmente sem quaisquer evidências de pressões, resultantes das mais 
diversas actividades antropogénicas, susceptíveis de causar impactes significativos no meio tendo em conta 
as respectivas interacções, interdependências, conflitos e incertezas associadas [Borja et al. (2006a)]. 

No entanto, um pouco por toda a Europa, e para os rios mais extensos e normalmente mais afectados 
por obras de engenharia fluvial, será um pouco difícil de obter sistemas idênticos, em situação pristina, que 
possam servir de referência, para se aferir o desvio dos sistemas face às alterações hidromorfológicas 
evidenciadas. Assim, segundo [Peacock, (2003)], existem quatro formas de se avaliar este desvio, consoante 
o tipo de sistema que servirá de base para o estabelecimento das condições de referência.  

 
1. The “within stream” method: Comparação entre um troço natural e outro modificado, do 

mesmo rio. 
2. The “between stream” method: Comparação entre o sistema modificado em estudo, com 

outro, na mesma região e com as mesmas características, mas em estado pristino. 
3. The “historical record” method: Abordagem que envolve a comparação de informação relativa 

ao mesmo sistema, mas antes das alterações evidenciadas. 
4. The “before and after” method: Abordagem em que relaciona os estudos efectuados no local 

do impacte, antes e depois das ocorrência da alteração. 
 

Como facilmente se compreenderá, existe a necessidade de se estabelecer um conjunto de métodos 
que avaliem o desvio do sistema face a uma condição de referência, sendo depois possível aferir o estado 
ecológico da massa de água, uma vez que alguns deles apresentam limitações. O “The within stream 
method” nem sempre poderá ser possível de realizar, uma vez que o perfil longitudinal dos rios é bastante 
vincado em alguns sistemas, pelo que é de esperar a evidencia de diferenças naturais entre troços do mesmo 
rio, a montante e a jusante da alteração imposta ao regime hidromorfológico. O “The between stream 
method” poderá ser o que poderá apresentar mais vantagens entre eles, uma vez que para rios de menor 
ordem, poderá ser relativamente fácil encontrar sistemas com características idênticas e em condições mais 
ou menos naturais, apesar de para rios de maior ordem, normalmente mais regularizados, será certamente 
mais complicado encontrar sistemas análogos e em condições susceptíveis de serem classificadas como 
sendo de referência. O “The historical record method” é aquele que, de momento, apresenta maiores 
limitações, uma vez que a inexistência de dados históricos relativos aos denominados parâmetros de 
qualidade hidromorfológica, impossibilita a sua utilização. Por outro lado, com a alteração do paradigma 
Europeu face a estas questões e com o processo de implementação da DQA em curso, estão e continuarão a 
ser realizados estudos de qualidade da água nos ecossistemas, pelo que esses dados, num futuro poderão 
ser utilizados para se estabelecer um termo de comparação, avaliando dessa forma o grau de alteração e 
deterioração dos sistemas evidenciados até então. Relativamente ao “The before and after method”, apenas 
se poderá efectuar se existirem dados de monitorização antes de se criar a alteração no meio, uma vez que 
relaciona as condições antes da ocorrência do distúrbio, com aquelas que se evidenciam após o distúrbio. 
Por outro lado, em rios que se encontrem ainda em situação pristina, e que possam ser alvo de intervenção 
no futuro, este tipo de abordagem poderá ser vantajosa no sentido em que as possíveis alterações 
evidenciadas após o distúrbio poderão servir de base para uma melhor compreensão destes fenómenos, 



                                                 Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos 

9 
 

contribuindo dessa forma para o contínuo desenvolvimento de metodologias de gestão, recuperação e 
preservação dos ecossistemas fluviais. 

Quando se fala de atingir o bom potencial ecológico, fala-se na necessidade de se restaurar a 
funcionalidade de um ecossistema nas suas mais diversas dimensões. Assim, existe também a necessidade 
de se definir o que se entende por restauração ecológica. Entre outras definições, a restauração ecológica é 
compreendida como o regresso ou recuo do estado de um ecossistema para condições próximas das 
evidenciadas antes da ocorrência de um distúrbio sendo a deterioração ecológica do recurso reparada e 
simultaneamente recreada a sua estrutura e funcionalidade. Uma mera recreação da estrutura de um 
ecossistema sem a sua funcionalidade ou simplesmente restabelecer a sua funcionalidade de acordo com 
uma configuração artificial e substancialmente diferente da original não constitui um restauro ecológico. 
Desta forma, o objectivo da restauração ecológica é imitar um sistema natural que se auto-regule estrutural 
e funcionalmente e que se integre harmoniosamente com as características da paisagem. Assim, a 
restauração da qualidade dos recursos naturais requer normalmente uma regeneração das condições físico-
químicas, hidrológicas e morfológicas precedentes, sendo por vezes necessária um manipulação biológica do 
ecossistema que pode envolver revegetação e reintrodução de espécies nativas, que de acordo com o estado 
de alteração evidenciado, perderam a sua viabilidade de ocorrência no ecossistema [Higgs,(1997)]. 

Neste novo quadro legislativo, a avaliação da qualidade dos ecossistemas aquáticos é baseada sob 
uma perspectiva evolucionista e ecológica e é baseada não só através da análise dos habituais parâmetros 
físico-químicos, mas também através da análise dos elementos biológicos e hidromorfológicos de suporte 
dos elementos biológicos. Neste sentido, a DQA define uma estreita interdependência entre a qualidade 
físico-química da água, as condições físicas do meio e a biodiversidade que alberga no sentido de se avaliar 
de uma forma mais metódica e coerente a qualidade da água como suporte ecológico de base. Neste 
sentido, a água é vista não só como um bem essencialmente de consumo, mas também como suporte de 
vida, sendo capaz de suportar harmonicamente um vasto conjunto de espécies desde o fitoplâncton, às 
micro e macro algas passando pelas macrófitas e outras plantas aquáticas até aos invertebrados e peixes.  

A qualidade hidromorfológica dos ecossistemas fluviais é também uma questão pertinente e que neste 
novo quadro legislativo tem especial importância. Uma alteração significativa dos caudais e condições de 
escoamento como consequência de alterações antropogénicas na largura e profundidade do leito normal do 
rio e consequente perturbação da sua continuidade e conectividade são agora vistos como parâmetros de 
análise da qualidade da água, como ecossistema.  

Esta nova abordagem é sem dúvida vantajosa para a conservação da natureza e biodiversidade uma 
vez que as comunidades biológicas dependentes dos cursos de água doce são largamente afectadas pela 
alteração dos padrões naturais de transporte longitudinal de nutrientes e sedimentos. Os nutrientes são, 
sem dúvida, a base das cadeias tróficas pelo que a alteração do seu ciclo natural criará desequilíbrios na 
distribuição das espécies de níveis tróficos mais baixos, com consequências notórias nos níveis superiores. 
Por outro lado, a distribuição natural de sedimentos determina a ocorrência de determinadas espécies em 
detrimento de outras, para além de servirem de substrato não só para o estabelecimento de espécies 
vegetais bem como servem de habitat de reprodução e nidificação para invertebrados e peixes.  

Por outro lado, a desfragmentação longitudinal destes ecossistemas é também alvo de maior 
incidência neste novo quadro legislativo, uma vez que a composição abundância e estrutura etária da fauna 
piscícola é um parâmetro de análise da qualidade da água. Em rios regularizados é frequente a dificuldade 
migratória de peixes e outros animais, como consequência da implementação de estruturas hidráulicas 
transversais. Neste sentido a DQA apresenta-se como um documento de vital importância, pois aumenta a 
consciencialização e promove a necessidade de definição de estratégias de mitigação desta problemática.  

Questões relacionadas com a alteração da estrutura, composição e características das zonas ripícolas 
são também alvo deste novo enquadramento uma vez que a regularização fluvial tem impactes significativos 
nas áreas de transição entre o ambiente aquático e terrestre com repercussões não só na fauna e flora 
dependentes das mesmas, mas também para a própria estabilidade fluvial e harmonia paisagística. 
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É esta nova abordagem, holística e integrada dos recursos e interacções presentes numa bacia 
hidrográfica que diferencia a DQA de outros documentos precedentes e que irá certamente modificar as 
politicas de gestão de recursos hídricos, não só nos Estados-Membros mas também noutros Estados 
Europeus que pretendam aderir à UE e a outros Países que desde sempre tiveram como exemplo as politicas 
e directrizes seguidas pelo velho continente. Neste sentido, este novo quadro irá certamente potenciar de 
uma forma indirecta, a protecção e requalificação dos recursos hídricos um pouco por todo o mundo, 
elevando o estatuto da água como bem essencial a todas as formas de vida. 

No entanto, os objectivos, definições e âmbito das directrizes expostas na DQA poderão ser alvo de 
múltiplas interpretações nos diversos Estados-Membros não só fruto das diferentes abordagens às 
problemáticas ambientais, mas também como consequência das diversas culturas e prioridades dos 
diferentes povos. Neste sentido, um conhecimento científico mais profundo e uma metodologia e estratégia 
comum de implementação dos princípios inerentes à DQA nos diversos Estados-Membros originará um 
avanço significativo na definição de planos e técnicas de avaliação das políticas implementadas como 
resposta a esta directiva. Assim, findo o primeiro ciclo de gestão, em 2015, e a consequente avaliação dos 
resultados obtidos pelos diferentes Estados-Membros originará um debate construtivo e elucidativo das 
técnicas e instrumentos utilizados nos processos de implementação da DQA criando assim uma 
oportunidade de desenvolvimento contínuo e sustentável em matéria de gestão de recursos hídricos. 

 



                                                 Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos 

11 
 

3  Considerações gerais sobre AH 
 
Os AH são infra-estruturas hidráulicas onde se produz electricidade a partir da energia cinética ou 

potencial dos rios. Como a força motriz desta fonte de energia é, em primeira instância, a pluviosidade, ela é 
considerada uma fonte de energia renovável. Apesar da singularidade de cada empreendimento, 
genericamente o seu princípio de funcionamento é semelhante pois consiste na conversão da energia 
potencial gravítica da água em energia mecânica nas turbinas sendo finalmente transformada em 
electricidade nos geradores eléctricos. 

A escolha do local para a implementação de uma infra-estrutura deste tipo está intrinsecamente 
relacionada com as características geológicas e topográficas do local/região aliada às suas condições 
hidrológicas, para que a sua produtividade eléctrica seja optimizada de forma a ser sustentável do ponto de 
vista económico, o elevado investimento normalmente associado a estas obras.  

 

3.1 Classificação dos AH 
 

Um aproveitamento hidroeléctrico está normalmente associado a uma barragem ou açude, cuja 
funcionalidade passa por reter um volume de água que posteriormente entrará num circuito hidráulico 
adjacente à infra-estrutura, cujo objectivo é não só levar a água até aos grupos geradores, como também em 
alguns dos casos, elevar o potencial gravítico do mesmo, aproveitando da melhor forma as condições 
topográficas do local. Neste sentido os AH podem ser classificados quanto à potência, queda útil, caudal 
afluente, tipo de aproveitamento e serviço desempenhado.  

 

3.1.1 Caudal afluente 
 

Os AH podem ser classificados segundo o caudal médio que aflui à secção do rio em que se pretende 
construir a infra-estrutura. Consoante o caudal disponível em determinada secção, avaliar-se-á qual a 
potência nominal a instalar ou, a queda útil a impor, para que as características do AH sejam favoráveis à sua 
rentabilidade.  

 

Designação Caudal (m3/s) 

Grande Caudal > 100 

Médio Caudal 10 ≤ Q ≤ 100 

Baixo Caudal < 10 
Tabela 1 – Classificação de AH de acordo com o caudal afluente 

 
Adicionalmente, outras definições de índole hidráulica poderão ser necessárias para uma 

caracterização mais profunda do AH, entre elas destacam-se o caudal médio, que é definido como sendo o 
caudal cujo valor se verifica em pelo menos 100 dias de um ano hidrológico, o caudal máximo, cujo valor é o 
máximo evidenciado num determinado período de tempo, o caudal máximo de 10 dias, cujo valor só é 
ultrapassado no máximo em dez dias de um ano hidrológico e por fim, o caudal de estiagem, valor em 
relação ao qual apenas se evidenciam caudais inferiores dez dias em cada ano hidrológico. 

 

3.1.2 Queda útil 
 

Entende-se por queda útil, ao desnível entre a cota do nível de NPA e a cota de restituição da água no 
rio. Este parâmetro está claramente dependente das condições topográficas do local, uma vez que pode 



Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos                                                  

 
12 

 

depender do desnível imposto pela albufeira no curso de água, e geológicas do local pois muitas vezes para 
elevar o potencial energético de um AH, os grupos geradores são colocados em galerias subterrâneas. A par 
do caudal afluente, torna-se de facto o outro parâmetro de maior importância para o dimensionamento da 
potência dos grupos geradores. 

 

Designação Altura (m) 

Alta Queda > 250 

Média Queda 50 ≤ h ≤ 250 

Baixa Queda < 50 
Tabela 2 – Classificação de AH de acordo com a queda útil 

 

3.1.3 Potência instalada 
 

A potência instalada, ou a instalar num determinado AH está relacionada com diversos factores, entre 
os quais a queda útil ou desnível topográfico conseguido desde a cota do NPA até à cota de restituição da 
água no curso de água e o caudal afluente à mesma de forma a garantir um combinação rigorosa destes dois 
parâmetros que proporcione valores de potência e de energia útil capazes de viabilizar a construção do 
empreendimento, do ponto de vista energético. 

 

Designação Potência (MW) 

Central Hidroeléctrica > 10 

Pequena Central Hidroeléctrica < 10 

Mini-Hídrica < 2 

Tabela 3 – Classificação de AH de acordo com a potência instalada 

 
Associado à potência útil passível de ser instalada através da conjugação dos três parâmetros descritos 

anteriormente deve-se então avaliar e posteriormente decidir, qual o tipo de grupos geradores será mais 
conveniente instalar, de forma a optimizar o potencial hidroeléctrico do local. 

Para efectuar esta conversão de energia são utilizadas máquinas hidráulicas denominadas turbinas, ou 
no caso das centrais com bombagem, por grupos reversíveis turbina-bomba, onde se poderá turbinar ou 
bombear, conforme o desejado. 

As turbinas são máquinas hidráulicas primárias e são utilizadas para a conversão de energia potencial 
cinética ou gravítica armazenada na água, ou noutro fluido em energia mecânica. As turbinas podem ser 
classificadas em turbinas de acção (Pelton) e de reacção (Francis e Kaplan) e são máquinas que necessitam 
de uma manutenção cuidada, pois sofrem um elevado desgaste devido à acção da água, sendo por isso 
essencial, uma adaptação rigorosa das características do AH às especificidades de cada tipo de turbina. As 
bombas são também máquinas hidráulicas mas, ao invés das turbinas, fornecem energia ao fluido. 

No entanto, os três parâmetros anteriormente descritos relacionam-se entre si não só no sentido de se 
adequar da melhor forma possível, os grupos geradores às características do aproveitamento, mas também 
no sentido de se optimizar a produção hidroeléctrica, uma vez que, não só a queda útil e a potência 
“nominal” das turbinas condiciona a produção de electricidade mas também o caudal afluente às mesmas. 
Desta forma, uma conjugação idónea destes critérios, durante o processo de decisão do tipo de barragem e 
suas características, evitará o sobredimensionamento do AH que aumentaria significativamente o período de 
retorno do investimento, uma vez que, por vezes nem todo o caudal afluente poderá ser conduzido para os 
grupos geradores, pois poderão haver limitações, ou por questões ambientais, sendo necessário o 
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estabelecimento de um regime de caudais ecológicos, ou por necessidade de água para outros fins, como 
sendo o abastecimento público, industrial ou agrícola. 

 

3.1.4 Tipo de Aproveitamento 
 

A classificação dos AH quanto ao tipo de aproveitamento, está relacionado por um lado, com a 
capacidade de retenção da barragem ou açude associado e por outro com a possibilidade de reverter o 
sentido do escoamento, pois está equipado com grupos reversíveis que possibilitam uma maior flexibilidade 
na gestão da produção hidroeléctrica de acordo com as oscilações diárias da procura e preço da energia 
eléctrica, nomeadamente nas horas de maior consumo. 

 

3.1.4.1 Aproveitamentos a fio-de-água 
 
Caracterizam-se pelo facto de não alterarem significativamente o regime hidrológico do rio, pois 

possuem uma capacidade de armazenamento reduzida ou até mesmo nula e estão situadas normalmente 
em rios ou troços de rios de declive pouco acentuado e em que os caudais disponíveis são normalmente 
elevados.  

 

3.1.4.2  Aproveitamentos com albufeira 
 

Caracterizam-se pelo facto de possuírem um reservatório a montante de elevadas dimensões e podem 
ter uma função importante na regularização de caudais e na retenção de grandes quantidades de água 
durante as estações húmidas para posterior utilização nas estações secas, seja para produção de energia, 
para abastecimento ou irrigação. Estão normalmente situadas em regiões montanhosas e podem ter um 
papel importante na produção de electricidade em horas de maior consumo, fruto da sua capacidade de 
armazenamento. 

 

3.1.4.3  Aproveitamentos reversíveis 
 

São AH, geralmente com albufeira e munidos de grupos turbina-bomba, que permitem a reposição da 
água turbinada novamente na albufeira a montante. São normalmente associados a operações de pico, ou 
seja, apenas entram em funcionamento em alturas de maior consumo, sendo que, em alturas de menor 
consumo, aproveitam a energia excedentária disponível na rede, para a reposição dos volumes de água 
turbinados na albufeira. Normalmente possuem barragens de retenção ou regularização a jusante, não só 
para regularizar os elevados caudais descarregados nas operações de pico, mas também como forma de 
retenção da água, tão próximo quanto possível da albufeira. 

 

3.1.5 Serviço desempenhado 
 

Em relação ao serviço desempenhado, os AH podem ser de base ou de ponta. As centrais de base, 
normalmente funcionam continuamente durante 24 horas por dia, sendo por isso a base do sistema 
produtor. Normalmente, as centrais deste tipo, são centrais de fio-de-água, uma vez que estas, com 
capacidade de armazenamento reduzida ou até mesmo nula, funcionam continuamente.  

As centrais de ponta, são aquelas que apenas entram em funcionamento, em alguns períodos do dia, 
normalmente nas horas de pico de consumo. Este tipo de AH possuem normalmente albufeiras, uma vez 
que, necessitam de ter uma reserva de água significativa para que rapidamente possam responder aos 
períodos de maior consumo. 
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No entanto, esta relação nem sempre é verificada uma vez que existem outros factores que podem 
influenciar o serviço desempenhado por um AH, nomeadamente as características do sistema 
electroprodutor do país ou região e respectivo consumo. Normalmente, são as centrais termoeléctricas, 
nomeadamente a carvão, fuelóleo, gás natural ou biomassa, AH a fio-de-água e outras centrais, 
nomeadamente aproveitando fontes de energia renovável, que satisfazem o consumo de base. Contudo, nas 
estações do ano com maior pluviosidade, os AH com albufeira, podem também realizar, a espaços, serviço de 
base, com o intuito de não colocar em perigo a estrutura da barragem, havendo assim necessidade de 
efectuar a descarga do excesso de água na albufeira, produzindo dessa forma electricidade. 

 

3.2 AH objecto de estudo 
 

No âmbito deste trabalho, apesar do seu contexto académico, o objectivo do mesmo passou não só 
por tentar descrever os impactes causados pelos AH nos cursos de água mas também reunir um conjunto de 
medidas mitigadoras dos mesmos, no sentido de melhor adequar esta actividade aos pressupostos da DQA, 
para que seja possível atingir o bom potencial ecológico das massas de água fortemente modificadas. Para 
além disso, e para tornar este trabalho mais completo e também para que se estabeleça uma ponte entre o 
contexto académico do mesmo e sua aplicabilidade à actividade de produção hidroeléctrica levada a cabo 
pela EDP - Energias de Portugal, fará também parte deste trabalho uma análise cuidada de quatro AH, onde 
se tentará identificar os principais impactes que estes acarretam nos cursos de água e meio envolvente em 
que estão inseridos e tentar apresentar um conjunto de medidas mitigadoras para os mesmos, de forma a 
minimizar os impactes no meio ambiente destes sistemas. 

Os AH que serão alvo deste estudo são as barragens de Alto Lindoso e Touvedo no rio Lima e as 
barragens de Caniçada e Salamonde no rio Cávado. Estes quatro empreendimentos, pertencentes a dois 
sistemas distintos, apresentam algumas singularidades. Os dois primeiros, situados no rio Lima, são os únicos 
AH neste curso de água em Portugal Continental. A Figura 1 mostra a área da bacia hidrográfica do rio Lima 
onde se pode observar os dois AH existentes e respectivas albufeiras. 

 

 
Figura 1 – Bacia hidrográfica do rio Lima (Fonte: EDP) 

 
Os AH de Caniçada e Salamonde, por sua vez situados no rio Cávado, fazem parte de um sistema de 

várias Barragens, não só no rio Cávado mas também em dois dos seus principais afluentes, o rio Homem, 
afluente da margem direita e que possui uma barragem em Vilarinho das Furnas no concelho de Terras de 
Bouro e o rio Rabagão, afluente da margem esquerda e que possui duas barragens, Venda Nova e a montante 
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desta o AH do Alto Rabagão. Para além disso, no rio Cávado a montante de Salamonde, existem ainda duas 
barragens de derivação, Paradela e Alto Cávado, cuja produção hidroeléctrica ocorre na central de Vila Nova, 
a montante de Salamonde, e na central de Alto Rabagão respectivamente. A Figura 2 mostra este complexo 
composto por estes três cursos de água e respectivos circuitos hidráulicos adjacentes, que optimizam o 
potencial hidroeléctrico desta bacia hidrográfica. 

 

 
Figura 2 – Bacia hidrográfica do rio Cávado (Fonte: EDP) 

 
Os critérios de escolha destes AH estiveram relacionados essencialmente com algumas das suas 

características, nomeadamente com a existência ou ausência de dispositivos capazes de liberta um RCE e pela 
existência ou ausência de dispositivos de transposição para peixes. Por outro lado, foram alvo de estudo AH 
de dois rios diferentes, no sentido de se verificar algumas especificidades associadas a cada um deles. 

A escolha de dois AH no rio Cávado teve essencialmente relacionada com a existência de um estudo de 
caracterização do estado ecológico a jusante dos AH existentes no sistema Cávado-Rabagão-Homem. Com os 
resultados obtidos nesse estudo, foi então possível analisar a qualidade do ecossistema a jusante dos AH e  
em função desses mesmos resultados, tecer algumas considerações acerca de medidas e estratégias de 
mitigação a implementar, com o objectivo de melhor a qualidade do habitat a jusante desses mesmos AH. 

Os AH do Lima foram também alvo de estudo, uma vez que são os únicos AH existentes nesse curso de 
água em Portugal Continental, para além das características específicas desse mesmo sistema, uma vez que a 
finalidade do AH de Touvedo, para além de elevar o potencial hidroeléctrico do curso de água, têm também 
uma função importante na regularização dos elevados caudais turbinados no AH do Alto Lindoso. 

No capítulo 8 deste trabalho as características específicas de cada AH alvo deste estudo serão então 
apresentadas mais pormenorizadamente. 
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4 Elementos de qualidade do estado ecológico  
 
A construção de AH em cursos de água altera significativamente a estrutura morfológica da paisagem 

e pode condicionar o equilíbrio ecológico dos recursos naturais presentes. No entanto, a DQA tem como 
objectivo manter o equilíbrio ecológico e a preservação dos recursos hídricos e sistemas adjacentes. Para tal, 
e à luz dos princípios inerentes a este documento, a avaliação do estado dos ecossistemas antes e depois da 
implementação de infra-estruturas deste tipo deve ser realizada, para que os valores ambientais sejam 
assegurados e defendidos. 

Neste capítulo pretende-se então identificar e caracterizar os aspectos que, de acordo com a DQA, são 
parâmetros de qualidade na aferição do estado ecológico das massas de água, sendo posteriormente 
apresentado, no capítulo seguinte, em que medida os AH interferem ou condicionam estes parâmetros. 
Assim, deverá ter-se em conta uma perspectiva holística e integrada dos recursos presentes na bacia 
hidrográfica, sejam eles de cariz hidrobiológico ou hidromorfológico de suporte, no sentido de se preservar e 
se possível restaurar a qualidade dos ecossistemas fluviais que, tal como outros, são parte integral do 
património natural do planeta, sendo necessário o desenvolvimento de estratégias eficazes no controlo e 
prevenção da sua modificação antropogénica. Desta forma, apenas serão mencionados aspectos que, de 
acordo com a DQA constituem de facto parâmetros de qualidade do estado ecológico das águas interiores e 
que, de uma forma ou de outra, são ou podem ser afectados pela construção e operação de AH, podendo 
desta forma criar algumas incompatibilidades entre esta actividade e os princípios inerentes a este 
documento, não esquecendo porém, a interdependência das diversas pressões existentes numa bacia 
hidrográfica sob os recursos hídricos. 

Como referido anteriormente, um dos objectivos da DQA é introduzir uma perspectiva ecológica na 
avaliação da qualidade da água como complemento aos parâmetros físico-químicos tradicionalmente 
utilizados na caracterização e qualificação do estado das águas. Desta forma, a presente directiva define um 
conjunto de elementos biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos de suporte dos elementos biológicos 
como forma de avaliar o estado ecológico das massas de água de superfície. Para avaliação destes aspectos, 
a DQA define um conjunto de parâmetros que terão de ser alvo de uma caracterização profunda, de forma a 
ser possível aferir o estado ecológico dos recursos hídricos. 

Os AH, como é sabido, interferem significativamente no ambiente onde estão inseridos, sendo por isso 
necessária a definição de metodologias capazes de descrever com idoneidade o impacte dos mesmos no 
equilíbrio ecológico dos ecossistemas.  

A DQA define, como referido no capítulo 2, a distinção dos diversos tipos de massas de água de 
superfície (rios, lagos, águas de transição e costeiras) e para cada uma delas existem elementos distintos de 
caracterização. Por outro lado, existe também a distinção e definição de massas de água artificiais ou 
fortemente modificadas, que engloba, entre outros aspectos, as modificações no meio hídrico resultantes 
dos AH e das estruturas de regularização de caudais. No âmbito deste trabalho, os tipos de massas de água 
em que se pretende avaliar o estado ecológico são apenas os rios e as albufeiras, sendo passível de se 
efectuar uma analogia, ao abrigo da DQA, entre estas e os ecossistemas lacustres.  

Assim, seguidamente serão mencionados os parâmetros de qualidade do estado ecológico das massas 
de água de acordo com o anexo V da DQA, bem como serão enunciados os índices analíticos que 
caracterizam cada um dos diferentes parâmetros de qualidade, que até agora foram desenvolvidos e que se 
encontram normalizados de acordo com a DQA e que foram adoptados e divulgados pelo INAG em Setembro 
de 2009 num documento intitulado de “Critérios de classificação do estado das massas de água superficiais – 
rios e albufeiras”. Para além disso, os critérios de amostragem dos diversos parâmetros de qualidade foram 
também divulgados pelo mesmo organismo, como forma de normalizar as metodologias a aplicar no âmbito 
de implementação da DQA no nosso país. 
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Assim, após uma análise exaustiva da DQA e consequente descrição dos seus objectivos gerais, serão 
enumerados e descritos os parâmetros que de acordo com a referida directiva terão de ser alvo de avaliação 
e monitorização aquando da aferição do estado de qualidade das massas de água.  

 

4.1 Elementos Biológicos 
 

De acordo com a DQA, os elementos biológicos a considerar na avaliação do estado ecológico para as 
diferentes categorias de massas de água alvo de estudo neste trabalho, bem como as respectivas 
componentes a ter em conta em cada um deles serão então enumeradas. No entanto, será importante 
salientar que cada elemento biológico apresenta características singulares, cada um com vantagens e 
desvantagens associadas, não só relativamente ao processo de amostragem e respectivo procedimento 
laboratorial a realizar, mas também, para alguns dos parâmetros, a sua tolerância à poluição é ainda um 
pouco desconhecida [INAG, (2009)].  

Por outro lado, a resposta temporal e espacial de cada um dos elementos biológicos às pressões 
antropogénicas é bastante variável e consequência da duração do ciclo de vida e mobilidade de cada 
elemento, pelo que a análise destes parâmetros deverá ser sensível a estas considerações e princípios. 

Genericamente, a resposta aos diferentes tipos de pressão evidenciada pelos diferentes elementos 
biológicos, em rios e lagos, está representa nas Tabelas 4 e 5 respectivamente. 

 

 
Tabela 4 – Sensibilidade dos elementos de qualidade biológica a diferentes pressões antropogénicas em rios 

 (Adaptado de INAG, 2009) 

 

 
Tabela 5 – Sensibilidade dos elementos de qualidade biológica a diferentes pressões antropogénicas em lagos  

(Adaptado de INAG, 2009) 
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4.1.1 Composição e abundância da flora aquática 
 

4.1.1.1 Fitoplâncton 
 

São organismos unicelulares fotoautotróficos que vivem livremente na coluna de água sendo sensíveis 
às variações das condições de escoamento evidenciadas bem como às alterações físico-químicas do meio. 
Como principais produtores primários estes organismos funcionam como suporte básico das cadeias tróficas 
participando activamente nos processos hidrobiológicos e biogeoquímicos dos ecossistemas aquáticos. No 
entanto, a excessiva presença destes organismos afecta gravemente a produtividade global do sistema, pois 
altera os padrões normais de oxigénio dissolvido e turvação da água, podendo também afectar a qualidade 
da água aquando do desenvolvimento de “blooms” de fitoplâncton tóxico. Neste sentido, a monitorização da 
sua composição e abundância nos meios aquáticos, tornou-se num indicador importante de avalização da 
qualidade da água, apesar da complexidade das campanhas de amostragem, da morosidade dos 
procedimentos laboratoriais e da elevada competência necessária na identificação taxonómica das espécies. 

De acordo com a DQA, este elemento biológico apenas será um parâmetro de qualidade para 
albufeiras, uma vez que em rios de menor dimensão a ocorrência deste elemento não é de todo comum. 
Neste sentido, e após a 1ª fase do exercício de intercalibração deste elemento biológico, os índices de 
qualidade que até agora se encontram calibrados para as albufeiras Portuguesas estão descritos na Tabela 6, 
estando os respectivos valores de referência e valores-guia entre as fronteiras de qualidade para cada tipo 
de albufeira apresentados na Tabela 7. Os Protocolos de amostragem e análise para estes elementos 

biológicos encontram-se já disponíveis desde 2007 no âmbito do processo de implementação da DQA em 
Portugal. 

 

 
Tabela 6 – Índices para avaliação dos elementos biológicos em massas de água fortemente 

modificadas – albufeiras (Adaptado de INAG, 2009) 
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Tabela 7 – Mediana dos valores de referência e valores-guia de fronteira Bom/Razoável para os tipos de albufeiras Norte 

e Sul para o Elemento de Qualidade Biológica Fitoplâncton (Adaptado de INAG, 2009) 
 

4.1.1.2 Macrófitas e fitobentos 
 

As macrófitas são plantas vasculares que necessitam de um substrato húmido para se fixarem 
podendo ocorrer em ambiente aquático ou de transição. A sua importância hidrobiológica advém do facto 
de serem bons indicadores da presença de nutrientes na água, nomeadamente de azoto e Fósforo ou de 
poluentes tais como metais ou biocidas. Por serem organismos directamente dependentes do substrato, são 
particularmente sensíveis às alterações hidromorfológicas do regime fluvial, nomeadamente ao regime de 
transporte e deposição dos sedimentos sendo por isso um bom indicador do grau de alteração dos 
ecossistemas. No entanto, existem ainda algumas lacunas quanto à tolerância aos diversos tipos de pressão 
para além da elevada morosidade e competência necessárias para a realização dos procedimentos de 
amostragem e classificação taxonómica, apesar dos reduzidos procedimentos laboratoriais necessários à sua 
análise. 

Os fitobentos onde se incluem as algas unicelulares como as diatomáceas, são a par do fitoplâncton, os 
principais produtores primários nos ecossistemas fluviais e lacustres. Devido à sua simplicidade fisiológica 
tornam-se indicadores importantes na avaliação da qualidade da água, pois são bastante sensíveis às 
alterações antropogénicas, são facilmente encontradas ao longo do curso de água e colonizam uma grande 
variedade de habitats sendo fácil a sua monitorização e consequente relação entre a sua abundância no 
meio e a qualidade da água, pois respondem rapidamente ao aumento de nutrientes, diminuindo 
significativamente a biodiversidade aquática. Apesar disso, são pouco sensíveis a alterações 
hidromorfológicas, nomeadamente ao regime hidrológico, pelo que a sua importância na aferição da 
qualidade ecológica do ecossistema resume-se essencialmente a questões bióticas.  

De acordo com a DQA, apenas os fitobentos (diatomáceas) foram considerados parâmetros de 
qualidade ecológica para rios, uma vez que para albufeiras ou lagos a aplicabilidade deste parâmetro é 
bastante questionável [INAG, (2009)]. No entanto, após a 1ª fase do exercício de intercalibração deste 
elemento biológico, os índices de qualidade que até agora se encontram calibrados para os diferentes tipos 
de rios estão descritos na Tabela 8, estando os respectivos valores de referência e valores-guia entre as 
fronteiras de qualidade para cada tipo de rio apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 8 – Índices para avaliação do elemento biológico fitobentos em rios 

 (Adaptado de INAG, 2009) 

 
Contudo, na 1ª geração dos PGRH, o elemento de qualidade ecológica macrófitas não será alvo de 

análise, uma vez que ainda não foram desenvolvidos os índices para a qualificação do estado ecológico de 
acordo com este elemento biológico, para além de que ainda não se encontram calibrados os valores de 
referência nem os respectivos valores-guia entre as fronteiras de qualidade para cada tipo de rio. Neste 
sentido, apenas após a 2ª fase do exercício de intercalibração será possível qualificar o estado ecológico de 
um rio recorrendo a este elemento biológico apesar de, desde já, ser necessária a sua monitorização de 
acordo com os protocolos de amostragem e análise para este elemento biológico, divulgados pela autoridade 
nacional. 

 

 
Tabela 9 – Mediana dos valores de referência e fronteiras para os tipos de rios Portugueses para fitobentos  

(Adaptado de INAG, 2009) 

 



Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos                                                  

 
22 

 

4.1.2 Composição e abundância dos invertebrados bentónicos 
 
Os invertebrados bentónicos são organismos sem vértebras e que habitam no substrato de rios e 

lagos, sendo uma importante fonte de alimentação para peixes. Entre eles, destacam-se vários grupos de 
animais, como anelídeos, crustáceos, moluscos, sendo os insectos os mais representativos nos ecossistemas 
fluviais. Devido à sua mobilidade reduzida, ciclos de vida longos e uma permanência relativamente elevada 
nos ecossistemas, os macro-invertebrados são organismos extremamente sensíveis aos factores abióticos do 
meio pois o tipo de substrato, a temperatura da água, o tipo de vegetação e disponibilidade de alimento 
condicionam drasticamente a sua abundância e diversidade sendo por isso considerados bons índices de 
qualidade ecológica da água [Gustard et al. (1997)]. 

De acordo com a DQA, a composição e abundância dos invertebrados bentónicos apenas será um 
elemento de qualidade para rios, uma vez que, à imagem do que acontece com as macrófitas e os fitobentos, 
as flutuações de nível, a homogeneidade do substratos e as condições físico-químicas adversas normalmente 
evidenciadas nas albufeiras não conferem aplicabilidade a este elemento biológico como forma de 
classificação do potencial ecológico neste tipo de massas de água [INAG, (2009)]. 

No entanto para rios, encontram-se já concluídos e calibrados, os índices para classificação do 
potencial ecológico de acordo com este elemento biológico. Na Tabela 10 estão representados os índices 
normalizados para Portugal estando os respectivos valores-guia e respectivos valores de referência indicados 
na Tabela 11. 

 

         

 
Tabela 10 – Índices para avaliação dos elementos biológicos invertebrados bentónicos em rios  

(Adaptado de INAG, 2009) 
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Tabela 11 – Mediana dos valores de referência e fronteiras para os diferentes tipos de rios de Portugal Continental para 

invertebrados bentónicos (Adaptado de INAG, 2009) 
 

4.1.3 Composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola 
 
A fauna piscícola é um valor natural que deve ser preservado e reabilitado pois para além do carácter 

ecológico, em algumas comunidades pode ter um papel importante na economia local e regional. Enquanto 
elemento de qualidade biológica, a fauna piscícola é um grupo importante para a avaliação ecológica de rios 
e lagos, em virtude da sua sensibilidade a diferentes tipos de pressões [Barbour et al. (1999)]. 
Adicionalmente, como pertencem a níveis tróficos superiores, são um bom indicador de possíveis 
perturbações que possam ter ocorrido em níveis tróficos inferiores da cadeia alimentar. Para além disso, 
algumas espécies, por terem um elevado tempo de vida, podem ser “testemunhas” importantes das 
sucessivas alterações verificadas no meio, em períodos de tempo consideráveis, permitindo assim, obter 
uma visão global, sistémica e integrada da evolução da qualidade dos ecossistemas nos diferentes níveis 
tróficos [Wetzel, (1993)].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Por outro lado, muitas espécies piscícolas são bastante sensíveis às alterações hidromorfológicas 
evidenciadas nos sistemas fluviais, para além de serem as principais vítimas da descontinuidade longitudinal 
provocada pelas infra-estruturas transversais, sendo por isso fundamental serem alvo de análise aquando da 
aferição de estado de qualidade dos cursos de água. 

De acordo com a DQA, a composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola em rios e 
albufeiras não será ainda, uma parâmetro de qualidade para aferição do estado ecológico da massa de água, 
uma vez que após o 1º exercício de intercalibração, este elemento ainda não se encontra calibrado, pelo que 
apenas na 2ª fase do exercício de intercalibração se definirá quais os indicadores de qualidade deste 
elemento bem como os valores de referência. Neste sentido, apenas na 2ª geração dos PGRH é que este 
elemento biológico será de facto um parâmetro de qualidade, apesar de já se encontrarem disponíveis os 
protocolos de amostragem e análise para este elemento biológico, sendo desde já necessária a sua 
monitorização. 
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4.2 Elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos 
 
Como consequência da introdução de um AH, diversas alterações de carácter hidromorfológico são 

inevitáveis. Segundo a DQA, os elementos hidromorfológicos são um dos principais elementos de 
classificação do estado ecológico das massas de água, porque muitas vezes asseguram um suporte abiótico 
imprescindível para o estabelecimento de variadíssimas espécies, para além de que a sua heterogeneidade 
promove a diversidade de habitats susceptíveis de serem colonizados pelos diversos organismos que 
normalmente se desenvolvem dentro dos ecossistemas fluviais. No entanto, efectuar uma correcta avaliação 
do grau de alteração e perturbação antropogénica nestes sistemas é uma tarefa complexa. 

Desde o regime de escoamento, passando pela alteração das zonas ripícolas e consequente 
modificação das margens e leito dos ecossistemas fluviais, as infra-estruturas hidráulicas alteram 
significativamente o perfil longitudinal dos rios, transformando-os, pois em condições pristinas estes 
apresentavam características de um sistema lótico, passando a apresentar características de um sistema 
semi-lêntico, nomeadamente nas albufeiras ou nos troços mais regularizados.  

Por outro lado, e como consequência da regularização de caudais, seja para defesa contra cheias, 
secas ou para produção hidroeléctrica, verifica-se quase sempre um perda de conectividade transversal 
entre o sistema fluvial e suas margens, separando o rios dos seus leitos de cheia, com consequências muitas 
vezes irreversíveis na qualidade do habitat ribeirinho e por conseguinte no ecossistema fluvial como um 
todo. Contudo, as possíveis alterações e impactes nas condições naturais, por força deste tipo de 
empreendimentos, não se limitam apenas ao armazenamento e consequente formação da albufeira, com 
todas as consequências decorrentes da constante alteração dos níveis de água no local da barragem, já que a 
montante e a jusante, factores como a alteração dos fluxos de carga sólida e consequente desassoreamento 
das zonas costeiras, variação da profundidade, largura, estrutura e substrato do leito, alterações dos perfis 
térmicos da massa de água, interferência nos processos naturais de erosão e alteração do património 
natural, não são de menor importância. 

Neste sentido, a análise de todos estes parâmetros, denominados de elementos hidromorfológicos de 
suporte dos elementos biológicos, está patente nos objectivos da DQA sendo a sua análise e monitorização 
de elevada importância para a fauna e flora características dos ecossistemas fluviais, que ao abrigo da 
presente directiva, serão parâmetros imprescindíveis para a avaliação do estado ecológico das massas de 
água, para além dos elementos físico-químicos, habitualmente estudados em questões relacionadas com a 
qualidade das águas.   

 

4.2.1 Regime hidrológico 
 
Entende-se por regime hidrológico à variação das distribuições sazonais do caudal dos cursos de água. 

Esta definição poderá ser essencialmente estatística e descreve a frequência natural da ocorrência de cheias 
e estiagens numa determinada bacia hidrográfica e que reflecte os padrões climáticos da região. A geologia, 
a topografia e o uso do solo condicionam os efeitos do ciclo hidrológico no regime fluvial, uma vez que os 
fenómenos de evapo-transpiração e infiltração de água em muito alteram a parcela de escoamento 
superficial directo, com origem na precipitação. A dimensão e características da bacia hidrográfica é também 
um factor preponderante nas características do regime hidrológico, uma vez que quanto maior for a área de 
drenagem, menor será o efeito das condições climáticas na alteração natural dos padrões de escoamento 
superficial. 

Alterações antropogénicas ao regime hidrológico natural são pois objecto de avaliação na qualificação 
do estado ecológico das massas de água, dada a importância do ciclo hidrológico na flora e fauna 
directamente dependentes, para além de interferirem com outros parâmetros abióticos estruturais dos 
sistemas fluviais, nomeadamente os fenómenos de erosão, transporte e deposição de sedimentos que 
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conferem a estes sistemas propriedades únicas capazes de proporcionar uma variedade incrível de habitats, 
suporte físico estrutural para a qualidade e dinâmica da biota existente nestes sistemas. 

 

4.2.2 Continuidade lótica 
 
Continuidade lótica de um rio pode ser definida pela não fragmentação e artificialização do seu leito 

natural e é um parâmetro importante na aferição da qualidade das massas de água dos sistemas fluviais.  
Os processos ecológicos dependentes do sistema fluvial, estão estruturados de acordo com o número 

de ordem e hierarquia da rede hidrográfica proposto por [Strahler, (1957)] onde os rios de menor ordem 
(ordem 1) afluem para rios de segunda ordem e assim sucessivamente, sendo que os processos biológicos 
estão largamente dependentes desta relação, uma vez que as características de cada um destes sistemas 
apresenta condições especificas requeridas pelos diferentes organismos que neles habitam.  

Normalmente, os rios de menor ordem estão inseridos em zonas montanhosas e florestais, 
apresentando um declive acentuado, um substrato rochoso, grandes velocidades de escoamento e elevada 
turbulência, contendo água normalmente com pouca turvação e carga nutritiva e vegetação aquática 
incipiente. Por seu turno, os rios de maior ordem, situam-se em zonas com menor declive, com vales mais 
alargados e percursos mais sinuosos. Como os processos de erosão são também mais evidentes, verifica-se 
um aumento da largura e profundidade do leito, verificando-se também uma crescente diversificação do 
substrato do leito com gravilha e materiais mais finos. Adicionalmente, nos rios de maior ordem, verifica-se 
também o desenvolvimento de planícies aluviais, providas de vegetação ripícola estável e bem adaptada às 
variações sazonais do regime fluvial. Como consequência do aumento da profundidade e largura do leito, 
verifica-se uma diminuição da velocidade de escoamento, traduzindo-se num aumento da temperatura e 
turvação da água e consequente diminuição de oxigénio dissolvido. É esta especificidade de condições 
abióticas e de habitat que determina as diferentes comunidades biológicas distribuídas longitudinalmente na 
rede hidrográfica. 

A teoria do contínuo lótico, proposta por [Vannote et al., (1980)], estabelece precisamente uma 
relação entre as condições abióticas do meio e as comunidades biológicas presentes em cada trecho do 
sistema fluvial. Deste modo, nos cursos de água de menor ordem, caracterizados pela sua envolvente 
florestal que serve de fonte de matéria orgânica, as comunidades de invertebrados são constituídas por 
trituradores e colectores, sendo os predadores pouco vulgares. Relativamente às comunidades piscícolas 
elas normalmente resumem-se às trutas (Salmo trutta), e aos escalos (Squalius sp.). Nos cursos de água de 
ordem intermédia, quando se verifica um alargamento do leito e um consequente aumento do transporte de 
sedimentos e nutrientes, originando zonas de deposição de sedimentos, proporcionando habitat para o 
estabelecimento de vegetação nas margens e leito. As comunidades de invertebrados são 
predominantemente compostas por colectores e raspadores, sendo os trituradores e predadores menos 
abundantes. A fauna piscícola é normalmente constituída por ciprinídeos como a boga (Chondrostoma sp.), o 
barbo (Barbus sp.) ou o ruivaco (Rutilus macrolepidotus). Por ultimo, nos cursos de água de maior ordem, 
situados já em planícies e com o corredor fluvial bastante desenvolvido e definido, a massa de água é grande 
e turva como consequência do aumento da carga nutritiva e sedimentar transportado ao longo do seu 
percurso. Como a profundidade do rio é maior, as comunidades vegetais limitam-se às margens, sendo que 
na coluna de água pode abundar o fitoplâncton. As comunidades de invertebrados mais comuns são os 
colectores e os predadores, sendo que os peixes mais abundantes são a carpa comum (Cyprinus carpio), o 
barbo (Barbus sp.), a enguia (Anguilla anguilla) e a tainha (Mugil cephalus). A Figura 3, representa 
esquematicamente o perfil longitudinal das características abióticas e bióticas de um sistema fluvial. 
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Figura 3 – Perfil longitudinal das características abióticas e bióticas de um sistema fluvial  

[Vannote et al. (1980)] 
 

4.2.3 Condições morfológicas e hidromorfológicas 
 
Entenda-se por condições morfológicas, todos os parâmetros abióticos dos ecossistemas fluviais entre 

os quais, segundo a DQA, a variação da profundidade e largura do rio, estrutura e substrato do leito bem 
como composição e estrutura da zona ripícola. Os fenómenos de erosão natural são significativamente 
influenciados pela quantidade de água que aportam, ao longo do seu percurso longitudinal. Por outro lado, a 
estrutura e substrato do leito em muito condicionam a velocidade e direcção do escoamento. 
Adicionalmente, a composição e estrutura da zona ripícola é um factor determinante para a estabilidade 
morfológica dos sistemas fluviais, uma vez que, para além do seu papel de zona transição e tampão entre o 
ecossistema aquático e terrestre, com elevada importância ecológica, apresenta uma importância vital na 
delimitação natural do leito dos rios, bem como no controlo da amplitude térmica anual do curso de água e 
no aporte de matéria orgânica autóctone para o leito do rio. 

Nas zonas áridas e mediterrânicas os períodos de estiagem são normalmente longos sendo que a 
fauna local é fortemente condicionada por esta sazonalidade e normalmente é caracterizada por espécies 
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adaptadas a fenómenos de sobrevivência temporal e a flora e vegetação das zonas ripícolas é normalmente 
pobre ou pouco desenvolvida como consequência da falta de disponibilidade de água em alguns períodos do 
ano. Por outro lado, os cursos de água perenes, são caracterizados por uma grande diversidade aquática e 
ripária, já que nas estações mais húmidas do ano, ocorre frequentemente a inundação das planícies aluviais 
aumentando a conectividade lateral do ecossistema, uma vez que os organismos ai presentes estão bem 
adaptados a estes fenómenos, nomeadamente os peixes e invertebrados que usufruem desta zonas, seja 
para fenómenos de procura de alimento, desova ou refugio, quando as condições de escoamento são mais 
desfavoráveis para a sua sobrevivência.  

A conservação do valor natural das planícies aluviais e zonas húmidas adjacentes está largamente 
dependente das interacções de cariz hidrológico e ecológico entre o rio, as zonas ripícolas e os leitos de 
cheia, que promovem esta conectividade e inter-dependência que aumenta o fluxo de matéria e energia 
entres estes sistemas, fundamental para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas fluviais, uma vez que estes 
necessitam de esta relação constante com as suas margens.  

Por vezes, a importância deste mosaico de habitats lênticos e semi-lênticos que se desenvolvem nas 
margens e leitos de cheia do rios, são de uma forma geral mais importantes que o próprio canal fluvial 
[Garcia & Laville; (2001)], uma vez que são eles que conferem uma heterogeneidade única ao sistema, 
proporcionando condições estáveis para o estabelecimento e desenvolvimento de plantas aquáticas e 
vegetação ripícola, que tem um papel importante não só na criação de habitats de reprodução, refugio e 
alimento para espécies de invertebrados e peixes, mas também na retenção e fixação de matéria inorgânica 
(nutrientes), que de outra forma atingiria o curso de água, controlando dessa forma o aumento de biomassa 
na coluna de água com influencia directa nos seus parâmetros físico-químicos, nomeadamente na 
temperatura, turvação, acidez e oxigénio dissolvido. 

Neste sentido, a alteração profunda destes padrões e características, fruto da regularização e 
canalização dos leitos fluviais, isolando o rio das suas margens provoca uma perda significativa de habitats 
com consequências na estabilidade e diversidade das comunidades biológicas, provocando um 
empobrecimento gradual da estrutura e funcionalidade destes ecossistemas.  

Desta forma, é de substancial importância avaliar e verificar a influência dos AH e obras hidráulicas 
adjacentes nestes parâmetros, para uma visão integrada e racional dos recursos dentro de uma bacia 
hidrográfica, relacionando-os entre si, promovendo o equilíbrio ecológico e a preservação dos ecossistemas. 

Para a avaliação, em rios, dos parâmetros acima mencionados deverá utilizar-se o RHS. O RHS é um 
método de inventariação e monitorização de componentes longitudinais e transversais dos cursos de água, 
incluindo o canal, as margens do corredor fluvial e o leito de cheia. Este método foi desenvolvido e aplicado 
na rede de monitorização de rios do Reino Unido desde 1993 [Fox et al. (1998)] e tem sido também aplicado 
em vários países europeus [Szoszkiewicz et al. (2006)] tendo o INAG adoptado esta ferramenta para a 
caracterização e avaliação da qualidade hidromorfológica do habitat fluvial. Este método engloba a análise de 
um conjunto de atributos e índices da integridade ecológica do sistema fluvial entre eles a geometria do 
canal, tipo de substrato, tipos de fluxo, processos de erosão e sedimentação, estrutura das margens, 
presença de vegetação, depósitos orgânicos, ocupação e uso do solo da área envolvente e perturbações 
antropogénicas evidenciadas. Esta análise é feita no corredor fluvial ao longo de um troço de 500 m de 
comprimento, abrangendo uma faixa de 50 m de cada lado da linha de água. As observações são registadas a 
duas escalas distintas, em transectos estabelecidos em intervalos de 50 m, denominados spot-checks, e de 
modo contínuo ao longo do troço em análise, denominado de sweep-up. A Figura 4, apresenta de uma forma 
esquemática as características recenseadas durante a realização deste método.  
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Figura 4 – Características recenseadas nos spot-checks na realização do método RHS 

 
Como consequência da aplicação deste método, o resultado final é expresso sob a forma de dois 

índices, o HQA e o HMS como consequência da caracterização hidromorfológica dos troços inventariados.  
O HQA, que é uma medida da diversidade e aptidão dos habitats fluviais para suportar organismos 

biológicos, é determinado pela presença e extensão das características do habitat das espécies autóctones de 
reconhecido interesse. As comparações entre diferentes HQA devem apenas ocorrer para rios de carácter 
semelhante, ou para troços de um mesmo rio. Este índice é normalmente expresso em valor absoluto e que 
aumenta com o incremento da qualidade do habitat.  

O HMS avalia o grau de artificialização da estrutura física do corredor fluvial. A pontuação HMS é 
independente do tipo de rio, podendo, por isso, ser utilizada para descrever modificações artificiais ao longo 
da margem. Contudo, factores biológicos, assim como a presença de espécies alóctones não são incluídos no 
sistema de classificação. Os valores de HMS aumentam com o incremento do grau de modificação e um valor 
de zero indica que não existem modificações antropogénicas, podendo classificar-se o local como pristino. Na 
Tabela 12 estão representadas as categorias do estado físico do canal, expressas em 5 classes de degradação 
de acordo com o HMI nos locais do recenseamento, associado ao valor de HMS obtido e na Tabela 13 estão 
representados os valores-limite para a classe excelente, do índice HQA, para os diferentes rios Portugueses, 
após aplicação desta metodologia. 
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Classes 
HMI Intervalos HMS Termo de Qualidade 

I 

0 Pristino 

0 - 2 Semi-natural 

II 3 - 8 Predom. não modificado 

III 9 - 20 Obviamente modificado 

IV 21 - 44  Sign. modificado 

V ≥ 45 Severamente modificado 
Tabela 12 – Relação entre o valor de HMS e respectivo grau de alteração de acordo com a metodologia RHS  

(Adaptado de Raven et al., 1998) 

 

 
Tabela 13 – Valores limite do índice HQA para a classe Excelente para os diferentes tipos de rios de Portugal 

Continental (Adaptado de INAG, 2009) 
 

Neste sentido, para a avaliação do estado ecológico e de acordo com as orientações da autoridade 
nacional em matéria de recursos hídricos, os parâmetros hidromorfológicos a monitorizar em rios e albufeiras 
estão representados nas Tabelas 14 e 15 respectivamente. 
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Tabela 14 – Elementos Hidromorfológicos de suporte e respectivas componentes e indicadores a utilizar na 

avaliação do Estado Ecológico em rios (Adaptado de INAG, 2009) 

 

 
Tabela 15 – Elementos Hidromorfológicos de suporte e respectivas componentes e indicadores a utilizar na avaliação do 

Potencial Ecológico em albufeiras (Adaptado de INAG, 2009) 

 

4.3 Elementos químicos e físico-químicos de suporte dos elementos 
biológicos 

 
Segundo a DQA, os elementos químicos e físico-químicos são essenciais não só para a manutenção da 

qualidade da água para consumo humano, industrial e irrigação, mas também apresentam um papel 
fundamental no suporte à vida, fazendo parte integral de quase todos os processos metabólicos envolvidos 
no desenvolvimento das mais diversas actividades biológicas. A água, como ecossistema fundamental e de 
base para quase todas as cadeias e teias alimentares, é sem duvida um bem sem preço, pelo que o controlo 
da sua poluição química torna-se essencial não só por razões de saúde pública mas também por razões 
ecológicas, uma vez que a sua importância e incorporação na grande maioria dos seres vivos confere-lhe um 
papel primordial na preservação da biodiversidade. Assim sendo, a monitorização e controlo dos seus 
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parâmetros físicos e químicos, é de elevada importância para a obtenção do bom estado químico e ecológico. 
Seguidamente serão então descritos os parâmetros físico-químicos do meio hídrico, que de acordo com este 
novo acto legislativo, são mais relevantes e que servem de suporte à actividade biológica desenvolvida não só 
nos ecossistemas fluviais, mas também nas albufeiras.  

Assim, no âmbito desta directiva, existe um conjunto de parâmetros físico-químicos, que deverão ser 
monitorizados de acordo com este novo acto legislativo em albufeiras e nos troços a jusante das barreiras 
físicas. As Tabelas 16 e 17 indicam os parâmetros que deverão ser monitorizados para que de acordo com 
cada um deles, seja possível aferir o bom potencial ecológico da massa de água em questão.  

Contudo, nesta análise não serão abordados os poluentes específicos, nem as substâncias prioritárias, 
que, de acordo com a referida directiva, deverão ser alvo de uma monitorização adequada para a 
classificação do estado químico, uma vez que não se enquadra de todo, no âmbito deste trabalho. 

 

 
Tabela 16 – Parâmetros Físico-Químicos gerais a monitorizar em rios  

(Adaptado de INAG, 2009) 
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Tabela 17 – Parâmetros Físico-Químicos gerais a monitorizar em massas de água fortemente 

modificadas – albufeiras (Adaptado de INAG, 2009) 

 
De acordo com a DQA, os valores de referência de alguns destes elementos já se encontram 

calibrados, quer para rios quer para albufeiras. Nas Tabelas 18 e 19, apresentam-se os limiares máximos para 
estabelecimento do bom estado ecológico para rios e albufeiras, respectivamente. 

 

 
Tabela 18 – Limiares máximos para os parâmetros físico-químicos gerais para o estabelecimento do Bom Estado 

Ecológico em Rios (Adaptado de INAG, 2009) 



                                                 Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos 

33 
 

 
Tabela 19 – Limiares máximos para os parâmetros físico-químicos gerais para o estabelecimento do 

Bom Potencial Ecológico em massas de água fortemente modificadas – albufeiras (Adaptado de INAG, 2009) 

 
Seguidamente será então explicada a importância e necessidade de monitorização destes elementos, 

uma vez que o seu controlo em muito optimiza as condições físico-químicas ideais para o desenvolvimento e 
estabelecimento das mais variadíssimas espécies normalmente presentes nos ecossistemas fluviais. 

 

4.3.1 Condições térmicas 
 
As condições térmicas de um sistema lótico são determinantes para a caracterização dos fenómenos aí 

ocorridos, uma vez que a distribuição da biota aquática é fortemente condicionada pelas condições de 
temperatura evidenciadas.  

Muitas espécies, sejam elas plantas, animais ou insectos, estão reféns de condições de temperatura 
muito específicas para realizarem com êxito a sua actividade metabólica sendo que por vezes, pequenos 
desvios a essas condições poderão limitar o seu estabelecimento ou desenvolvimento. 

Nos ecossistemas fluviais, o perfil longitudinal de temperaturas é determinante para a caracterização e 
composição da flora e fauna aquáticas uma vez que certos comportamentos de reprodução e migração são 
fortemente condicionados pela temperatura da água. A estreita dependência entre a temperatura da água e 
as necessidades metabólicas e fisiológicas dos organismos que nela habitam determina a distribuição das 
espécies ao longo do rio, sendo por isso um parâmetro importante de controlo da qualidade da água, pois 
apresenta importância vital no suporte à vida aquática. 

Por outro lado, em sistemas lênticos como as albufeiras, a temperatura desempenha um papel 
fundamental nos processos biológicos uma vez que afecta a solubilidade de gases, nomeadamente o 
oxigénio, com elevada importância em processos de decomposição de matéria orgânica por parte de 
organismos de metabolismo aeróbio. Por outro lado, a temperatura altera também a densidade dos líquidos, 
pelo que fenómenos de estratificação térmica poderão ocorrer originando normalmente três tipos de 
estratos térmicos, cada um com especificidades físicas, químicas e biológicas distintas. 

 
Epilímnio : Zona superficial da coluna de água, rica em oxigénio dissolvido e em fitoplâncton, bem 

iluminada, e na qual a temperatura declina lentamente com a profundidade; 
 
Metalimnio : Camada intermédia da coluna de água onde se verifica a termoclina, ou seja, onde 

ocorre a brusca variação da temperatura da água em função da profundidade;  
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Hipolímnio : Zona mais profunda de um sistema lêntico, onde não ocorre actividade fotossintética 
por ausência de luz e onde a actividade biológica é fortemente condicionada pela falta de oxigénio. 

 

4.3.2 Condições de oxigenação 
 
Tal como a temperatura, o nível de oxigénio dissolvido (OD) é um parâmetro de suporte vital para o 

desenvolvimento de vida no meio aquático. A transferência deste gás para a água ocorre ou por suporte 
físico, por transferência entre a atmosfera e a superfície da água, onde a velocidade e a turbulência do 
escoamento melhoram as condições de oxigenação, ou por suporte biológico, como consequência da 
actividade fotossintética realizada pelo fitoplâncton, bactérias, algas ou mesmo plantas aquáticas. A sua 
solubilidade na água é dependente da temperatura (decresce com o aumento da temperatura). 

O teor de oxigénio é um parâmetro importante na qualidade das águas interiores superficiais pois 
condiciona o processo de auto-purificação dos rios, onde a matéria orgânica é degradada biologicamente. 
Assim, meios com défice de oxigénio, poderão originar desequilíbrios importantes no equilíbrio biológico 
fluvial, uma vez que quer invertebrados, quer peixes necessitam de condições de oxigenação específicas para 
satisfação das suas próprias necessidades metabólicas. 

 

4.3.3 Estado de Acidificação 
 
Por influenciar diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente, o pH é um parâmetro 

importante na avaliação da qualidade da água de um rio. A sua influência sobre os ecossistemas aquáticos 
dá-se directamente devido aos seus efeitos na fisiologia das diversas espécies mas também indirectamente, 
uma vez que determinadas condições de pH contribuem para a precipitação de elementos metálicos ou 
afectam a solubilidade de certos elementos como o Fósforo. Assim sendo, o estado de 
acidificação/neutralidade/alcalinidade de um rio condiciona largamente as interacções químicas e biológicas 
da massa de água, sendo por isso, um parâmetro importante na aferição da sua qualidade. 

 

4.3.4 Condições relativas a nutrientes 
 

4.3.4.1 Fósforo 
 
O Fósforo presente nos ecossistemas fluviais é normalmente proveniente de descargas agrícolas 

urbanas ou industriais, ou da drenagem natural fruto dos processos de lixiviação dos solos ou rochas. O 
Fósforo pode estar presente na água sob diversas formas.  

Os fosfatos orgânicos são moléculas orgânicas que contêm Fósforo, os ortofosfatos são sais 
inorgânicos e os polifosfatos, são polímeros de ortofosfatos, sendo que estes não apresentam elevada 
importância no estudo da qualidade das águas uma vez que são hidrolisados naturalmente e convertem-se 
rapidamente em ortofosfatos.  

Assim como o azoto, o Fósforo é um macro-nutriente e um dos elementos essenciais para a 
manutenção dos processos biológicos. No entanto, o seu excesso nos ecossistemas aquáticos pode afectar a 
qualidade da água, uma vez que uma excessiva carga de Fósforo condiciona negativamente o estado trófico 
da massa de água, tornando-a eutrofizada. 

 

4.3.4.2 Azoto Amoniacal, Nitratos e nitritos 
 
As fontes de azoto nos ecossistemas fluviais são diversas, apesar de, tal como o Fósforo, serem 

normalmente provenientes de descargas agrícolas, urbanas ou industriais. No entanto, ao contrário do 
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Fósforo, o azoto está presente na atmosfera em grande quantidade, sendo por isso uma fonte importante 
deste elemento, nomeadamente de suporte aos mecanismos de fixação desempenhados por bactérias e 
algas, que o incorporam sob a forma orgânica. A fixação química, reacção que depende da disponibilidade de 
luz, contribui para a presença de amónia, Nitratos e nitritos nas águas. Às diferentes etapas de 
transformação de azoto gasoso, em azoto orgânico e consequente decomposição e nova libertação sob a 
forma gasosa denomina-se por ciclo do azoto, e é um dos processos naturais mais influenciados pelas 
actividades antropogénicas. 

A sua importância nos ecossistemas aquáticos prende-se com o facto dos processos de nitrificação e 
desnitrificação serem realizados por comunidades de bactérias que o tornam disponível para as plantas e 
algas sob a forma de Nitratos e amónia, fornecendo a base nutritiva para o seu desenvolvimento. Assim, uma 
excessiva carga azotada, poderá originar um desenvolvimento descontrolado de plantas e algas aquáticas, 
afectando significativamente a qualidade da água, pois com o aumento da disponibilidade destes elementos 
na água e o consequente desenvolvimento dessas espécies levam a um empobrecimento gradual do 
ecossistema e da sua biodiversidade. 
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5 Impacte dos AH nos ecossistemas 
 
Depois de no capítulo anterior, terem sido caracterizados os parâmetros de qualidade do estado 

ecológico das massas de água superficiais bem como os seus critérios de classificação, serão então descritos 
os impactes mais significativos como consequência da implementação de AH em sistemas fluviais. 

Antes de mais, será necessário referir que muitas vezes, não existe uma relação clara e directa entre os 
parâmetros descritos no capítulo anterior e as categorias de impacte que serão enumerados neste capítulo, 
uma vez que existe uma interdependência de tal forma complexa entre elas que cada categoria de impacte 
assinalada pode ser resultado da alteração de vários parâmetros em simultâneo. Neste sentido, apenas serão 
abordadas as questões melhor identificadas nesta área de estudo e que de uma forma geral caracterizam os 
impactes decorrentes da implementação de AH em sistemas fluviais. 

 

5.1 Alterações morfológicas 
 

Normalmente, a implementação de um AH acarreta inúmeros impactes na morfologia fluvial. Segundo 
[Cunha, (2001a)], as características e tipologia do leito dos rios, dos canais e estruturas adjacentes e os seus 
padrões de drenagem quando inter-relacionados entre si e relacionados com a orografia e topografia da 
bacia hidrográfica culminam em fenómenos únicos de erosão, transporte e deposição de sedimentos. De 
facto, um AH altera, muitas vezes, o natural desenvolvimento destes fenómenos.  

Num rio, a velocidade do escoamento depende de diversos factores tais como o declive do seu leito, o 
volume de água que transporta e a forma da sua secção transversal que por sua vez irá determinar a 
quantidade de sedimentos que transportará, sejam eles dissolvidos ou suspensão, como resultado dos 
processos de erosão realizado quer nas margens quer no substrato do leito. 

Adicionalmente e como consequência da regularização de caudais, os leitos de cheia a jusante destas 
infra-estruturas podem tornar-se degradados, uma vez que o período de retorno do nível de água a 
determinado patamar adjacente ao leito normal do rio pode aumenta significativamente, rompendo dessa 
forma com o equilíbrio existente entre o leito, as margens e respectivas planícies aluviais. Como o transporte 
sólido é mais significativo durante o período de ocorrência de cheias, as infra-estruturas de regularização de 
caudais, apesar do seu benefício no controlo de catástrofes nas zonas ribeirinhas, têm consequências 
nefastas não só na diminuição dos fenómenos de erosão natural, como também provocam uma diminuição 
significativa no aporte de sedimentos às zonas costeiras, com consequências ainda desconhecidas a longo 
prazo. 

A Figura 5 representa esquematicamente os diferentes leitos de um sistema fluvial consoante a 
quantidade de água que aportam, que naturalmente está dependente não só das condições hidrológicas do 
local, como da pluviosidade ou evapo-transpiração, como também do grau de permeabilidade dos solos e do 
nível de água nos lençóis freáticos, uma vez que estes dois parâmetros em muito influenciam a quantidade 
de água que escoa superficialmente no sistema. 

Neste sentido, por força da introdução de uma infra-estrutura hidráulica, estes parâmetros vão 
forçosamente alterar-se, pelo que romperá com o único e dinâmico equilíbrio fluvial, alterando 
significativamente, quer espacialmente quer em amplitude, os processos de erosão, transporte e deposição 
de sedimentos, para além de condicionarem fortemente a conectividade lateral entre o sistema fluvial e o 
terrestre, tendo normalmente como consequência uma regressão e uma alteração significativa das 
características e funcionalidades das zonas ripícolas, leitos de cheia e zonas húmidas associadas. 

 



Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos                                                  

 
38 

 

 
Figura 5 – Representação do leito e planícies aluviais de um sistema fluvial 

 

Relativamente aos fenómenos de transporte e deposição de sedimentos, verifica-se que, com a 
introdução de uma albufeira e consequente redução da velocidade do escoamento, verificar-se-á um 
aumento da deposição de sedimentos na área de regolfo da albufeira, resultando desta forma numa 
diminuição do aporte de sedimentos para jusante [Coelho, (2008)] podendo provocar também 
assoreamentos indesejáveis na zona da albufeira. Por outro lado, a própria estrutura transversal, para além 
das alterações hidromorfológicas que acarreta a montante, por seu turno ela própria constitui uma barreira à 
livre circulação de sedimentos ao longo do sistema fluvial, rompendo dessa forma com o equilíbrio 
longitudinal do rio [Coelho, (2008)], com consequências em toda a sua extensão. 

Adicionalmente, aquando da implementação de um AH provido de uma albufeira, verifica-se a 
degradação do continuum fluvial, uma vez que o equilíbrio longitudinal do sistema é desfragmentado, pois a 
alteração de um sistema lótico para um sistema semi-lêntico acarreta um conjunto de efeitos em cadeia, 
desde as condições físico-químicas até às condições biológicas e de habitat fluvial, resultando em 
consequências muitas vezes irreversíveis e irreparáveis [Cunha, (1995) e (2001a)]. 

Como já abordado anteriormente neste trabalho, a interdisciplinaridade entre os diversos fenómenos 
morfológicos envolvidos durante a análise dos impactes provocados pelas estruturas hidráulicas transversais 
em sistemas fluviais, cria alguma dificuldade em definir correctamente as fronteiras do que se poderá 
catalogar como aspectos morfológicos ou hidrológicos dada a sua estreita cumplicidade. Como se pode 
compreender, normalmente as alterações morfológicas, originam alterações hidrológicas que, no contexto 
da DQA são apelidadas de alterações hidromorfológicas, dada a sua estreita relação. Neste sentido, todos os 
aspectos mencionados, são de acordo com este novo documento, aspectos hidromorfológicos e dada 
também a sua relação com os factores bióticos dos ecossistemas fluviais, eles não poderão ser avaliados 
separadamente, havendo uma estreita relação entre a morfologia do ecossistema e a biota directamente 
dependente. 

Muitas das vezes, e de acordo com a orografia e topografia do terreno, é necessário efectuar 
alterações significativas no percurso natural dos rios, para que se possa não só elevar o potencial 
hidroeléctrico do empreendimento, mas também tornar o projecto exequível técnica e economicamente. 
Neste sentido, e à imagem das questões abordadas anteriormente, esta modificação provoca não só a 
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alteração dos valores naturais e paisagísticos, como também descaracterizará o sistema fluvial em toda a sua 
extensão longitudinal, com implicações notórias nos factores bióticos e abióticos directamente dependentes 
do curso de água, que em situação pristina, possuíam características e funcionalidades únicas que foram 
então alteradas como consequência da introdução de um AH. Paralelamente, quando se introduz uma 
albufeira com dimensões razoáveis, cuja função será certamente o armazenamento de água para 
variadíssimas finalidades, há então a necessidade de manter um fluxo mínimo de escoamento, para que no 
troço jusante da infra-estrutura o impacte resultante da reserva de água não interfira significativamente nas 
funcionalidades bióticas e abióticas do sistema fluvial. 

 

5.2 Alterações hidrológicas 
 

Como referido anteriormente neste trabalho, poderá não ser muito fácil, delimitar a fronteira entre 
aspecto morfológicos e aspectos hidrológicos, pelo que optou-se por colocá-los em dois sub-capítulo 
distintos, apesar da DQA abordar estes dois aspectos como um só, denominando-os como aspectos 
hidromorfológicos, dada a dependência evidente entre eles, uma vez que, uma alteração do regime 
hidrológico originará normalmente uma alteração da morfologia fluvial, sendo o contrário também verdade. 
Assim, o importante não será de todo estabelecer a fronteira entre eles, mas sim compreender as pressões 
exercidas sob os recursos hídricos que provocam estas e outras alterações, face ao evidenciado em situação 
pristina. 

De facto, e como já abordado extensamente em capítulos anteriores, a construção e exploração de AH 
ou outras estruturas hidráulicas transversais provoca alterações ao regime hidrológico nos ecossistemas 
lóticos, alterando-os, com implicações por vezes na flora e fauna directamente dependentes do continuum 
fluvial, uma vez que o caudal e as condições de escoamento desempenham uma função de primordial 
importância ecológica nos ecossistemas fluviais.  

Os AH alteram os padrões naturais deste regime, uma vez que, dependendo do seu tipo e 
características (ver capítulo 3) poderão armazenar grandes quantidades de água que não fluirá naturalmente 
ao longo do sistema fluvial, provocando alterações importantes no percurso natural dos rios, para além de 
que, fruto das suas condições operatórias, os seus padrões de descarga e de restituição da água no sistema a 
jusante não têm qualquer paralelo com as condições assistidas em ambiente natural.  

As alterações hidrológicas mais importantes relativas à implementação de um AH num sistema fluvial 
devem-se ao facto de alterarem substancialmente os padrões hidrológicos sazonais, com influência 
importante nas épocas de ocorrência de caudais extremos e sua magnitude [Ward & Stanford; (1995)]. Estas 
alterações, terão normalmente como consequência a alteração da velocidade e secção de escoamento, com 
efeitos também no transporte sólido e na morfologia do leito (hidromorfologia do sistema fluvial), para além 
de provocarem alterações em certos parâmetros físico-químicos, tais como a temperatura, oxigénio 
dissolvido, concentração de nutrientes, que obviamente conduzirão a uma alteração da qualidade da água. 
Por outro lado, e dada a estreita relação entre as condições hidromorfológicas e físico-químicas dos 
ecossistemas fluviais e as espécies aquáticas que utilizam os rios como seu habitat natural, estas alterações 
induzirão impactes nas comunidades bióticas, nomeadamente na sua estrutura e composição específica para 
além de alterarem as suas relações inter e intraespecificas [Ward & Stanford; (1995)]. 

Como consequência das alterações enunciadas anteriormente, quando se introduz uma estrutura 
hidráulica transversal com elevada capacidade de retenção, existe sempre a necessidade de se manter um 
fluxo mínimo, que assegure não só a conservação e protecção dos ecossistemas fluviais mas também, e se 
possível, potencie o normal desenvolvimento evolutivo das comunidades aquáticas e outras directamente 
dependentes destes ecossistemas, promovendo a inter-dependência entre o meio aquático e terrestre, que 
normalmente culminam num equilíbrio e biodiversidade únicas nestes ecossistemas. Este fluxo, normalmente 
denominado de caudal ecológico, é normalmente definido como uma série temporal de valores de 
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escoamento que reflictam não só as necessidades ecológicas das comunidades biológicas, mas também que 
se assemelham aos padrões de escoamento naturais, podendo apresentar variações diárias, mensais e 
anuais, de forma a reproduzir artificialmente, a ocorrência de anos húmidos e secos [Gordon et al. (1992)]. 
Adicionalmente, poderá ainda ser necessário o estabelecimento de um regime de caudais, para controlo do 
material depositado, mas também para manutenção da estrutura física do leito e o seu regime e capacidade 
de transporte de material sólido [Gordon et al. (1992)]. Neste sentido, o caudal ecológico não só permite 
manter as condições necessárias ao desenvolvimento da biota aquática como também permite manter os 
padrões morfológicos associados e adequados a cada tipo de sistema fluvial, possibilitando dessa forma a 
permanência de um contínuum fluvial estável e que mantenha todas as funcionalidades normalmente 
associadas a estes ecossistemas. 

 

5.3 Qualidade da água na albufeira 
 
Como referido anteriormente, um dos objectivos da DQA prende-se com o facto de promover a 

preservação e restauro de todas as massas de água fortemente modificadas. As albufeiras, como 
consequência da construção de um AH, são locais frágeis e críticos quando se abordam questões 
relacionadas com a qualidade da água e respectiva diversidade biológica. Segundo os dados divulgados pelo 
SNIRH, algumas albufeiras apresentaram problemas de eutrofização. Segundo a mesma fonte, no ano de 
2008, cerca de 36% das albufeiras em Portugal Continental apresentaram qualidade má ou muito má, sendo 
que os parâmetros que normalmente influenciaram esta classificação foram a quantidade de Fósforo, 
fosfatos, Azoto amoniacal e carência química de oxigénio presentes na água, mostrando desta forma, que 
uma das problemáticas associadas a este tipo de massas de água tem que ver com o seu estado de 
eutrofização, pelo que estratégias de restauração e reabilitação destes sistemas tornam-se urgentes, não só 
por questões ecológicas, mas também por questões paisagísticas, económicas e de saúde pública. 

A eutrofização é um processo natural de envelhecimento das massas de água lênticas, no decurso do 
qual as águas sofrem um enriquecimento em elementos orgânicos e inorgânicos, conduzindo ao domínio do 
ecossistema por plantas aquáticas, à transformação em pântanos e por fim, em terra seca [Metcalf & Eddy, 
(2003)]. Contudo, em condições naturais, este processo é bastante lento e ocorre como consequência da 
interacção da biocenese com os elementos abióticos presentes num determinado ecossistema. 

Por outro lado, e como referido nos dois sub-capítulos anteriores (alterações morfológicas e alterações 
hidrológicas), os impactes decorrentes da conversão de um ecossistema lótico num ecossistema semi-lêntico 
tem também repercussões no ecossistema a jusante da barragem como consequência não só da retenção de 
um volume significativo de água mas também fruto do padrão das descargas que obviamente está 
relacionado com o regime operatório do AH, se existente. Como consequência da retenção de um volume de 
água, verificar-se-á um aumento da concentração de nutrientes a montante da estrutura e segundo 
[Vannote et al. (1980)], a cada troço de um rio afluem continuamente os materiais provenientes dos troços a 
montante e do meio terrestre envolvente, sendo que o aporte de matéria orgânica e inorgânica a cada 
secção é determinada principalmente por este contínuo transporte de montante para jusante, que com a 
introdução de infra-estruturas transversais é drasticamente alterado. É esta distribuição longitudinal de 
matéria orgânica e inorgânica que determina a distribuição também longitudinal dos diferentes organismos 
no sistema lótico, consoante as características abióticas de cada troço. Neste sentido, a presença de uma 
barragem, irá certamente concentrar a matéria orgânica e inorgânica num único troço, potenciando dessa 
forma os fenómenos de eutrofização normalmente evidenciados nestes ambientes, apesar de existirem 
outros factores que potenciam ou minimizam este efeito, tais com a utilização e uso do solo na área de 
drenagem, bem como os padrões operatórios da própria albufeira, associados também à morfologia, 
geologia e hidrologia do local. 
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Figura 6 – Dados relativos à qualidade de água nas albufeiras em Portugal continental (Fonte: SNIRH) 

 

Para a avaliação do estado trófico das albufeiras recorre-se normalmente à caracterização de certos 
parâmetros na água, nomeadamente a concentração de Fósforo total, clorofila a e profundidade visível do 
disco de Secchi, entre outros, segundo o critério utilizado para tal classificação. Para a classificação do estado 
trófico existem vários critérios. No entanto, para uma classificação mais rigorosa, normalmente utilizam-se 
diversos critérios para que se possa estabelecer um termo de comparação entre eles. As Tabelas 20, 21, 22 e 
23 demonstram alguns desses critérios, os quais, mais à frente neste trabalho serão utilizados para a 
classificação do estado trófico das albufeiras em estudo. De notar que, o denominado critério nacional, utiliza 
médias geométricas, ao contrário de todos os outros, que utiliza médias aritméticas. Por último, em Portugal, 
quando se utiliza o critério da Unesco para classificação do estado trófico, não se utiliza o parâmetro fauna 
piscícola, por questões biogeográficas, nem o parâmetro de percentagem de saturação de oxigénio, por 
questões climáticas, pelo que na Tabela 23, estes dois parâmetros não foram mencionados 

 

PARÂMETRO OLIGOTROFIA MESOTROFIA EUTROFIA 

Fósforo Total 
(mg P/m3) 

< 10,0 10,0 – 50,0 > 50,0 

Biomassa 
clorofilina 
(mg/m3) 

< 2,5 2,5 – 15,0 > 15,0 

Tabela 20 – Critério de Classificação do estado trófico segundo o PNA (2002) 

 
 

PARÂMETRO OLIGOTROFIA MESOTROFIA EUTROFIA 

Fósforo Total 
(mg P/m3) 

< 10,0 10,0 – 35 > 35 

Biomassa 
clorofilina 
(mg/m3) 

<2,5 2,5 – 10,0 > 10,0 

% Saturação 
O2 

- - < 40 

Tabela 21 – Critério Nacional de Classificação do estado trófico 
  (INAG – Directiva das Águas Residuais Urbanas)  
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PARÂMETRO OLIGOTROFIA MESOTROFIA EUTROFIA 

Fósforo Total               
(mg P/m3) 

< 10,0 10,0 – 35 > 35 

Biomassa 
clorofilina (mg/m3) 

< 2,5 2,5 – 8 > 8 

Máximo Biomassa 
clorofilina  
(mg/ m3) 

< 8 8 – 2,5 > 25 

Profundidade de 
Secchi (m) 

> 6 6 – 3 < 3 

Profundidade  
mínima de Secchi 

(m) 

> 3 3 – 1,5 < 1,5 

Tabela 22 – Critério de Classificação do estado trófico segundo OCDE (1982) 

 

PARÂMETRO 
ULTRAOLIGO 

TROFIA 
OLIGOTR

OFIA MESOTROFIA EUTROFIA 
HIPER 

EUTROFIA 

Fósforo Total               
(mg P/m3) 

4,0 10,0 10,0 – 35 35 – 100 100,0 

Média 
Biomassa 
clorofilina 
(mg/m3) 

1,0 2,5 2,5 – 8 8 – 25 25,0 

Máximo 
Biomassa 
clorofilina 
(mg/m3) 

2,5 8,0 8 – 25 25 – 75 75,0 

Profundidade 
média de 
Secchi (m) 

12,0 6,0 6 – 3 3 – 1,5 1,5 

Profundidade  
mínima de 
Secchi (m) 

6,0 3,0 3 – 1,5 1,5 – 0,7 0,7 

Tabela 23 – Critério de Classificação do estado trófico segundo UNESCO, 1992 
(Adaptado de Deborah Chapman) 

 
No entanto, principalmente com o desenvolvimento da agricultura intensiva com recurso a grandes 

quantidades de fertilizantes, alterações do uso do solo que provocam uma impermeabilização excessiva dos 
mesmos com implicações directas no ciclo natural dos nutrientes, estes fluem, em maior quantidade para as 
massas de água, aumentando significativamente a sua concentração nas mesmas. Visto isto, é importante 
realçar que as causas deste processo de eutrofização não estão apenas relacionadas com a simples 
introdução de estruturas hidráulicas transversais. Naturalmente, estas infra-estruturas têm um papel 
importante no acelerar dos mesmos, pois apesar deste processo poder ocorrer em rios não regularizados, 
ele não é tão frequente, devido às condições ambientais serem mais desfavoráveis para o crescimento de 
algas e outras plantas, tais como a turvação e a velocidade mais elevada de escoamento [von Sperling, 



                                                 Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos 

43 
 

(1996)]. Desta forma, as albufeiras podem tornar-se ecossistemas com elevada produtividade e consequente 
diversidade de algas, muitas delas com alguma ecotoxicidade, aquática e humana, originando problemas de 
depuração e tratamento das águas destinadas a posterior consumo humano, industrial ou agrícola. 

É comummente aceite, que o nível de eutrofização de uma massa de água lêntica está normalmente 
associado ao uso e ocupação do solo na área de drenagem envolvente. Desta forma, consoante for o grau de 
alteração da bacia de drenagem maior será certamente a afluência de nutrientes à massa de água. Claro 
está, que, sem a infra-estrutura hidráulica, as consequências da drenagem de nutrientes para a massa de 
água, não teriam a mesma amplitude. Por outro lado, era possível avaliar este assunto com outra 
abordagem, pois como referido anteriormente, normalmente as causas da grande disponibilidade de 
nutrientes nas massas de água está normalmente associada à actividade agrícola intensiva e à drenagem de 
águas residuais urbanas e industriais. Portanto, uma gestão integrada de actividades, processos e serviços 
dentro de uma bacia hidrográfica é a chave para a mitigação deste fenómeno.  

A eutrofização não é porém, o único problema associado às albufeiras. Como consequência da 
diminuição da velocidade de escoamento e consequente armazenamento de água, que aumenta 
significativamente o tempo de residência hidráulico na secção montante de uma barragem, haverá uma 
maior influência da energia solar na massa de água, podendo originar fenómenos de estratificação térmica 
na coluna de água, que, por sua vez, encadeará todo um conjunto de alterações nos processos físico-
químicos e biológicos normalmente presentes nos ecossistemas aquáticos. Desde a alteração da solubilidade 
do oxigénio (Função da Temperatura), passando pelo equilíbrio dos ciclos do Fósforo e do azoto, que estão 
largamente dependentes da actividade biológica aquática que por sua vez é dependente das condições de 
luz verificadas. Deste modo, os impactes recorrentes da introdução de uma infra-estrutura hidráulica 
transversal, que forma uma massa de água lêntica, não passam só pela sua susceptibilidade à eutrofização. A 
albufeira, uma vez estratificada, aquando das descargas, seja para produção hidroeléctrica ou para 
manutenção de caudais ecológicos ou ainda para operações de manutenção e limpeza da própria albufeira, 
pode provocar uma deterioração da qualidade da água a jusante da estrutura, uma vez que normalmente as 
tomadas de água, seja para encaminhamento para os grupos geradores, seja para operações de manutenção 
estão normalmente em zonas metalimnéticas ou hipolimnéticas, causando distúrbios aquando a sua 
restituição no troço jusante do curso de água. 

Assim, segundos [von Sperling (1996)], os possíveis impactes resultantes de processos de eutrofização 
em albufeiras são: 

 

 Estéticos, desportivos e recreativos decorrentes da diminuição da qualidade da água da albufeira 
 
- “Blooms” frequentes na superfície  
- Distúrbios com insectos e mosquitos 
- Eventuais maus odores 
- Eventual mortalidade de peixes, como consequência da toxicidade de certas algas 
- Alteração das condições físico-químicas 
- Aumento da produtividade primária originando um aumento de bactérias heterotróficas 
- Ausência de actividade fotossintética e consequente consumo de oxigénio dissolvido 

promovendo o aparecimento de condições anóxicas no fundo do lago 
- Presença de Ferro, Manganês e fosfatos na forma solúvel, causando problemas ao 

abastecimento, sendo que os fosfatos potenciam ainda mais os processos de eutrofização 
- Presença de sulfureto de hidrogénio, gás com alguma toxicidade  
- Períodos de inversão térmica e ausência de fotossíntese durante a noite potenciam a 

deplecção de oxigénio na albufeira, podendo originar o aumento de bactérias anaeróbias e 
causar mortalidade de peixes 
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- Com o aumento da actividade fotossintética, verifica-se um aumento do pH ocorrendo o 
aparecimento de azoto na forma amoniacal, tóxico para peixes 
 

 Aumento da dificuldade de tratamento da água para abastecimento humano ou industrial 
 
- Necessidade de remoção do excesso de algas 
- Necessidade de remoção de cor, sabor e odor 
- Necessidade de remoção de nutrientes 
- Maior consumo de reagentes 
- Maior necessidade de manutenção das instalações e órgãos das ETA 

Neste sentido, o controlo efectivo da poluição orgânica numa albufeira, torna-se de vital importância 
para que a qualidade da água seja assegurada não inviabilizando dessa forma não só a sua utilização para os 
mais diversos fins mas também para que o seu papel ecológico seja salvaguardado. 

 

5.4 Impactes na biodiversidade aquática e ripícola 
 

As estruturas hidráulicas transversais causam alterações importantes na continuidade longitudinal e na 
conectividade lateral dos sistemas fluviais afectando significativamente a mobilidade das espécies que 
necessitam de uma continuidade lótica para que possam realizar os movimentos migratórios necessários não 
só para satisfazerem as suas necessidades mas também para completarem com êxito as etapas 
fundamentais do seu ciclo de vida. Por outro lado, a dependência e relação entre o rio, suas margens e 
planícies de inundação confere normalmente uma estabilidade e uma diversidade ecológica única, que 
muitas das vezes se torna degrada como consequência de diversas alterações, não só nas próprias margens 
como também no regime hidrológico fluvial, afectando o equilíbrio normalmente existe neste ecossistemas 
de transição. 

A descontinuidade biológica do sistema lótico é uma consequência importante resultante da 
implementação de AH pois a DQA define e estabelece objectivos de não perturbação dos movimentos 
migratórios de espécies com um papel importante no equilíbrio ecológico do ecossistema. Neste contexto, a 
existência de estruturas capazes de minimizar o impacte dessas barreiras, são essenciais nos cursos de água 
mais regularizados, permitindo dessa forma às espécies aquáticas realizarem os seus movimentos 
migratórios essenciais ao seu desenvolvimento, uma vez que, tais migrações poderão, entre outros, 
satisfazer as necessidades de escoamento, temperatura, salinidade ou composição do substrato ideais à 
sobrevivência da espécie. 

Dentro das espécies diádromas, aquelas que durante o seu ciclo de vida migram entre água doce e 
água salgada, existem espécies catádromas e anádromas que migram do rio para o mar e vice-versa 
respectivamente. Também existem espécies, que apenas vivem em água doce, contudo efectuam migrações 
dentro do ecossistema fluvial para afluentes de menor ordem (espécies potamódromas). Visto isto, 
evidencia-se a necessidade de projectar, gerir e monitorizar este tipo de estruturas minimizando assim o 
impacte dos AH na continuidade biológica de um rio. No entanto, estes dispositivos devem assegurar a 
continuidade fluvial seja para montante seja para jusante dos obstáculos a transpor, pois como referido 
anteriormente, a especificidade e características da fauna presente podem subentender estes dois 
movimentos migratórios. Contudo é de vital importância não só o conhecimento das características da biota 
que utilizará este tipo de dispositivos, bem como a adequabilidade dos mesmos às especificidades biológicas 
das espécies alvo. 

Paralelamente e como consequência do armazenamento de água e consequente alteração dos 
regimes de escoamento, nomeadamente a montante destas estruturas, poderá ocorrer um aumento da 
competitividade entre as espécies piscícolas autóctones e outras denominadas exóticas, sendo que estas 
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poderão adaptar-se mais facilmente às novas condições de escoamento, pois normalmente não necessitam 
de um regime de escoamento tão elevado e normalmente são mais tolerantes a condições anóxicas, 
podendo este facto originar perdas irreversíveis de espécies com estatuto de protecção e consequente perda 
de diversidade e especificidade ecológica. 

Os impactes na biodiversidade aquática, como consequência da implementação de AH e respectiva 
alteração das condições pristinas, não se limitam apenas aos efectivos piscícolas. As comunidades 
bentónicas de macro e micro-invertebrados e outros organismos como algas e fitoplâncton são também de 
elevada importância na funcionalidade destes ecossistemas, no sentido em que, por um lado servem de 
alimento a outros organismos em posições tróficas superiores, mas também porque realizam um papel 
importante na decomposição da matéria orgânica e no processo de auto-depuração natural dos rios. Assim 
sendo, torna-se de igual importância não se evidenciar perturbações nos seus movimentos migratórios como 
também nas suas condições óptimas de desenvolvimento. 

Apesar de tudo, os impactes resultantes do efeito barreira causado pelos AH são mais significativos 
nas comunidades piscícolas, pois são elas que mais dificuldades apresentam não só para transporem as 
barreiras naturais mas também as antropogénicas. Neste sentido, exige-se uma maior precisão e bom senso 
aquando do projecto e dimensionamento dos dispositivos de transposição para peixes para que a solução 
encontrada vá de encontro não só às especificidades de cada local mas também aos requisitos básicos das 
espécies que os utilizarão. Mais à frente neste trabalho serão abordados aspectos técnicos relativos à 
adequação e funcionalidade destes dispositivos às condicionantes do meio. 

Adicionalmente, os impactes na biodiversidade decorrentes da introdução de estruturas transversais 
nos sistemas fluviais, não se limitam apenas às comunidades aquáticas. A vegetação riparia, fauna e flora 
presentes nas planícies aluviais também são fortemente afectadas, não só com a construção de uma 
albufeira, mas também com a simples regularização de caudais, uma vez que estas comunidades estão 
largamente dependentes dos fenómenos de cheia, que suportam a conectividade lateral do sistema e que 
conferem estabilidade ao leito do rio. Por outro lado, o stress causado pela constante variação do nível de 
água, nomeadamente na albufeira e nos troços a jusante dos AH, é também factores de stress adicional ao 
estabelecimento de vegetação, resultando numa instabilidade crescente nos habitats de transição entre os 
ecossistemas fluvial e terrestre.  

 

5.5 Impactes do Hydro-Peaking 
 
A alteração das condições morfológicas naturais e da continuidade lótica do sistema fluvial são 

aspectos de elevada importância na quantificação do estado da qualidade da água, à luz dos pressupostos da 
DQA. Os fenómenos de hydro-peaking são comuns em alguns tipos de AH e têm uma importância vital na 
satisfação das necessidades energéticas, pois rapidamente poderão responder aos padrões de procura 
evidenciados ao longo do dia, principalmente nas horas de maior consumo. Como consequência, ocorrem 
variações significativas nos ecossistemas, nomeadamente a jusante do AH fruto das constantes variações do 
nível de água no leito do rio, como consequência de descargas de grande magnitude, durante períodos de 
tempo relativamente curtos. Seguidamente será enumerado um conjunto de impactes causados por esta 
constante variação dos padrões naturais de escoamento. 

Apesar dos impactes aqui explicitados não serem exclusivamente decorrentes de operações de pico, 
optou-se por colocá-los num sub-capítulo distinto, porque nem todos os AH operam neste tipo de condições 
e também porque a amplitude dos mesmos é bastante maior que nos AH que não operam neste regime 
provocando dessa forma consequências bem mais desastrosas no seu meio envolvente. 
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5.5.1 Morfologia fluvial 
 
Como abordado anteriormente, o facto de existir uma barreira transversal, ocorrerá um menor fluxo 

de sedimentos para jusante, pois estes ficam maioritariamente retidos na área de regolfo da albufeira 
alterando a capacidade natural de transporte do rio. Por outro lado e como consequência do aumento 
abrupto do escoamento nas horas de pico, a variação do nível de água a jusante será muito acentuada, 
incrementando artificialmente os fenómenos de erosão nas margens e leito, quando comparados com os 
fenómenos de erosão natural que ocorreriam em ambiente pristino. Adicionalmente, e como consequência 
do aumento substancial do caudal escoado nestas operações, poderão ocorrer desabamentos na estrutura 
das margens, modificando significativamente o percurso natural do rio, com consequências evidentes para a 
estabilidade da zona ripícola e biota dela dependente. 

 

5.5.2 Zona ripícola 
 
Como consequência dos fenómenos de hydro-peaking, poderá ocorrer uma perda de conectividade e 

biodiversidade nas zonas de transição entre o ambiente aquático e terrestre fruto das frequentes 
inundações a que estas estão sujeitas modificando significativamente o habitat das margens dos rios, pois 
alteram a troca de gases entre a atmosfera e a flora aquática podendo até interferir na actividade 
fotossintética das mesmas. Por outro lado, o encharcamento e o aumento significativo da humidade no solo 
podem originar a depleção de oxigénio, afectando a respiração realizada pelas raízes das plantas. A 
reprodução das plantas pode também ser afectada já que com as constantes alterações do leito e 
consequentes transbordamentos para as margens, os fenómenos de dispersão natural poderão ser alterados 
podendo afectar negativamente a distribuição da vegetação nos corredores ripícolas.  

No entanto, com as alterações constantes do nível de água poderá ocorrer uma substituição da flora 
característica das zonas ripícolas e terrestres por outras espécies semi-aquáticas que estarão mais adaptadas 
a flutuações constantes de humidade, podendo conferir alguma estabilidade ao ecossistema, face às 
alterações antropogénicas. 

 

5.5.3 Biodiversidade aquática  
 

A fauna e flora aquática podem também ser alvo de pressões com a constante alteração dos níveis de 
água e consequente instabilidade da zona ripícola adjacente, a jusante de um AH. Neste contexto, fora das 
horas de pico, a altura da água é normalmente menor que a evidenciada, em período estival, em situação 
pristina, originando uma menor disponibilidade de habitat para colonização e desenvolvimento das espécies 
de macro-invertebrados ou algas. Por outro lado, em períodos de pico de produção, a altura de água é 
normalmente maior que a que seria de esperar nas estações mais húmidas do ano, originando uma maior 
profundidade e velocidade do escoamento afectando negativamente o desenvolvimento destas espécies, 
pois provoca um stress adicional e caótico relativamente aos padrões fluviais naturais. 

Para além das comunidades bentónicas, outros organismos que vivem dispersos na coluna de água 
poderão ser também influenciados por estas operações, não tanto pela variação abrupta do regime de 
escoamento, mas sobretudo pela qualidade da água que será restituída ao rio, uma vez que, como referido 
anteriormente, a água que alimentará as turbinas provêm normalmente de zonas mais profundas 
(Metalimnio e Hipolímnio), onde as condições de temperatura e oxigénio dissolvido são drasticamente 
diferentes das verificas nos troços a jusante dos AH. 

As comunidades piscícolas, que se alimentam de macro-invertebrados serão também afectadas por 
falta de alimento. Adicionalmente, a comunidade piscícola pode ser afectada como consequência das 
rápidas flutuações do nível de água no leito e margens do rio, já que muitos exemplares poderão ficar 
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retidos ou aprisionados em zonas sem água, podendo até causar a sua morte ou provocar alterações 
comportamentais significativas, aumentando a sua vulnerabilidade. No entanto, este fenómeno poderá ser 
agravado consoante a morfologia do local, uma vez que em zonas assoreadas, após a redução do 
escoamento, poderão formar-se pequenas poças ou charcos de água isolados do leito, resultando na perda 
repentina de habitats cavernosos junto às margens bem como locais propícios à desova e desenvolvimento 
de larvas ou alevins interferindo gravemente na distribuição e densidade das populações piscícolas. 

 

5.6 Transversalidade dos impactes decorrentes dos AH nos ecossistemas 
 

Como já abordado anteriormente neste capítulo, a introdução e exploração de AH nos ecossistemas 
fluviais provoca, geralmente, uma sequência de impactes em cadeia que de uma forma ou de outra torna 
mais complexa a tarefa de avaliar, com coerência e idoneidade as consequências no ambiente da introdução 
de estruturas hidráulicas transversais nos cursos de água doce. Os sub-capítulos anteriores, apesar das muitas 
referências à relação e dependência entre as diferentes categorias de impacte abordadas, tentam, de uma 
forma geral e intuitiva, a percepção dos diferentes tipos de impactes decorrentes de um AH nos 
ecossistemas, sob a perspectiva da DQA, documento que serve de base legal e conceptual para os 
pressupostos inerentes a este trabalho. 

Neste sentido, este sub-capítulo pretende descrever a visão de [Petts, (1988)] onde refere exactamente 
a interdependência das alterações ecológicas provocadas por uma barragem, sistematizando três ordens de 
impacte, sendo que os de primeira ordem determinam os de segunda e assim sucessivamente.  

Assim, segundo este autor, os impactes de primeira ordem referem-se obviamente ao efeito barreira 
provocado pela barragem e à consequente perturbação às deslocações das espécies biológicas residentes e 
migradoras, seja para jusante seja para montante. Por seu turno, o efeito barreira provoca profundas 
alterações no regime hidrológico natural que alterará por seu turno o regime sedimentológico, seja na 
quantidade de matéria transportada, seja no local da sua deposição. Pelo facto de a barreira física criar uma 
albufeira com características lênticas ou semi-lênticas, certos parâmetros biológicos e físico-químicos da água 
serão alterados não só como consequência do armazenamento mas também como consequência da 
concentração de material orgânico (biomassa) e inorgânico (nutrientes) na massa de água. Por outro lado, 
após a descarga desta água para o sistema a jusante, a qualidade do ecossistema receptor poderá sofrer 
alterações importantes, uma vez que as descargas são normalmente hipolimnéticas, provocando alterações 
quantitativas e qualitativas não só no fitoplâncton ou noutros organismos que vivem dispersos na coluna de 
água, como também nos parâmetros de qualidade da água. 

Os impactes de segunda ordem estão relacionados com as frequentes alterações na morfologia do 
canal fluvial, nos padrões de transporte e deposição de sedimentos e na sua relação com a modelação anti-
natural dos habitats do substrato, leito e margens do rio, provocando desta forma alterações na quantidade e 
tipo de perifiton, macrófitas e vegetação ripícola.  

Por último, os impactes de terceira ordem são o resultado de todos estes aspectos, que determinam 
um profundo desvio das condições naturais, culminando muitas das vezes em alterações significativas na 
composição e estrutura da biomassa de invertebrados e peixes, podendo muitas vezes afectar também 
outros patamares da cadeia alimentar, como aves ou mamíferos.  

É esta abordagem, holística e integrada das relações e interdependências entre os diferentes impactes 
provocados pelas estruturas hidráulicas transversais nos rios, que proporcionará aos especialistas em matéria 
de recursos hídricos implementar da melhor forma os pressupostos inerentes à DQA, para além de 
proporcionar uma melhor interpretação da dimensão e importância dos parâmetros de qualidade de água, 
segundo esta legislação, e sua interdependência. Neste sentido, não se poderá ter em conta apenas um 
aspecto, em detrimento de outro, mas sim avaliar de uma forma sistemática, todas as causas e 
consequências das alterações verificadas nos sistemas fluviais, para melhor se identificar as potenciais acções 
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correctivas e mitigadoras destes aspectos, devolvendo ao rio a sua funcionalidade ao mesmo tempo que se 
atinge o bom potencial ecológico, bandeira número um desta legislação no que se refere às massas de água 
fortemente modificadas. 

 
 
 



                                                 Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos 

49 
 

6 Medidas mitigadoras dos Impactes gerados pelos AH 
 
No presente capitulo, pretende-se ilustrar e descrever um conjunto de estratégias e programas de 

medidas, que possam servir de base à elaboração de um manual de boas práticas, para a futura 
conformidade entre os objectivos da DQA e a actividade desenvolvida em AH ou outras estruturas 
transversais, com os mais variadíssimos fins já abordados anteriormente. 

O objectivo deste capítulo passa por enumerar uma série de medidas de carácter correctivo, bem 
como de carácter preventivo, de forma a poderem ser implementadas em infra-estruturas já existentes, bem 
como em novos projectos que poderão ser desenvolvidos futuramente, enaltecendo o carácter pró-activo 
das organizações intervenientes, no longo e árduo processo de implementação e adequação das diversas 
utilizações dos recursos hídricos à luz deste novo quadro legislativo.  

Como fonte de energia renovável, a energia hidroeléctrica será um dos motores de desenvolvimento 
sustentável das sociedades modernas e um dos sectores energéticos com maior papel a desempenhar no 
combate às alterações climáticas, nomeadamente na diminuição de gases com efeito de estufa. Em 
contraste, muitos impactes associados a alguns AH, nomeadamente de índole social e ambiental, foram já 
descritos, pretendendo-se desta forma promover e sintetizar um conjunto de técnicas e metodologias em 
termos de planeamento, construção e gestão de AH com a finalidade de se atingir um estado de 
desenvolvimento tal, que seja possível elevar esta fonte de energia para um patamar nunca antes alcançado, 
tornando-a não só técnica e economicamente atractiva, bem como ambiental e socialmente sustentável. 

 

6.1 Restabelecimento da continuidade biológica 
 
A continuidade biológica de um rio pode ser definida pela não perturbação dos movimentos 

migratórios realizados pela fauna piscícola bem como a distribuição e livre circulação longitudinal de outros 
organismos presentes no meio aquático fluvial, nomeadamente os micro e macro invertebrados bentónicos, 
que quase sempre estão em patamares inferiores das cadeias alimentares dos ecossistemas fluviais, de 
transição e terrestres.  

O fenómeno de migração dos peixes, quer para montante, quer para jusante das estruturas hidráulicas 
é, sem dúvida, um dos factores mais problemáticos na gestão dos impactes decorrentes da implementação 
de AH. Existe no entanto, um vasto conjunto de soluções capazes de minimizar e até mitigar a 
descontinuidade provocada por estes empreendimentos, apesar de a aplicabilidade e adequabilidade das 
mesmas estar dependente de diversos factores intrínsecos não só às especificidades de cada AH como 
também das características bióticas e abióticas do sistema, não havendo dessa forma uma solução padrão 
para todos os sistemas. Por outro lado, em muitos casos, a solução mais adequada para assegurar a 
continuidade lótico-biológica para jusante, ser distinta da mais adequada para os movimentos para 
montante. Assim, é necessário um conhecimento profundo das características das espécies alvo, 
sazonalidade dos movimentos migratórios e condições de habitat adequadas para o êxito das mesmas, bem 
como as características geomorfológicas naturais dos rios e os impactes antropogénicos nestes ecossistemas, 
que têm consequências negativas na fauna piscícola.  

Adicionalmente e apesar de muitas destas medidas compensatórias estarem algo disseminadas por 
toda a Europa e ser prática comum a sua incorporação em novos projectos de AH, muitos são aqueles que 
ainda não estão equipados com este tipo de estruturas, ou que tecem de uma manutenção adequada, 
inviabilizando dessa forma a sua funcionalidade. No entanto, há ainda um desconhecimento profundo acerca 
da sua eficiência, pois o desenvolvimento de metodologias e programas de monitorização da efectividade 
dos mesmos encontra-se ainda um pouco incipiente. Desta forma, um maior conhecimento do desempenho 
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destas infra-estruturas, aliada a uma manutenção estrita, assegurará um futuro promissor na adequabilidade 
das mesmas aos impactes resultantes do seu mau funcionamento ou dimensionamento.  

 

6.1.1 Dispositivos de transposição de peixes (DTP) 
 

6.1.1.1 Âmbito 
 
Como referido anteriormente, um dos impactes associados à introdução de estruturas hidráulicas 

transversais ao leito, nos ecossistemas fluviais prende-se com o facto de elas por si só afectarem a 
continuidade lótica do sistema. Assim, o objectivo dos DTP é de proporcionar um caminho artificial 
alternativo ao obstáculo, de difícil transposição por parte da fauna piscícola, minimizando assim o efeito 
barreira provocado por tal estrutura.  

Aquando do projecto e dimensionamento destes dispositivos, diversos critérios técnicos e funcionais 
terão de ser tidos em conta, de forma a assegurarem o cumprimento dos objectivos para que foram 
construídos. Dessa forma, questões relacionadas com a atractividade, posicionamento e condições de 
funcionamento do dispositivo são cruciais para que esse caminho alternativo seja identificado com facilidade 
pelas espécies que o utilizam. Por outro lado, a adequabilidade e sensibilidade das mesmas, face a questões 
de ordem fisiológica e comportamental das espécies, nomeadamente relacionadas com a capacidade de 
locomoção e salto dos peixes, bem como o objectivo, época e sentido da migração são de vital importância 
para a efectividade das mesmas. Dessa forma exige-se uma visão holística durante a fase de concepção 
destes dispositivos, uma vez que apenas uma abordagem integrada de conhecimentos técnicos de 
engenharia civil, biologia e ecologia possibilitará a agregação de todos os critérios importantes e necessários 
para que a funcionalidade e efectividade da passagem não sejam comprometidas. 

As passagens para peixes, mesmo quando a sua eficiência e funcionalidade são comprovadas, não 
deixam de ser uma medida de recurso, de maneira a que os impactes causados pela barreira transversal 
sejam minimizados ou mitigados contribuindo assim para a manutenção do continuum fluvial evitando dessa 
forma a diminuição ou até mesmo a extinção de populações piscícolas, muitas delas com valor ecológico, 
recreativo e muitas vezes até económico. 

Em Portugal, a existência destes dispositivos remonta ao século passado, sendo que o primeiro DTP 
que se tem conhecimento foi construído na barragem de Belver no rio Tejo. Na segunda metade do século 
XX, com o aumento significativo da construção de barragens e açudes muitos outros dispositivos de 
transposição foram construídos, apesar de actualmente, muitos deles não se encontrarem em 
funcionamento ou serem ineficazes como consequência de erros de concepção e construção, ou 
simplesmente por falta de adequada manutenção. 

Assim a evolução das passagens para peixes em Portugal depende do esforço continuado em 
desenvolver conhecimento e experiência neste tipo de dispositivos, com o intuito de promover a qualidade 
dos cursos de água portugueses no sentido de garantir a continuidade dos recursos aquícolas de águas 
interiores. (in Dispositivos de passagens para peixes, Marta Santo 2005) 

 

6.1.1.2 Características dos movimentos migratórios 
 
Na sequência do que foi descrito no sub-capítulo anterior, um dispositivo de transposição para peixes 

para ser eficaz, deverá ser projectado de acordo com as características e especificidades das espécies que o 
utilizarão. Assim, é de extraordinária importância o conhecimento da ictiofauna, bem como as características 
e motivações dos seus movimentos migratórios, uma vez que o sentido da migração pode ser relevante para 
a selecção do tipo de dispositivo a utilizar. 
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Os movimentos migratórios estão normalmente associados à necessidade que muitas espécies têm de 
experimentar diferentes habitats durante o seu ciclo de vida, seja em busca de alimento, refugio ou 
reprodução, sendo que a distancia percorrida pode variar substancialmente, consoante a espécie e de 
acordo com as necessidades específicas de cada espécie ou fase do seu ciclo de vida que atravessa. Neste 
sentido e em função do seu padrão migratório, podem classificar-se as espécies do seguinte modo: 

 

 Migradores potamódromos: espécies que durante todo o seu ciclo de vida habitam em cursos de 
água doce, podendo o seu comportamento migratório estar relacionado com a temperatura e grau 
de oxigenação da água, tipo de substrato ou velocidade da corrente. Exemplos de migradores 
potamódromos característicos dos ecossistemas fluviais portugueses encontram-se o barbo 
(Barbus sp.), a boga (Chondrostoma sp.) ou o escalo (Squalius sp.). 

 

 Migradores diádromos: espécies que durante o seu ciclo de vida necessitam de experimentar 
diferentes condições de salinidade consoante o ciclo de vida em que se encontram. Segundo 
[McDowal, (1997) in Santo, (2005)], as espécies diádromas podem subdividir-se em três classes: 

 
i. Migradores anádromos, como a truta (Salmo trutta), o sável (Alosa alosa) e a lampreia 

(Petromyzon marinus), que se desenvolvem no mar, necessitando apenas de experimentar 
ambientes com menor salinidade para objectivos de reprodução; 

 
ii. Migradores catádromos, como a enguia (Anguilla anguilla), que se desenvolvem em 

ambientes de água doce, necessitando posteriormente de migrarem para o mar para 
reprodução; 
 

iii. Migradores anfídromos, como a tainha (Mugil cephalus), que tanto se desenvolvem em 
água doce ou salgada, mas o seu movimento migratório está relacionado com a procura de 
refúgio ou alimento. 
 

6.1.1.3 Características das espécies migradoras 
 
As características fisiológicas das espécies que efectuam movimentos migratórios são de vital 

importância para uma eficiente selecção do dispositivo a implementar em determinada barragem. Assim, 
questões relacionadas com a sua capacidade natatória, aliadas à sua idade e dimensão bem com as 
condições ambientais, nomeadamente a velocidade da corrente e a temperatura da água, requeridas pelos 
mesmos, são factores a ter em conta, para uma melhor adequação dos dispositivos às especificidades da 
fauna que os utilizarão.  

Segundo [Larinier, (2002e) in FAO, (2002)] a capacidade natatória dos peixes é um dos parâmetros 
mais importantes durante a fase de projecto de um dispositivo deste tipo, sendo que esta é 
significativamente influenciada pelo seu tamanho e pela temperatura da água, uma vez que esta condiciona 
o funcionamento do tecido muscular dos peixes. Como o comprimento dos peixes depende do tipo de 
espécie e da fase do ciclo de vida em que efectuam as migrações é necessário estabelecer uma relação 
estreita entre estes dois parâmetros. 

As espécies anádromas normalmente apresentam apenas uma época de reprodução, no fim do seu 
ciclo de vida, pelo que a sua maior envergadura quando são confrontados com a necessidade de utilizarem 
estes dispositivos, confere-lhes uma maior capacidade e aptidão para os transporem. Por outro lado, os 
juvenis, quando efectuam o movimento inverso de regresso ao mar, conseguem facilmente transpor os 
açudes sem quaisquer limitações relevantes. 
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No entanto, as espécies catádromas quando necessitam de migrar para montante de uma barreira 
transversal, estão normalmente numa fase de vida prematura, sendo que o seu tamanho é bastante 
reduzido face às suas dimensões em idade adulta pelo que normalmente apresentam maiores dificuldades 
na transposição dos mesmos. Por outro lado, quando efectuam o movimento inverso, encontram-se já numa 
fase adulta, pelo que o seu tamanho condiciona significativamente a sua capacidade para transporem a infra-
estrutura hidráulica, para além de que a taxa de mortalidade destas espécies, nomeadamente a enguia, nas 
turbinas é elevada [Larinier e Dartilongue, (1989) in FAO, (2002)]. 

Relativamente às espécies potamódromas, existem outras condicionantes que podem interferir na sua 
capacidade de transposição. Os movimentos migratórios associados a mecanismos de reprodução, ao 
contrário das espécies diádromas, podem ocorrer em diferentes etapas do seu ciclo de vida, pelo que o 
tamanho dos indivíduos é bastante variável, para além de que, estas espécies possuem capacidades 
natatórias bastante menores, quando comparadas com as capacidades natatórias evidenciadas pelas 
espécies anádromas. Por outro lado, estas espécies também possuem padrões de migração associados à 
procura de refúgio e alimento, pelo que as idades e dimensões dos efectivos, que utilizam estes dispositivos 
de transposição para vencerem as barreiras transversais nos cursos de água, são também bastante variáveis. 

Desta forma, é necessário uma caracterização profunda do local onde será introduzido tal dispositivo, 
para se avaliar as espécies alvo, e se possível, optimizar tal solução de forma a ser adequada a todas as 
espécies migradoras não comprometendo dessa forma a continuidade lótico-biológica. 

 

6.1.1.4 Sistemas de transposição para peixes 
 
6.1.1.4.1 Considerações gerais 

 
Como referido anteriormente, o restabelecimento da conectividade longitudinal em cursos de água 

regularizados é um aspecto essencial na funcionalidade ecológica dos ecossistemas fluviais no sentido de se 
preservar os recursos e especificidades endémicas de cada sistema. 

A utilização e construção deste tipo de dispositivos deverá ser opção, apenas e só, quando outras 
formas de restabelecimento da conectividade longitudinal não possam ser assegurada de mais nenhuma 
forma, uma vez que, em rios de menor dimensão é comum existirem ainda pequenos açudes de 
regularização ou adjacentes a pequenos moinhos ou outras infra-estruturas hidráulicas ancestrais, cuja 
utilização foi abandonada. Nestes casos, a sua remoção e consequente restabelecimento das condições 
naturais torna-se quase sempre na opção mais lógica e viável, seja a nível técnico, económico e funcional a 
não ser que a sua remoção implique a perda de algum ecossistema com valor ecológico ou se por razões 
culturais ou patrimoniais a sua remoção não for socialmente aceitável. 

Existem considerações básicas relativas a aspectos técnicos funcionais que são independentes do tipo 
de dispositivo utilizado e que deverão ter maior importância que os aspectos económicos relacionados com a 
sua execução e implementação.  

A posição onde está inserido o dispositivo é de primordial importância uma vez que a sua dimensão é 
normalmente muito menor que a secção transversal do curso de água, sendo por isso essencial que os 
organismos a identifiquem facilmente. Peixes e espécies invertebradas aquáticas aquando dos seus 
movimentos migratórios seguem normalmente pelas zonas de maior corrente. Assim para que o dispositivo 
seja facilmente identificado pela maioria das espécies, deve estar posicionado tão próximo quanto possível 
da barreira física a transpor e na margem do rio onde estiver a central hidroeléctrica, se existente, no sentido 
de aproveitar se possível, parte do caudal restituído pela mesma de forma a gerar alguma atractividade 
adicional ao movimento migratório. A Figura 7, uma adaptação ao modelo desenvolvido por [Jens, (1982) in 
FAO, (2002)], mostra a localização ideal para construção de um DTP. De notar que o local preferencial para os 
peixes se movimentarem está também intrinsecamente relacionado com a presença e respectiva interacção 
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com o substrato do leito, onde facilmente poderão encontrar alimento. Assim, como indicado na Figura 7 a 
introdução destes dispositivos deverá ser na margem do rio mais afectada pelos fenómenos de erosão 
natural, pois como referido anteriormente funcionará como factor de atractividade adicional, sendo dessa 
forma mais fácil para as espécies piscícolas identificarem esse caminho alternativo. 

 

 
Figura 7 – Posição óptima de construção de um DTP [Jens, (1982)] 

(Adaptado de FAO, 2002) 

 
Por outro lado se a configuração do AH consistir numa pequena derivação do percurso natural do rio 

para a passagem da água nos grupos geradores e se o caudal descarregado no ponto de restituição for 
demasiado elevado poderá ser necessário implementar dois DTP, um próximo da central hidroeléctrica e 
outro contíguo à barragem, assegurando por um lado, um RCE no percurso natural do rio e por outro, 
aumentando a possibilidade dos efectivos em transporem os obstáculos, incrementando dessa forma a 
conectividade longitudinal do sistema fluvial. A Figura 8 representa esquematicamente este exemplo 
particular. 

  
Figura 8 – Configuração dos DTP aquando da alteração do leito normal do rio  

(Adaptado de FAO, 2002) 
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As condições de entrada e o caudal de “chamada” são também dois dos parâmetros de maior 
importância para a efectividade destes dispositivos. Assim, a velocidade da água e o grau de turbulência 
influencia positivamente a atractividade do dispositivo, que pode em muitos casos ser provido de um canal 
auxiliar com um pequeno reservatório ou antecâmara na entrada do dispositivo [Snip, (1987) in FAO, (2002)], 
onde as condições de turbulência e oxigenação da água poderão ter um efeito sedutor adicional. A Figura 9 
mostra com relativo pormenor o design desta metodologia. Por outro lado, a presença deste canal auxiliar 
proporcionará também a migração para jusante dos efectivos diminuindo significativamente o efeito barreira 
provocado pelo AH. 

 

 
Figura 9 – DTP provido de antecâmara de atracção e canal adjacente proposto por [Snip, (1987)]  

(Adaptado de FAO, 2002) 

 
Uma das questões mais críticas no projecto destas estruturas esta relacionada com as condições de 

entrada no dispositivo. Assim, uma forma de atracção adicional, mesmo até para organismos bentónicos, 
prende-se com o facto de naturalizar a entrada do dispositivo, assemelhando-a às características naturais do 
leito dos rios. Dessa forma, a colocação de pedras e godos, como representado na Figura 10, imediatamente 
antes da entrada do DTP, proporcionará inúmeras vantagens, não só relacionadas com a facilidade de 
entrada no dispositivo, como criará também um habitat propício ao desenvolvimento de invertebrados 
bentónicos, fonte de alimento de muitas das espécies piscícolas incrementando dessa forma a atractividade 
do mesmo.  
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Figura 10 – Naturalização da entrada do DTP com pedras e godos 

(Adaptado de FAO, 2002) 
 

Um modelo de configuração da entrada de estes dispositivos muito utilizado em alguns AH nos 
Estados Unidos e proposto por [Larinier, (1992d) in FAO, (2002)] consiste na introdução de uma galeria 
colectora de efectivos. Este tipo de sistema é baseado no facto de que muitos peixes procuram a zona de 
maior turbulência, normalmente localizada à saída dos grupos geradores [Clay, (1961) in FAO, (2002)]. Assim 
a introdução deste dispositivo na zona afectada pela turbulência destas descargas, com varias entradas, 
proporcionará elevada eficácia de atracção para os peixes sendo estes posteriormente encaminhados para o 
DTP da barreira longitudinal. O esquema de funcionamento da galeria colectora está representado nas 
Figuras 11 e 12. A sua única e aparente desvantagem está relacionada com a sua eficiência residual para 
organismos bentónicos, sendo que a sua principal vantagem relaciona-se com o facto de que este dispositivo 
ser relativamente insensível a uma certa variação do nível de água a jusante da barragem. 

 

 
Figura 11 – Representação em corte da galeria colectora [Larinier, (1992d)],  

(Adaptado FAO, (2002) 
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Figura 12 – Esquema representativo da galeria colectora [Larinier, (1992d)],  

(Adaptado de FAO, (2002) 

 
As condições de saída de um dispositivo de passagem para peixes são também de vital importância na 

redução do stress causado aos efectivos que nelas circulam. Por outro lado, se o DTP for colocado num AH, a 
saída deve estar relativamente afastada da barragem e do local da tomada de água, para assim evitar 
arrastamento dos efectivos como consequência da turbulência normalmente verificada nesses locais. 
Normalmente o critério de dimensionamento da distância da saída do dispositivo em relação à barragem 
prende-se normalmente com a velocidade do escoamento afluente. Geralmente, a saída deverá estar no 
mínimo, a uma distância de 5 metros da barreira, no entanto se a velocidade do escoamento for muito maior 
que 0.5 m/s, esta deverá estar um pouco mais afastada para que a sua efectividade seja incrementada, 
apesar de, este critério estar também muito dependente do tamanho e tipo de espécie que utilizará o 
dispositivo, uma vez que efectivos com menores capacidade natatórias poderão ter alguma dificuldade em 
transpor dispositivos mais longos. 

As condições de turbulência e descarga nos DTP são muito importantes para a sua efectividade, 
especialmente em épocas de estiagem. A turbulência do escoamento no dispositivo deverá ser a menor 
possível para que todos os organismos possam utiliza-la independentemente da sua habilidade natatória 
sendo que a velocidade de escoamento não deverá exceder os 2 m/s dependendo no entanto do tipo de 
dispositivo utilizado. Por outro lado, é aconselhável a existência de pequenas zonas de “descanso” como 
representado na Figura 13 para que o stress causado às espécies pela existência da barreira seja diminuído e 
também para atenuar o declive normalmente associado aos DTP. Claro que este parâmetro está relacionado 
com o tipo de DTP, uma vez que algumas delas compreendem já este tipo de zonas, tais como as passagens 
por bacias sucessivas e as slot passes. Segundo [Larinier, (1992b) in FAO, (2002)], a dissipação de energia 
nestas zonas não deverá exceder os 200 W/m3 sendo que o declive aconselhável de projecto não deverá 
exceder a relação 1:15, que normalmente corresponde aos declives naturais em zonas de rápidos 
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Figura 13 – Representação esquemática das zonas de “descanso” num canal artificial  

(Adaptado de FAO, 2002) 

 
Como já abordado anteriormente, o design do fundo dos DTP é bastante importante. Neste sentido, o 

fundo destes sistemas deverá ser provido de pelo menos 20 cm de um substrato grosseiro de material 
autóctone, não só para as características do dispositivo melhor se assemelharem às condições naturais, mas 
também para prevenir fenómenos de erosão acentuada no dispositivo, aumentando dessa forma a sua 
eficiência e diminuindo significativamente o custo de manutenção do mesmo. Por outro lado, a distribuição 
granulométrica do substrato é bastante importante, pois deverá formar alguns interstícios para que também 
seja adequado à transposição de espécies bentónicas e juvenis. Por outro lado, a rugosidade do fundo do 
dispositivo, torna-se essencial para o cumprimento dos requisitos ecológicos dos DTP uma vez que 
condiciona a maior ou menor facilidade com que os organismos bentónicos e efectivos piscícolas juvenis os 
utilizarem com êxito. A Figura 14, evidência o aspecto óptimo do fundo de um DTP com a presença de godos 
e seixos. 

O tempo de operação destas infra-estruturas deverá ser tão continuo quanto possível, seja a uma 
escala diária ou anual, uma vez que o padrão migratório das espécies varia não só do dia para a noite, como 
nas diferentes estações do ano, consoante a espécie. No entanto, é normal e aconselhável que o tempo de 
operação do dispositivo por vezes seja interrompido para actividades de limpeza e manutenção, uma vez que 
são as duas maiores causas de ineficiência destes dispositivos.  

Por outro lado, uma questão essencial aquando do projecto de um DTP deverá ser a sua integração 
harmoniosa na paisagem, apesar de que os aspectos funcionais da mesma deverão ser sempre prioritários 
face a outras questões nomeadamente económicas. Deste modo, deve-se utilizar prioritariamente materiais 
característicos da envolvente, e se possível permitir o estabelecimento e proliferação natural de vegetação 
nos dispositivos. 

Deste modo, estas considerações tornam-se prioritárias e essências durante o processo de selecção e 
projecto de dispositivos de transposição para peixes pois são factores intrínsecos às mesmas e que em muito 
interferem na sua efectividade. 
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Figura 14 – Presença de pedras e godos no fundo dos DTP  

(Adaptado de FAO, 2002) 

 
6.1.1.4.2 Parâmetros de selecção do tipo de DTP 

 
O processo de decisão do tipo de DTP não obedece a critérios rígidos sendo que por diversas vezes há 

a necessidade de se conjugar diversos tipos para se obter uma solução mais adequada. Factores biológicos, 
hidrológicos, hidráulicos e topográficos conferem especificidade a cada solução. Assim, de acordo com 
[Porcher e Larinier (2002) in FAO, (2002)] o processo de selecção do tipo de DTP obedece normalmente aos 
seguintes critérios: 

 
1. Espécies alvo 
2. Caudal e condições de escoamento 
3. Variações do nível de água, a montante e jusante da barreira física 
4. Topografia do terreno 
5. Desnível imposto pela barreira física 
6. Custo de construção e funcionamento  
7. Regime sedimentológico 

 
Torna-se óbvio que uma conjugação perfeita entre as considerações expostas anteriormente originará 

soluções mais eficazes e mais adequadas aos problemas inerentes a cada local, uma vez que não existe uma 
solução padrão para a mitigação de impactes relacionados com a descontinuidade longitudinal sendo dessa 
forma necessária a avaliação sistemática de estes e outros critérios durante o projecto destes dispositivos. 
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Por não fazer parte do objectivo deste trabalho, uma breve descrição das características dos diferentes 
DTP normalmente utilizados estão descritos no Anexo Tipos de DTP, presente no final deste documento. 

 

6.1.2 Mecanismos de transposição manual 
 

A transposição manual de peixes consiste na retirada de um determinado número de efectivos 
piscícolas de uma ou mais espécies a jusante de uma barreira física transversal sendo posteriormente 
libertados a montante da estrutura. 

É considerada uma medida de recurso, seja durante a fase de construção de um AH, enquanto se 
verifica o desvio do percurso natural do rio, ou como medida compensatória pelo facto de a barragem ou 
açude não possuir qualquer tipo de dispositivo de transposição para peixes ou este não demonstrar a 
efectividade desejada.  

No entanto, em AH em que o desnível imposto pela barreira física seja demasiado elevado e por isso 
um factor limitante à implementação de um qualquer tipo de dispositivo de transposição, esta medida 
poderá ser posta em prática, apesar dos elevados meios humanos normalmente necessários, uma vez que 
poderá será necessária a contratação de pescadores profissionais para que seja efectuada a captura dos 
efectivos, para além de ser necessário um conhecimento biológico enorme, nomeadamente associado aos 
padrões migratórios das espécies presentes no curso de água em questão. Adicionalmente, os meios técnicos 
associados ao transporte dos efectivos poderá também ser um entrave à implementação deste processo, 
para além de que, o regime descontínuo do transporte, poder ser também uma desvantagem desta medida, 
uma vez que a maioria das passagens para peixes, estão sempre operacionais (com excepção das eclusas e 
ascensores), apresentando dessa forma uma maior fiabilidade no processo de transposição dos efectivos. 

Aparte disso, a transposição manual pode ser uma alternativa bastante vantajosa, quando o objectivo 
passa também pela biomarcação dos efectivos no sentido de avaliar a possibilidade de retorno dos mesmos, 
novamente para jusante da estrutura, para além de possibilitar uma caracterização profunda não só das 
características das populações existentes no sistema fluvial mas também dos seus hábitos migratórios. 

 

6.2 Gestão de Sedimentos 
 

O fluxo de sedimentos é um parâmetro essencial para o equilíbrio e funcionalidade dos ecossistemas 
fluviais e faz parte integral da dinâmica geomorfologica evidenciada por toda a área de drenagem de uma 
bacia hidrográfica [Brils, (2008)]. 

Segundo a PIANC, sedimento é definido como sendo um material particulado, arenoso ou argiloso, 
sólido ou em forma de lama e pode encontrar-se suspenso ou depositado no leito ou margens de um rio. O 
aporte de sedimentos para um corpo de água pode ser de origem natural, como consequência dos 
fenómenos de erosão de rochas ou solos, ou de origem antropogénica como consequência de actividades 
agrícolas ou de construção. Por outro lado, o termo de dragagem de materiais refere-se à acção 
antropogénica de remoção de sedimentos do corpo de água, assim como o termo sedimento se refere a todo 
o material presente no corpo de água antes de ser dragado. 

A gestão de sedimentos a nível da bacia hidrográfica deverá compreender todas as etapas possíveis de 
manuseamento dos mesmos tais como o seu aporte, dragagem, transporte e deposição incluindo a sua 
caracterização qualitativa e quantitativa. Para além disso, o conceito óptimo de gestão de sedimentos 
necessita de uma visão holística e integrada dos processos de erosão, transporte e deposição naturais sob 
condições hidrológicas específicas, no sentido de melhor compreender esta dinâmica natural de maneira a 
não serem realizadas acções que de uma forma ou de outra entram em conflito com os fenómenos naturais, 
uma vez que é impossível lutar contra eles, sob pena de não atingirmos os objectivos pretendidos. 
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Nas bacias hidrográficas com um padrão de ocupação e uso do solo natural, ou agrícola, os sedimentos 
que chegam às cotas mais baixas do sistema têm origem nos fenómenos de erosão natural de rochas, matéria 
orgânica e solos. Como a velocidade do escoamento diminui nas zonas de menor declive, os sedimentos 
transportados pelo rio, ao longo do seu percurso, vão sendo depositados ao longo do leito e margens do 
sistema, verificando-se o mesmo, em lagos ou albufeiras, também como consequência da diminuição da 
velocidade de escoamento. Os restantes sedimentos, que não foram depositados no sistema fluvial, ficarão 
então retidos na zona do estuário ou alimentarão naturalmente as zonas costeiras contíguas. 

A hidrodinâmica natural dos ecossistemas fluviais mantém um equilíbrio dinâmico dos fenómenos de 
erosão, transporte e deposição dos sedimentos, regulando naturalmente a estrutura e características físicas 
do leito. Por outro lado, no estuário verifica-se um aporte sedimentar bidireccional, pois o aporte de 
sedimentos dá-se por via fluvial e por via marítima, como consequência da influência do regime de marés no 
transporte de sedimentos marinhos, nestes ecossistemas de transição. 

A distribuição de sedimentos ao longo dos ecossistemas lóticos cria uma variedade excepcional de 
habitats, uma vez que a sua granulometria poderá determinar a especificidade ecológica do ecossistema, pois 
a grande maioria das espécies presentes nos rios vivem associadas às camadas de sedimentos depositadas 
sobre o leito ou margens. Não é só a quantidade de sedimentos, ou a falta deles, que altera as características 
morfológicas dos troços mais jusante dos sistemas fluviais, mas também a sua qualidade, ou seja, a 
quantidade e tipo de elementos que neles estão fixados.  

Os sedimentos são, regra geral, reservatórios importantes de elementos inorgânicos como o Fósforo ou 
o azoto, para além de poderem estar associados a outros compostos, inclusive acoplar alguns contaminantes, 
como metais pesados ou poluentes orgânicos persistentes que poderão dissolver-se na massa de água, 
afectando a sua qualidade. Os processos biológicos proporcionam uma reciclagem natural dos nutrientes e 
outros compostos nos ecossistemas fluviais, uma vez que uma parte significativa do aporte de elementos 
inorgânicos intrínsecos ao sistema, e essenciais aos mais diversos processos metabólicos, poderão ser 
provenientes dos sedimentos. Neste sentido, os sedimentos apresentam elevada importância nos sistemas 
fluviais, uma vez que são normalmente um espelho das alterações morfológicas mais importantes ocorridas 
no sistema, para além de terem um papel importante no desenvolvimento da biota aquática, e de poderem 
alterar significativamente a qualidade físico-química da água. 

 

6.2.1 A DQA e os sedimentos 
 
A DQA não lida especificamente com os sedimentos, embora eles façam parte integral dos 

ecossistemas aquáticos e a sua gestão terá um papel importante sob este novo quadro legislativo [Brils, 
(2008)]. No entanto, à imagem do que se passa com a gestão dos recursos hídricos, a gestão dos sedimentos 
será agora feita à escala da bacia hidrográfica, no sentido de se eliminar as fronteiras político-administrativas 
criando condições para que opções e estratégias de gestão integrada de sedimentos sejam incorporadas nos 
novos PGRH, não só para melhor gerir, prevenir e mitigar os efeitos decorrentes da alteração dos padrões 
naturais de erosão, transporte e deposição de sedimentos, mas também porque estes, como referido 
anteriormente, estão normalmente agregados a compostos orgânicos e inorgânicos, podendo a sua 
toxicidade afectar a qualidade da água, degradando e empobrecendo a fauna e flora aquática e seus habitats.  

A falta de dados de monitorização acerca da qualidade dos sedimentos um pouco por toda a Europa, 
torna-se no principal entrave ao desenvolvimento de estratégias e medidas de mitigação, no que diz respeito 
ao controlo da poluição proveniente dos sedimentos. Como os organismos bentónicos são vistos, segundo a 
DQA, como um parâmetro de qualidade da água, os resultados das acções de monitorização do estado das 
massas de água, ajudarão a perceber melhor, a influência dos sedimentos na qualidade ecológica das águas 
interiores, sendo que estes desempenharão um papel fundamental no objectivo comum, de atingir o bom 
estado ecológico e o bom estado químico de todas as massas de água.  
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Apesar da DQA não abordar especificamente a gestão integrada dos sedimentos, o artigo 16º da 
directiva, que aborda as estratégias de combate à poluição da água refere a necessidade de definição de 
parâmetros de qualidade aplicável à concentração das denominadas substâncias prioritárias não só na água, 
como também na biota e nos sedimentos [Brils, (2008)]. 

Não é de todo, objectivo deste trabalho, definir estratégias de mitigação e controlo da poluição nas 
massas de água proveniente dos sedimentos. No entanto, a introdução de AH altera de facto os aspectos 
hidromorfológicos dos ecossistemas fluviais, sendo dessa forma necessário definir estratégias de gestão do 
fluxo de sedimentos, uma vez que é de grande importância não interromper o ciclo geológico natural. Como 
sabemos, a origem dos sedimentos deve-se a fenómenos de erosão físico-química e biológica não só das 
rochas mas também de matéria orgânica e solos, sendo o rio o veículo transportador dos sedimentos 
provenientes das zonas mais elevadas das bacias hidrográficas até aos estuários, nas zonas mais baixas das 
bacias hidrográficas. Os fenómenos de deposição, são também como sabemos função do regime hidrológico, 
pelo que uma alteração profunda dos padrões hidrológicos, implicará uma diminuição do aporte de 
sedimentos às zonas costeiras, implicando não só o crescente desassoreamento das mesmas, como impede a 
diluição sedimentar, uma vez que, nos estuários, a mistura de sedimentos de origem marinha, normalmente 
menos poluídos, com os sedimentos provenientes do transporte fluvial em muito favorece os processos de 
auto-depuração dos rios, função ecológica importante no ciclo global de materiais no nosso planeta. Neste 
sentido, o grupo de trabalho da AMPS já reconheceu a importância dos sedimentos na condição de não 
deterioração das massas de monitorização de sedimentos [Brils, (2008)]. 

 

6.2.2 Objectivos de monitorização de sedimentos no âmbito da DQA 
 

O objectivo de análise do nível de contaminação dos sedimentos por substâncias prioritárias no âmbito 
da DQA deve-se por um lado à monitorização da progressiva redução da contaminação dos ecossistemas 
aquáticos por estas substâncias, no sentido de se demonstrar as condições de não deterioração contínua 
destes sistemas, sendo possível dessa forma atingir o bom estado ecológico de todas as massas de água 
superficiais. Neste sentido, deverão ser criados programas de monitorização de sedimentos, onde seja 
avaliado não só o risco de contaminação e sua distribuição espacial nos ecossistemas mas também a 
tendência e objectivos da monitorização, no sentido de se optimizar e evoluir todas estas metodologias [Brils, 
(2008)]. 

O risco de contaminação das massas de água com origem em poluentes fixados em sedimentos poderá 
ser um dos obstáculos para se atingir o bom potencial ecológico. No entanto, esta problemática irá requerer 
uma forte coordenação em bacias internacionais, uma vez que, à imagem do que acontece com a gestão da 
água, ela deverá ser efectuada a nível de bacia hidrográfica, uma vez que situações indesejáveis ocorridas nas 
secções mais a montante do curso de água apenas se poderão reflectir nas secções mais a jusante. 

Segundo [Chapman, (1996)], uma das causas do pobre estado ecológico das águas, quer a nível 
químico, quer a nível biológico poderá estar relacionada com a toxicidade dos sedimentos apesar de não se 
possuírem dados concretos que evidenciem tal relação, umas vez que segundo [Brils, (2008)], análises 
efectuadas a sedimentos que comprovaram a sua contaminação, não foi possível posteriormente estabelecer 
uma relação directa com a perda de biodiversidade no local da amostragem, sendo que por vezes, uma perda 
de biodiversidade súbita poderá também não estar relacionada com a presenças de contaminantes nos 
sedimentos. Neste sentido, nos próximos anos, e como resultado dos planos de monitorização do estado das 
massas de água e consequente construção de bases de dados concisas acerca da qualidade dos sedimentos e 
consequentes efeitos nas comunidades biológicas em muito ajudará a colmatar a falta de informação actual 
relativa a estes aspectos, possibilitando dessa forma uma melhor compreensão do papel dos sedimentos na 
funcionalidade dos ecossistemas aquáticos sendo dessa forma possível estabelecer programas de medidas 
que inviabilizem a degradação do estado ecológico, como consequência da má qualidade química dos 
sedimentos. 
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A monitorização espacial da dinâmica dos sedimentos proporcionará também um indicador importante 
para avaliar a propagação longitudinal de um determinado contaminante num rio ou bacia hidrográfica sendo 
dessa forma fundamental para aferir a localização da fonte de poluição. Por outro lado, aquando desta 
avaliação, o local e profundidade da camada donde se retirou a amostra torna-se essencial para esta 
avaliação, uma vez que os fenómenos de erosão, transporte e deposição de sedimentos determinam a sua 
distribuição espacial na bacia hidrográfica e a idade dos sedimentos das camadas mais superficiais do 
substrato, pois em zonas de menor escoamento, como as albufeiras, onde os sedimentos têm tendência a 
depositar-se como consequência das condições hidráulicas evidenciadas, as camadas mais superficiais do 
substrato poderão não ser um espelho das condições ecológicas do local (albufeira) podendo dessa forma o 
corpo de água estar mais susceptível à degradação como consequência do aporte de sedimentos de má 
qualidade provenientes de secções mais a montante da estrutura. Apesar disso, esta monitorização não trará 
resultados óbvios a curto prazo, uma vez que não existem padrões normativos que indiquem a boa qualidade 
dos sedimentos [Brils, (2008)] para além de que as acções de monitorização espacial acarretarão 
seguramente elevados custos financeiros, não só por questões logísticas mas também por questões de 
conhecimento tecnológico. 

Adicionalmente, uma monitorização das propriedades físicas dos sedimentos, como a sua distribuição 
granulométrica ao longo da bacia hidrográfica ajudará a melhor compreender os fenómenos de erosão como 
consequência das alterações morfológicas provocadas não só pela implementação de infra-estruturas 
hidráulicas transversais, mas também outras modificações na bacia hidrográfica de elevada importância para 
a dinâmica sedimentar como a degradação das planícies aluviais, alteração da estrutura e funcionalidade das 
zonas ripícolas e degradação das zonas húmidas adjacentes. 

  

6.2.3 Projecções futuras 
 

Quando comparados com a água, os sedimentos têm tido muitos menos atenção a nível de 
instrumentos de legislação e politicas de gestão [Brils, (2008)]. Para além disso, a existência de quadros de 
referência metodológica e conceptual para se avaliar a influência das alterações na quantidade de 
sedimentos na dinâmica fluvial e costeira são ainda residuais. Apesar disso, os sedimentos são uma 
componente essencial da morfologia fluvial e costeira e influenciam em grande escala a estabilidade e 
funcionalidade de muitos sistemas naturais e de grande importância para a preservação da biodiversidade 
como os rios, as planícies aluviais, as zonas húmidas, os estuários e zonas costeiras. Adicionalmente, a sua 
correcta gestão proporciona enormes vantagens nestes sistemas, entre as quais, se destacam a manutenção 
do bom estado e funcionamento das infra-estruturas hidráulicas, sejam elas de produção hidroeléctrica, de 
defesa contra cheias ou para abastecimento, para além de permitirem a navegabilidade destes sistemas e 
serem uma matéria-prima valiosa para a produção de agregados para a construção. 

Esta multiplicidade de conceitos e usos, que está por detrás da gestão de sedimentos, originou os 
desequilíbrios evidenciados actualmente a nível sedimentar. Por isso torna-se urgente efectuar-se uma 
avaliação contínua destes fenómenos, desde as zonas mais a montante dos cursos de água até às zonas 
costeiras, uma vez que este desequilíbrio no fluxo sedimentar originou inúmeros impactes, não só de cariz 
ambiental mas também de cariz social e económico. Algumas abordagens e metodologias que focam 
isoladamente estes aspectos, não trouxeram um avanço significativo em termos de gestão de sedimentos, 
uma vez que a pluridisciplinaridade inerente a esta problemática exige uma perspectiva holística e integrada 
dos recursos, relacionando a importância e influência dos sedimentos na estabilidade e funcionalidade das 
zonas húmidas, nos fenómenos de erosão costeira, e na estrutura dos solos e zonas ripícolas.  

Para além disso, todas estas abordagens deverão incluir análise de toxicidade aos mesmos, uma vez 
que um dos maiores impactes de índole sedimentar com influência nas comunidades biológicas está 
relacionada com os poluentes normalmente acoplados aos sedimentos. Por fim, uma análise exaustiva da 
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quantidade de material dragado destes sistemas deverá também fazer parte desta análise, pois só assim, se 
conseguirá construir modelos capazes não só de descrever todos os fenómenos e conflitos, como também 
servirem de base para o estabelecimento de programas de medidas eficientes e capazes de responder às 
necessidades actuais, no que toca à gestão de sedimentos nas bacias hidrográficas. 

Neste sentido, e de acordo com a SEDNET, o maior desafio para os Estados-Membros em matéria de 
gestão sedimentar passa pelo estabelecimento de uma abordagem holística e multi-disciplinar entre as 
ciências sociais e naturais para se elaborarem programas de medidas fiáveis e eficazes não descurando os 
aspectos temporais e espaciais, desenvolvendo dessa forma modelos de decisão capazes de construir 
cenários que prevejam a evolução destes fenómenos. Adicionalmente, existem outros objectivos, em termos 
de desenvolvimento cientifico e tecnológico que deverão ser levados a cabo, para que seja possível atingir o 
bom estado ecológico das massas de água, entre os quais: 

 

 Melhorar o conhecimento e a capacidade de elaborar modelos que prevejam o percurso dos 
sedimentos, desde a sua formação passando pela absorção química de contaminantes até ao local de 
deposição. 

 

 Melhorar o conhecimento acerca dos processos de erosão, transporte e deposição de 
sedimentos, tendo como unidade funcional a bacia hidrográfica relacionando estes fenómenos com os 
diferentes usos de solo e da água, e as constantes alterações verificadas quer no regime hidrológico 
quer nos padrões climáticos. 

 

 Investigar novas formas de organização dos processos de decisão no sentido de se permitir 
uma interacção pró-activa dos diversos domínios políticos em matéria de gestão de sedimentos e usos 
do solo. 

 

 Investigar novas formas de ligação entre diferentes níveis políticos envolvidos para que as 
estratégias de mitigação encontradas possam ser aplicadas sem qualquer tipo de interferência 
burocrática. 

 

 Avaliar os programas de controlo das fontes poluidoras, construindo bases de dados concisas, 
para prevenção do risco de continua degradação da qualidade dos sedimentos. 

 

 Desenvolvimento de programas e estudos a diferentes escalas (Global, regional e local) 
acompanhada de análises económicas consistentes no sentido de se avaliar em que medida, os 
diferentes padrões de desenvolvimento, interferem com a quantidade e qualidade dos sedimentos. 
 
Neste sentido, muito há a fazer, para que estratégias de gestão integrada de sedimentos em todas as 

suas dimensões sejam postas em prática, tendo também como base legal, documentos e directivas capazes 
de responder aos desafios inerentes a esta problemática. 

 

6.3 Regime de caudais ecológicos 
 
A alteração dos regimes de escoamento é um dos mais relevantes aspectos recorrentes da 

implementação de AH, nomeadamente quando o desenho do circuito hidráulico associado inclui uma 
derivação do rio entre o ponto da tomada de água e o ponto de restituição da mesma no seu leito natural. 
Deste modo, existe a necessidade de se estabelecer, nomeadamente neste tipo de AH ou em 
aproveitamentos com albufeira, um fluxo mínimo de água para jusante, com o intuito de assegurar a 
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conservação e protecção das espécies presentes a jusante da estrutura, ou nos troços naturais do rio que 
foram alterados ou desviados. 

A diminuição da frequência e magnitude dos caudais de cheia e o incremento dos caudais estivais face 
aos evidenciados em condições pristinas provocam uma desvirtuação profunda do regime natural de 
escoamento [Petts, (1988)] com consequências ecológicas nefastas e muitas vezes irreversíveis.  

Neste sentido, a definição de metodologias de cálculo de caudais mínimos torna-se essencial, não só 
para o restabelecimento de condições capazes de suportar a vida aquática mas também para assegurar o 
preponderante e não menos importante, papel de transporte longitudinal de sólidos e nutrientes 
assegurando os factores abióticos de base, que suportam todas as formas de vida associadas aos 
ecossistemas fluviais. Para além disso, a aferição e caracterização da biota existente, incluindo os aspectos 
relacionados com os seus requisitos biológicos, morfológicos e físico-químicos de suporte, torna-se de 
elevada importância de maneira a melhor agregar a informação obtida para que, em cada caso, se possa 
adequar melhor as opções às especificidades locais. 

A captação e o armazenamento de água em albufeiras, normalmente provocam uma alteração 
profunda do regime hidrológico natural. Por outro lado, este efeito de regularização dos sistemas fluviais 
provoca por vezes um aumento artificial dos períodos de estiagem, apesar de poder ocorrer o contrário 
como consequência da finalidade da construção da albufeira e seu modelo operatório. Como consequência 
desta alteração profunda do regime hidrológico e dependendo do tipo de AH e sua configuração, nos troços 
a jusante destas infra-estruturas ocorre normalmente uma deterioração da qualidade da água, pois estes 
encontram-se normalmente mais vulneráveis aos fenómenos de poluição externa, uma vez que a quantidade 
de água transportada poderá ser menor do que aquela que ocorreria em situação pristina, diminuindo 
também a capacidade de transporte do rio. Para além disso, quando se verifica uma diminuição significativa 
do escoamento, poderá ocorrer uma invasão desproporcional e indesejada do leito pela vegetação ripícola, 
uma vez que quando isto acontece, não se verifica a ocorrência de caudais elevados capazes de manter a 
estrutura do leito fluvial, podendo provocar uma acumulação indesejada de sedimentos finos no leito, com 
implicações na disponibilidade de habitat para invertebrados. Por outro lado, como consequência desta 
redução do escoamento, ocorrerá uma degradação das áreas de postura e de habitat de reprodução das 
espécies piscícolas, pois a composição e estrutura da vegetação ripícola será alterada e gradualmente 
substituída, uma vez que nestas novas condições de escoamento, as espécies exóticas adaptar-se-ão melhor 
do que as espécies indígenas e características do local. 

No sentido de se evitar esta continua degradação dos cursos de água e ecossistemas dependentes, 
existe a necessidade de se estabelecer um RCE que permitirá a conservação e manutenção dos ecossistemas 
ribeirinhos, a preservação das comunidades piscícolas que neles habitam e a manutenção do património 
cultural, estético e paisagístico normalmente associado aos ecossistemas fluviais [Gordon et al. (1992)]. Por 
outro lado, um RCE permitirá também a manutenção das características morfológicas do curso de água, pois 
confere estabilidade à estrutura e substrato do leito, para além de proporcionar uma diversidade de habitat 
único para o desenvolvimento das mais diversas comunidades biológicas. É esta relação entre os aspectos 
hidrológicos e morfológicos que confere uma diversidade do ambiente físico essencial à manutenção da 
complexidade biológica inerente aos cursos de água doce. 

Para a definição de um RCE, existem diversos métodos de aferição do valor do caudal de base, 
necessário para cumprir os pressupostos anteriormente enunciados. Genericamente e segundo diversos 
autores, entre eles [Tharme, (2003)], podem ser classificados em cinco tipos distintos:  

 

 Métodos hidrológicos baseados em registos de caudais 

 Métodos hidráulicos baseados na relação entre certos parâmetros hidráulicos e o caudal 

 Métodos ambientais baseados na relação entre o habitat e o caudal 

 Métodos Holísticos 
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 Métodos Combinados 
 

Os métodos hidrológicos baseiam-se numa análise estatística dos registos históricos de escoamento 
para determinada secção do sistema, sendo o caudal ecológico calculado com base no caudal médio anual, 
onde se evidenciam dois períodos distintos de escoamento, normalmente associados às estações húmidas 
(Outono e Inverno) e às estações mais secas (Primavera e Verão). Apesar disso, a sua aplicação é bastante 
limitada, pois possuem um baixo nível de precisão, pois não são sensíveis às variações diárias, mensais e 
sazonais do regime hidrológico, para além de carecerem de um conhecimento das características funcionais 
do ecossistema. Adicionalmente, estes métodos não consentem uma análise específica das alterações 
verificadas no habitat e consequente resposta das comunidades biológicas às alterações do regime 
hidrológico [Gordon et al. (1992)], para além de estarem limitados e restritos à gestão de recursos hídricos 
ao nível de bacia hidrográfica ou à fase inicial de projectos [Loar & Sale, (1981)]. 

Os métodos hidráulicos relacionam o caudal com as características físicas do sistema, por analogia aos 
fundamentos de hidráulica para escoamentos em superfície livre, tais como o perímetro molhado, a 
velocidade e profundidade do escoamento, como base numa ou várias secções do rio ou troço em causa. 
Uma das vantagens associadas a estes métodos prende-se com o facto de estabelecerem uma relação das 
variáveis hidráulicas directamente dependentes do caudal permitindo a manutenção da integridade do 
ecossistema, factor quase sempre limitante para as espécies piscícolas. Assim estes métodos permitem uma 
avaliação expedita da relação entre o caudal e o habitat disponível propícia para o bom desenvolvimento e 
estabelecimento das mais diversas espécies aquáticas. 

Os métodos ambientais, entre eles, a metodologia incremental que foi a indicada nos termos de 
referência elaborados pelo INAG para o Convénio CPPE – MA, são normalmente adequados para a resolução 
de problemas de gestão de recursos hídricos que envolvam a definição e implementação de um regime 
hidrológico que permita mitigar o stress causado nos ecossistemas como consequência de um qualquer 
distúrbio antropogénico no regime hidrológico natural. O convénio CPPE – MA é um diploma legal 
estabelecido entre o Ministério do Ambiente (MA) e a Electricidade de Portugal (MA/EDP) de Janeiro de 
1997, relativo ao programa de Optimização Ambiental das Condições de Exploração dos AH do Alto Lindoso e 
do Touvedo, no rio Lima. Este convénio surgiu porque o troço do rio Lima mais afectado pela construção dos 

referidos aproveitamentos se encontra no interior da área protegida do Parque Nacional da Peneda-Gerês. 
Esta metodologia recorre a critérios biológicos e de habitat, uma vez que avalia o aumento da disponibilidade 
de habitat para a fauna aquática em função de um incremento no caudal escoado e é um dos métodos mais 
sofisticados, uma vez que apresenta sensibilidade às espécies alvo e sua fase do ciclo de vida. Apesar disso, é 
um método bastante exigente pois requer elevados conhecimentos em hidrobiologia e geomorfologia pois 
subentende uma análise profunda das especificidades do habitat aquático. Por outro lado, exige alguma 
experiência no tratamento e manipulação dos dados, uma vez que é composto por um conjunto de processos 
analíticos e de modelos computacionais que são elaborados com o objectivo de se prever mudanças de 
habitat nos ecossistemas fluviais devido a alterações ao regime hidrológico natural.  

Os métodos holísticos, entre eles o “The Building Block Methodology” desenvolvido na África do Sul, e 
que é um dos mais utilizados dentro desta metodologia, é tido como uma metodologia bastante avançada, 
pois relaciona as alterações ao regime hidrológico natural aos impactes ecológicos e geomorfológicos 
associados, e que tenham influencia na estrutura e composição da flora e fauna aquática, bem como da 
estrutura da vegetação ripícola. 

Os métodos combinados, são classificados como sendo abordagens que relacionam conjuntamente as 
outras abordagens referidas anteriormente. Existem neste momento documentadas algumas metodologias 
deste tipo, que englobam combinações de dados hidrológicos, relações entre o caudal descarregado e o 
habitat disponível e outras metodologias holísticas, apesar de se encontrarem ainda pouco sistematizadas. 
Entre estes métodos, destaca-se o Método Basco que combina dados hidráulicos e biológicos [Tharme, 
(2003)]. 
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O objectivo deste trabalho, como referido anteriormente, não passa pela definição nem quantificação 
de regimes de caudais ecológicos, pelo que as abordagens mencionadas não serão objecto de um estudo 
mais profundo. Assim, apenas importa referir a necessidade de se implementar um RCE nos troços fluviais 
onde se evidencie uma perda do contínuo fluvial ou onde a degradação ecológica de habitat a jusante de um 
AH seja notória, seja em termos de fauna e flora aquática, seja em termos de vegetação e perda de habitat 
ribeirinho, imprescindível ao bom funcionamento ecológico destes sistemas. 

Neste sentido, e para que a actividade de produção hidroeléctrica esteja em conformidade com os 
pressupostos da DQA, será então necessário uma acção conjunta entre a autoridade nacional em matéria de 
recursos hídricos e as organizações exploradoras dos mesmos, para que nos futuros PGRH, ou nos contractos 
de concessão dos usos do domínio público hídrico sejam contempladas as bacias ou cursos de água que 
necessitarão de ser alvo desta medida para preservação do estado ecológico dos nossos ecossistemas fluviais, 
ajudando a cumprir os pressupostos desta directiva, em 2015. 

No entanto, algumas considerações terão de ser tidas em conta aquando da construção dos 
dispositivos de descarga de caudais ecológicos, nomeadamente associados ao caudal máximo passível de ser 
escoado por estes órgãos, para além da altura/profundidade da tomada de água para libertação a jusante dos 
mesmos. Como se sabe, em AH com albufeira, é espectável que possa ocorrer estratificação térmica da 
coluna de água, nomeadamente no verão, conduzindo a uma alteração de alguns parâmetros químicos e 
bioquímicos na coluna de água. Assim, será importante que a profundidade da tomada de água, para 
libertação de caudais ecológicos seja tal, que não comprometa a integridade do ecossistema a jusante. Neste 
sentido, será útil verificar a temperatura e os níveis de oxigénio nesse mesmo local, para que estes 
parâmetros não sejam muito diferentes daqueles que se evidenciam no troço a jusante da barragem. Por 
outro lado, e de acordo com os múltiplos usos da albufeira e as respectivas variações do nível de água na 
mesma, poderá ser vantajoso do ponto de vista ecológico, que exista a possibilidade de realizar a tomada de 
água a diferentes cotas, de forma a melhor adequar os parâmetros da mesma às condições ambientais dos 
troços a jusante do AH, contribuindo dessa forma para que se possa atingir o bom potencial ecológico, nos 
troços fortemente modificados pelas obras hidráulicas transversais. Por outro lado, e se não for possível, por 
questões operacionais ou económicas realizar a tomada de água a diferentes níveis, poderá ser vantajoso, 
acoplar ao dispositivo de descarga de caudais ecológicos um dispositivo de injecção de ar de forma a mitigar 
o efeito de deplecção de oxigénio nas camadas mais profundas da massa de água armazenada nas albufeiras. 

 

6.4 Controlo do hydro-peaking 
 
Como abordado anteriormente, o hydro-peaking é um fenómeno específico decorrente da operação 

de AH, normalmente de albufeira e que provoca alterações hidromorfológicas importantes no ecossistema, 
em intervalos de tempo muito curtos, provocando uma alteração significativa no regime de escoamento, seja 
em frequência, amplitude ou duração, normalmente com consequências dramáticas para as comunidades 
biológicas, sendo estas mais evidentes a jusante da infra-estrutura [Cushman (1985), Hunter (1992)], apesar 
de também se registarem alguns impactes, embora muito menos significativos, na albufeira [Førde & 
Brodtkorb (2001)]. 

Fruto deste fenómeno pontual e repentino, seja pela flutuação das descargas da albufeira, seja 
pela bombagem de água para a mesma, em AH reversíveis, a distribuição e qualidade física do 
ecossistema é fortemente alterada, afectando e restringindo as condições bióticas e abióticas do 
meio, sem nenhum paralelo com as alterações normalmente registadas como consequência de 
fenómenos naturais sazonais [Poff et al. (1997)]. Neste sentido serão apenas abordadas medidas e 
estratégias mitigadoras dos impactes resultantes destas operações, a jusante do AH, uma vez que é 
a jusante do AH que estes fenómenos são mais prejudiciais para o meio ambiente. 
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6.4.1 Gestão de operações de pico 
 
Teoricamente a mitigação dos efeitos do Hydro-peaking poderá ser atingida por via de diversas 

alterações, quer nos padrões de funcionamento dos AH quer na alteração do desenho das instalações, 
apesar de estas estarem intrinsecamente relacionadas com as características do local onde está inserido o 
AH e também poderão não ser possíveis de implementar em AH já existentes, fruto da insustentabilidade 
das alterações estruturais a que os empreendimentos já existentes deveriam ser submetidos de forma a 
poderem ser alvo destas medidas. 

Primeiramente será explicado sucintamente que parâmetros intrínsecos à operação de AH foram alvo 
de estudo por diversos autores, de forma a serem identificadas as condições ideais de funcionamento dos 
AH em horas de pico, com o menor impacte possível para os troços a jusante da infra-estrutura hidráulica, 
uma vez que os impactes a montante, resumem-se normalmente ao stress causado na vegetação ripária, 
como consequência das flutuações do nível de água. Desta forma, a relação entre o caudal máximo e o 
caudal mínimo turbinado é sem dúvida um dos critérios mais importantes assim como a variação do caudal 
turbinado horário, pois estes terão grande influência na diminuição da altura de água na albufeira e no 
consequente aumento da altura do leito a jusante do AH. 

   Segundo [Schneider e Noack (2009)] os valores de referência para os critérios acima referidos estão 
representados na Tabela 24 sendo que a sua adequação e optimização dependem das características 
hidromorfológicas do local uma vez que os parâmetros de escoamento não são suficientes para criar uma 
solução óptima. Assim, baseado em estudos de deriva de organismos aquáticos aquando das operações de 
pico, transporte de sedimentos, alteração de parâmetros físico-químicos tais como a temperatura, turvação 
e concentração de oxigénio dissolvido, declive do talvegue do curso de água e características da zona ripícola 
e planície aluvial torna-se possível a mitigação de alguns dos impactes causados pelo hydro-peaking. 

 

Relação entre Caudal Máximo e Mínimo 

5:1 Meile et al. (2005) 

2:1 - 6:1 Limnex (2004) 

4:1 Oppeliguer (2003) 

3:1 Marrer (2000 

Caudal (m³/s.h) 
0,5 - 1,7  Oppeliguer (2003) 

1,0 - 1,68 Meile et al. (2005) 

Taxa de diminuição da altura do leito 
(cm/min) 

            0,2 
Meile et al. (2005) & Saltveit et al. 

(2001) 

0,25 Limnex (2004) 

0,23 Halleraker et al. (2002) 

Tabela 24 – Critérios operatórios de manobras de pico (Adaptado de [Schneider e Noack (2009)] 
 
A par de estas medidas, outras de carácter operacional poderão ser implementadas para uma melhor 

gestão destes eventos. Desta forma, a redução da capacidade de produção de pico, como consequência da 
diminuição do caudal máximo a turbinar ou o aumento do caudal ecológico (se aplicável) podem ser medidas 
a ter em conta de forma a reduzir a relação de caudais máximos e mínimos nestas operações com efeitos 
positivos na sobre-saturação de humidade na vegetação ripária conferindo-lhe maior estabilidade, para além 
de provocarem uma alteração menos acentuada do volume de água escoado a jusante dos AH, com 
consequências também benéficas para a fauna e flora aquáticas. A Figura 15 ilustra exactamente a 
diminuição do escoamento e consequente regressão do leito fluvial após uma operação de pico. Note-se 
que, ao longo de uma hora, e após um período de pico de produção e respectivas descargas elevadas 
associadas, o leito fluvial experiencia uma forte regressão, com impactes nefastos para as comunidades 
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bentónicas e piscícolas, uma vez que estas poderão não conseguir acompanhar esta tendência, ficando 
retidos no substrato e com possibilidade reduzida de voltar para o leito fluvial. 

Como consequência da implementação destas práticas operacionais, os fenómenos descritos no 
capítulo anterior poderão ser mitigados. Com o controlo da taxa de diminuição da altura do leito, a 
possibilidade de peixes ou invertebrados ficaram retidos e aprisionados em zonas sem água seria reduzida, 
uma vez que estes teriam a possibilidade de acompanhar a variação do nível de água, aumentando dessa 
forma os habitats de refúgio e desova perenes e constantes ao longo do ano. Por outro lado, a limitação dos 
caudais a turbinar em regime de hydro-peaking seria também benéfica para a permanência das comunidades 
de invertebrados que normalmente estão dispersos no seio da água e são facilmente arrastados quando as 
correntes são mais elevadas, com efeitos benéficos também para as comunidades piscícolas que deles se 
alimentam. 

Analogamente, a redução das descargas de pico em período de verão teria também influência positiva 
na vegetação ripícola, pois providenciaria uma maior estabilidade na estação do ano em que a sua actividade 
metabólica é mais acentuada proporcionando uma maior oportunidade para o seu crescimento e 
reprodução, conferindo uma maior estabilidade deste ecossistema de transição aumentando a conectividade 
lateral entre o sistema fluvial e terrestre. Adicionalmente, a ausência de descargas de pico durante um ou 
dois dias por semana, reduziria significativamente o stress causado pelas frequentes inundações e 
encharcamentos na margem, diminuindo dessa forma o impacte causado no ecossistema ripícola. 

Por outro lado, uma medida bastante mais vantajosa para as organizações exploradoras de AH poderá 
ser a introdução ou gestão conjunta de outros AH a jusante com o intuito de controlar activamente as 
variações da altura de água no leito, pois no caso de os AH a jusante possuírem albufeiras de retenção com 
alguma capacidade poderão então ser utilizados para armazenar água e descarrega-la de uma forma 
permanente e controlada, para além de aumentar o potencial hidroeléctrico do sistema, com repercussões 
positivas a nível financeiro. 

 

 
Figura 15 – Variação da área molhada a jusante de um AH como consequência de operações de hydro-peaking 
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Torna-se óbvio, que a implementação destas medidas em simultâneo se tornaria vantajosa, não só na 
minimização dos impactes decorrentes destas operações como também resultariam numa maior eficiência 
de utilização da água para fins hidroeléctricos, uma vez que, numa bacia onde existissem AH sequenciais e 
integrados operacionalmente, o rendimento total dos mesmos seria incrementado (o que acontece hoje em 
dia). No entanto, esta medida, torna-se pouco prática, uma vez que a maioria dos AH já existentes, foram 
projectados sob outros paradigmas, pelo que a adequação dos sistemas a estas práticas poderiam não ser 
viáveis técnica e economicamente apesar de que noutros sistemas estas práticas poderiam ser equacionadas 
após um estudo profundo, não só tendo em conta as finalidades energéticas das barragens mas todos os 
outros objectivos que estão por detrás da implementação destes empreendimentos, nomeadamente para 
abastecimento público e rega. 

 

6.4.2 Design e reconstrução das infra-estruturas hidráulicas 
 

Uma das medidas de carácter estrutural está relacionada com a modificação dos locais de tomada de 
água e nomeadamente os de restituição da água no sistema fluvial após turbinação. Assim sendo, uma das 
medidas a implementar poderá ser a construção de um reservatório de regularização a jusante do AH, e com 
um circuito hidráulico independente, proporcionando uma gestão de caudais de restituição no leito 
adequando-se tanto quanto possível aos padrões de escoamento que ocorreriam em situação pristina, para 
além de proporcionarem a possibilidade de controlo da temperatura e oxigénio dissolvido da água, antes de 
esta ser devolvida ao rio, adequando-a aos padrões naturais evidenciados no período sazonal 
correspondente.  

Outra medida a ter em conta e possivelmente mais vantajosa para as organizações exploradoras de AH 
é a construção de uma barragem de derivação, mantendo obviamente um caudal mínimo no troço fluvial 
entre a albufeira e o ponto de restituição. Por outro lado, esta medida aumentaria significativamente a 
produção hidroeléctrica, uma vez que, a mesma água seria sequencialmente turbinada e os efeitos a nível 
morfológico são notáveis, pois a erosão causada pelos fenómenos de pico seria mitigada bem como poderia 
ocorrer um aumento da qualidade do ecossistema a jusante da albufeira. Para além disso, e apesar dos 
custos inerentes para a implementação desta medida, de acordo com a procura energética poderá levar a 
uma menor necessidade de construção de AH adicionais, sendo benéfico para a preservação da continuidade 
lótica dos rios. 

A construção de um canal artificial, alternativo ao rio, com capacidade para regularizar os caudais de 
pico poderia ser uma opção também a ter em conta apesar do seu custo associado. No entanto, a par desta e 
das outras medidas acima mencionadas, seria necessário efectuar programas de requalificação das zonas 
inundáveis do leito e zonas ripícolas adjacentes, potenciando a diversidade ecológica, devolvendo ao rio a 
sua função natural.  

A instalação de grupos reversíveis é também uma prática comum e pode também ser considerada uma 
medida de mitigação destes fenómenos à semelhança da construção de reservatórios de regularização. 
Apesar disso, pode tornar-se menos vantajosa pois pode implicar a construção de uma nova barragem a 
jusante para proporcionar a retenção da água entre as duas albufeiras, para que em horas de menor 
consumo, a água seja bombeada para o reservatório a montante. Paralelamente, a grande vantagem dos 
grupos reversíveis prende-se com o facto da possibilidade de serem accionados com recurso a fontes de 
energia renovável, aproveitando energia que poderia não ser aproveitada. No entanto, esta vantagem tem 
outras desvantagens, pois criaria uma artificialização profunda da massa de água entre as duas barragens, 
com potencialidade de se evidenciarem problemas de estratificação térmica e eutrofização. A parte disso, a 
alteração da paisagem seria também significativa, normalmente com grandes impactes sociais e culturais das 
populações afectadas e residentes na área envolvente. 

Relativamente aos parâmetros físico-químicos mais afectados nestas operações (temperatura e 
oxigénio dissolvido) outras medidas estruturais podem ser implementadas. Assim a injecção de ar na água 



Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos                                                  

 
70 

 

após a turbinação pode ser uma solução eficaz capaz de assegurar os níveis de oxigénio desejados, bem 
como uma alteração da profundidade da tomada de água para turbinação, pode ter influência positiva na 
temperatura da água que será restituída ao curso de água, uma vez que em muitos casos, as albufeiras 
encontram-se estratificadas termicamente. Assim, uma análise térmica da coluna de água da albufeira bem 
com no troço a jusante do AH, poderá determinar a profundidade da tomada de água ideal, para que a 
diferença de temperatura seja a menor possível, adequando-se aos padrões naturais evidenciados. 

 

6.4.3 Restauro de habitats e ecossistemas 
 
Como consequência das desregradas operações de pico, a implementação destas boas práticas podem 

não ser suficientes para devolver ao ecossistema a sua estabilidade. Deste modo, acções correctivas poderão 
ser convenientes. Assim, a revegetação das zonas ripícolas com espécies autóctones pode ser útil não só para 
restabelecer a flora original mas também para conferir mais estabilidade ao leito original do rio. 

A gestão de sedimentos é também um factor importante para a qualidade ecológica do rio, uma vez 
que para além de proporcionar um excelente habitat para a comunidade invertebrada, proporciona locais de 
desova e desenvolvimento larvar da comunidade piscícola. Assim poderá ser necessário o restabelecimento 
de sedimentos a jusante do AH para uma melhor funcionalidade ecológica. 

Adicionalmente, se a densidade piscícola for demasiado afectada poderá ser necessária uma 
introdução antropogénica de indivíduos com o intuito de restabelecer os índices populacionais. Por outro 
lado, se o impacto destes fenómenos se estender também a espécies animais que habitam nas zonas riparias 
e de transição, como é o caso das lontras ou as toupeiras de água, poderá também ser importante o seu 
restabelecimento de forma a optimizar a inter-dependência entre o ecossistema fluvial e terrestre. A par 
disto, poderá também ser necessário um programa de recolha e captura de espécies piscícolas não nativas, 
de forma a restabelecer a integridade do ecossistema e aproxima-lo o mais possível das suas condições 
naturais. 

 

6.5 Gestão de Albufeiras 
 

As albufeiras são sistemas artificiais com diversidade ecológica pouco diversificada mas complexa, 
como consequência do seu modo de gestão e operação que muitas vezes possui um padrão bastante 
intermitente, causando dessa forma um stress adicional às comunidades biológicas dependentes das suas 
características. Neste sentido, as comunidades biológicas que habitam na própria albufeira e nos troços a 
jusante da mesma, estão dependentes das variações constantes do nível de água fruto não só das descargas 
recorrentes do seu regime de utilização bem como do caudal afluente à mesma. Adicionalmente, a biota 
existente na albufeira estará largamente dependente das actividades desenvolvidas na bacia hidrográfica, 
uma vez que o aporte de matéria orgânica à mesma interfere significativamente com o equilíbrio biológico e 
químico da massa de água. 

No que diz respeito à sua gestão, as albufeiras podem ser geridas consoante a sua dimensão e o seu 
âmbito, no entanto, segundo [Bochechas et al. (1998)], existem três áreas estratégicas de intervenção, no 
sentido de se promover uma gestão sustentável deste tipo de ecossistemas:  

 

 Controlo da poluição e de fontes poluidoras 
 Gestão de usos albufeira (flutuações do nível de água) 

 Gestão piscícola 
 
Desta forma, o controlo da poluição e de fontes poluidoras na bacia de drenagem torna-se o factor 

mais importante, pois parte dos problemas de eutrofização nas albufeiras são consequência do aporte 
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excessivo de matéria orgânica para a mesma, pelo que o controlo da poluição por fontes externas torna-se 
de primordial importância. 

 

6.5.1 Diagnóstico 
 

O controlo da eutrofização, como consequência do controlo externo da poluição, ou seja, na gestão 
não só das áreas contíguas, mas também das descargas no sistema fluvial é fundamental para limitar a carga 
nutritiva que drena para a albufeira, no sentido de prevenir o desenvolvimento do seu estado de 
eutrofização.  

As fontes externas da poluição numa albufeira, prendem-se necessariamente com a drenagem pluvial 
de áreas florestais, agrícolas e urbanas e de descargas de efluentes domésticos e industriais no sistema 
fluvial, a montante da albufeira ou mesmo muito próximo dela. 

A drenagem pluvial de áreas com ampla cobertura vegetal, como matas e florestas, transporta uma 
menor quantidade de Fósforo uma vez que nestas áreas, não só o Fósforo, como o azoto ou o potássio não 
se encontram em excesso no meio, já que normalmente, o ecossistema encontra-se próximo do seu 
equilíbrio ecológico, não havendo nem grandes excessos, nem grandes faltas dos principais elementos 
essenciais para o desenvolvimento da flora florestal. 

Um lago ou albufeira maioritariamente ocupado por matas ou florestas na sua envolvente apresenta 
normalmente uma baixa produtividade, evidenciando pouca actividade biológica, resultando numa baixa 
produtividade primária. Mesmo sob condições de ausência de interferência humana, a massa de água tende 
a reter sólidos que sedimentam, sendo estes normalmente a maior fonte de Fósforo para a água, uma vez 
que este nutriente se encontra muitas das vezes fixado a sedimentos. Como consequência disso, evidencia-
se um aumento progressivo das populações de plantas aquáticas, que permitem a introdução deste 
nutriente na cadeia trófica, viabilizando o aparecimento de outras espécies em níveis tróficos superiores.  

Numa bacia hidrográfica, a transferência e transformação de nutrientes ocorre ciclicamente. As 
plantas ao morrerem, depositam-se no solo e sofrem decomposição, libertando os nutrientes para o meio. 
Assim, numa região florestal, como a capacidade de infiltração da água da chuva no solo é elevada, os 
nutrientes são lixiviados pelo solo, sendo então absorvidos novamente pelas raízes das plantas, voltando a 
fazer parte da sua composição, e fechando desta forma o ciclo, resultando num pequeno aporte de 
nutrientes para água.  

A drenagem pluvial de áreas agrícolas é normalmente uma das maiores fontes de nutrientes para os 
sistemas fluviais pois normalmente apresentam valores de Fósforo mais elevados quando comparado com a 
drenagem pluvial florestal, para além de que são caracterizadas por uma ampla variabilidade temporal e 
espacial, dependendo da capacidade de retenção do solo, irrigação, tipo de fertilização e tipo de sistema 
agrícola, pelo que o seu controlo torna-se baste problemático. A drenagem pluvial de áreas urbanas é 
também bastante rica em Fósforo. No entanto, a sua variabilidade temporal e espacial é menor, pelo que o 
seu controlo torna-se mais acessível. 

A substituição da cobertura vegetal natural da bacia de drenagem por solos agrícolas representa 
normalmente a etapa intermédia do processo de empobrecimento do sistema fluvial adjacente. Como 
resultado da actividade agrícola, obtêm-se produtos ou subprodutos alimentares, que incorporam nutrientes 
na sua composição. Como consequência do seu consumo, verifica-se um desequilíbrio no ciclo natural de 
nutrientes, uma vez que os mesmos não são novamente devolvidos ao solo. Por outro lado, para colmatar 
esta retirada, e para tornar a agricultura mais intensiva, são adicionados fertilizantes artificialmente, que 
mais não são do que produtos com elevados teores de nutrientes, nomeadamente azoto, Fósforo e potássio, 
que alterarão significativamente a composição química do solo. Adicionalmente, a substituição de áreas 
florestais por áreas agrícolas reduz significativamente a capacidade de infiltração da água no solo, pelo que 
esta escoará superficialmente até ao sistema fluvial. O aumento do teor de nutrientes no sistema 
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proporcionará um aumento significativo do número de algas originando um empobrecimento gradual do 
sistema em termos tróficos. 

A descarga de efluentes domésticos e industriais, como consequência dos sistemas de recolha e 
tratamento de águas residuais são, na realidade, a maior fonte de contribuição de Fósforo. Este encontra-se 
presente essencialmente nas fezes humanas, nos detergentes e noutros subprodutos de actividades 
humanas e industriais. Relativamente aos efluentes industriais, é difícil generalizar a sua contribuição, em 
virtude da grande variabilidade apresentada pelas diferentes tipologias industriais e pelos diferentes 
sistemas de tratamento que cada uma possui.  

No entanto e analogamente ao que se verifica aquando da alteração de áreas florestais por áreas 
agrícolas, a urbanização da bacia de drenagem, diminui significativamente a capacidade de infiltração do 
solo. Como consequência disso, a drenagem pluvial directamente para o sistema fluvial aumenta 
significativamente, proporcionando um elevado aporte de nutrientes para o mesmo, para além da descarga 
de efluentes e águas residuais directamente no sistema fluvial, que se perfilam como a maior fonte 
antropogénica de nutrientes para os sistemas aquáticos. 

 

6.5.2 Controlo externo da poluição 
 

A prevenção é normalmente a melhor solução para a resolução de um problema. Neste sentido, 
quando se verifica um aumento da concentração de nutrientes numa massa de água deverá intervir-se em 
primeiro lugar na sua fonte geradora.  

Quando a bacia de drenagem de uma albufeira é essencialmente constituída por áreas florestais, e se 
verifica um aumento progressivo da concentração de nutrientes na água poderão realizar-se acções de 
limpeza e reabilitação das áreas florestais e suas principais linhas de água no sentido de se limitar o 
escoamento de água com elevada concentração de matéria orgânica para a massa de água. Quando a bacia 
de drenagem é essencialmente constituída por áreas agrícolas, este controlo não é tão eficaz, uma vez que 
há uma maior variabilidade espacial das características do terreno e respectiva actividade agrícola ou 
pecuária. Neste sentido, o controlo do aporte de nutrientes para a massa de água passa por uma 
sensibilização das populações e incentivos à produção agrícola sustentável, promovendo a agricultura 
biológica, a rotação de culturas e a utilização adequada de fertilizantes orgânicos. 

Adicionalmente, em áreas agrícolas, a alteração dos fluxos de nutrientes para o sistema fluvial pode 
ser alcançado alterando a configuração dos terrenos agrícolas com a colocação de socalcos e terraços em 
curvas de nível, ou reflorestamento de zonas íngremes, poderão em muito diminuir o escoamento de água 
com elevada carga orgânica para o curso de água, para além de potenciar a retenção e posterior absorção e 
incorporação de nutrientes na biomassa vegetal diminuindo também o potencial de empobrecimento do 
solo e consequente diminuição da necessidade de utilização massiva de fertilizantes. 

Como o maior aporte de nutrientes para as massas de água provem de áreas urbanas ou industriais, 
como medidas mitigadores no controlo destas fontes externas de poluição orgânica tem-se normalmente o 
desvio e consequente tratamento das descargas poluidoras. Desta forma, o tratamento dos efluentes deve 
incluir tratamento terciário com remoção de nutrientes, seja por via biológica, seja por via química, apesar 
de, como resultado deste processo, obter-se geralmente uma elevada quantidade de lamas, muitas vezes 
com alguma toxicidade, pelo que o seu encaminhamento e posterior tratamento ou deposição deverá ser 
efectuado cuidadosamente. 

Por outro lado, poderá ser realizado um tratamento posterior por lagunagem onde a remoção de 
nutrientes é realizada por incorporação biológica em algas e outras plantas aquáticas, como macrófitas que 
serão posteriormente consumidas por invertebrados, peixes ou patos selvagens. Este tipo de solução torna-
se bastante favorável para pequenos aglomerados rurais ou pouco urbanizados, uma vez que quando os 
volumes de água a tratar não são tão elevados existe esta possibilidade de tratamento pois normalmente há 



                                                 Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos 

73 
 

a necessidade de elevados tempos de retenção hidráulicos para que a eficiência deste processo seja 
incrementada. 

 

6.5.3 Controlo interno da poluição 
 

Uma vez efectuada a gestão e o controlo das fontes de poluição externas à albufeira, outras técnicas 
de controlo interno podem ser desenvolvidas para se reabilitar a qualidade ecológica das albufeiras. Como é 
sabido, os sedimentos normalmente presentes no hipolímnio das albufeiras são normalmente reservatórios 
importantes de Fósforo, que em condições anaeróbias é libertado para a massa de água, aumentando dessa 
a forma a concentração de Fósforo na albufeira. Desta forma, um controlo do aporte de sedimentos à 
albufeira e também a sua remoção nas operações normais de manutenção torna-se bastante eficaz no 
controlo da sua presença na albufeira. Analogamente, a redução do tempo de residência hidráulico em muito 
poderá mitigar os problemas de eutrofização nas albufeiras apesar de, por vezes, não ser possível conciliar os 
objectivos da mesma ou do AH acoplado a esta com este modo de operação. 

Adicionalmente, poderá recorrer-se a técnicas de inactivação de Fósforo como a adição de alúmen, 
que misturado com argila bentonítica forma flocos que precipitam nas zonas anóxicas da coluna de água, 
depositando-se no hipolímnio e cobrindo os sedimentos, evitando dessa forma a libertação de Fósforo 
proveniente dos sedimentos. No entanto esta técnica está normalmente associada a uma produção 
excessiva de resíduos com alguma toxicidade, sendo necessária a sua posterior remoção, pelo que e torna 
pouco vantajosa para albufeiras de elevada dimensão e volume, pois por vezes implica o esvaziamento total 
ou parcial do lago e requer quase sempre a utilização de maquinaria pesada, elevando dessa forma os custos 
da operação. 

O método “Riplox” é uma técnica de redução do Fósforo presente nos interstícios dos sedimentos, por 
oxidação da matéria orgânica, que é obtida pela desnitrificação conseguida através da adição de Nitrato de 
Cálcio e Cloreto Férrico em condições alcalinas ou próximas da neutralidade, promovendo também a 
libertação de azoto sob a forma gasosa. Estas duas técnicas, apesar de bastante eficazes, são métodos de 
eliminação da carga orgânica pouco interessantes ecologicamente uma vez que alteram significativamente o 
equilíbrio químico na massa de água. 

O arejamento hipolimnético é também outra forma de controlo do Fósforo na coluna de água, uma 
vez que a sua solubilidade baixa significativamente na presença de oxigénio, para além de que este acelera 
os processos de decomposição biológica de matéria orgânica. No entanto, esta técnica é por vezes bastante 
difícil ou até impossível de implementar em albufeiras já construídas, uma vez que seria necessário 
introduzir-se difusores, quer no fundo do lago quer junto à barragem, para que se pudesse injectar oxigénio 
nas camadas mais profundas sendo então a sua efectividade relevante para o retrocesso dos processos de 
eutrofização, para além de, em geral, os resultados obtidos serem efémeros e muito localizados [Welch, 
(1992)]. No entanto, este método pode tornar-se vantajoso, apesar do seu raio de acção limitado, junto dos 
locais da captação de água, seja para abastecimento, seja para produção hidroeléctrica uma vez que melhora 
a qualidade da água beneficiando o consumo e o ambiente aquático a jusante dos AH, uma vez que a água 
libertada estará certamente em melhores condições relativamente à presença de Fósforo ou à concentração 
de oxigénio dissolvido. 

Por seu turno, a extracção de água hipolimnética pode ser também uma medida de promoção da 
regressão trófica numa albufeira pois para além de retirar a água das camadas mais profundas e 
normalmente ricas em Fósforo, promove também indirectamente a redução de Fósforo nas camadas mais 
superficiais. Em albufeiras, cuja finalidade seja a retenção de água para irrigação pode tornar-se uma medida 
bastante eficaz, uma vez que a água retirada poderá ser utilizada para esse mesmo fim, com a vantagem de 
que ela própria proporcionará uma fonte orgânica de nutrientes outrora lixiviados e drenados para a massa 
de água. Assim, estabelece-se um equilíbrio no ciclo natural dos nutrientes, para além de se diminuir a 
necessidade de incorporação de fertilizantes nos terrenos agrícolas onde esta água será utilizada. 
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Por último, a dragagem dos sedimentos das camadas mais superficiais do substrato da albufeira, ricas 
em Fósforo, é um dos métodos mais vantajosos de regressão trófica, apesar de estar normalmente associado 
a custos elevados, para além de que exige a necessidade de um local apropriado para a deposição destes 
sedimentos para estabilização. Alguns exemplos no lago Trummen nos Estados Unidos ou no caso mais 
conhecido em Portugal, a albufeira da Lagoa Azul em Sintra que foram alvo de dragagens nos anos oitenta 
evidenciando resultados prometedores de regressão trófica após acções de extracção de sedimentos 
[Ferreira et al, (2000)]. 

 

6.5.4 Controlo da biomassa e biomanipulação da albufeira 
 

Segundo [Shapiro et al. (1975)] entende-se por biomanipulação, actividades de controlo da biota 
alcançando dessa forma um objectivo para quem a realiza e é normalmente utilizado para controlo da 
biomassa algal em lagos ou albufeiras eutrofizadas, podendo também, em alguns dos casos ser estendido a 
outros organismos, como invertebrados ou peixes. 

O desenvolvimento de elevadas quantidades de biomassa algal é normalmente o culminar dos 
processos de eutrofização evidenciados em massas de água lênticas. Uma das formas de controlo da 
biomassa pode passar pela indução da recirculação de água no reservatório. Ao extrair-se água do epilímnio, 
geralmente mais quente, e injectá-la no fundo do reservatório, geralmente a uma temperatura inferior, gera 
correntes de convecção na coluna de água que promovem a homogeneização da massa de água mitigando 
dessa forma os fenómenos de estratificação térmica, aumentando dessa forma a concentração de oxigénio 
dissolvido nas camadas mais profundas. Por outro lado, como consequência da homogeneização da coluna 
de água verifica-se normalmente a diminuição dos blooms de cianobactérias, dando lugar ao aparecimento 
de algas verdes, geralmente menos tóxicas e que normalmente não acarretam efeitos adversos nos 
ecossistemas. No entanto esta medida apenas se verifica efectiva em lagos pouco eutrofizados ou quando 
não se verificam condições de anoxia total do hipolímnio, sendo também de pouca praticabilidade em 
albufeiras com elevado volume de água. 

O controlo químico da biomassa algal com recurso a algicidas, normalmente o sulfato de cobre 
verificou-se eficiente e foi bastante utilizado na década de 70 [Ferreira et al, (2000)]. No entanto, devido aos 
efeitos toxicológicos do cobre e a sua persistência nos ecossistemas, esta técnica foi abolida. Por outro lado, 
tem-se recorrido a técnicas mais inócuas em termos ambientais, nomeadamente recorrendo a substâncias 
inibidoras de crescimento biológico, libertadas durante o processo de decomposição da celulose que se 
encontra em diversas plantas, nomeadamente nas gramíneas. Esta técnica consiste em colocar fardos de 
feno de aveia, ou outra gramínea, relativamente dispersos na albufeira e cuja acção inibidora se mantêm 
durante meses [Barrett et al. (1995)]. A utilização de herbicidas de fraca intensidade e específicos para 
determinadas espécies de algas, tais como o glifosato para o caniço (Phragmites australis) ou o diquato-
alginato para plantas totalmente submersas, podem ser soluções a ter em conta, nomeadamente em 
albufeiras onde os meios mecânicos não são de todo adequados. 

Adicionalmente, a introdução de espécies herbívoras ou que se alimentem de plâncton pode também 
ser uma medida de redução da biomassa algal. Neste sentido, a introdução da carpa herbívora 
Ctenopharyngodon idella é muito usada nos EUA para o controlo do crescimento de macrófitas, sobretudo 
em lagos, uma vez que estas plantas aquáticas não são muito comuns em albufeiras. A introdução de carpas 
filtradoras de plâncton, Hypophtalmichthys molitrix ,tem sido utilizada em albufeiras da Europa central e em 
albufeiras no norte de África verificando-se uma elevada efectividade no controlo destas espécies. Por outro 
lado, estas técnicas de introdução apresentam algumas desvantagens nomeadamente na necessidade de 
existência de um grande número de efectivos destas espécies em idade adequada, necessárias à obtenção de 
bons resultados no controlo destas espécies de algas. Por outro lado, em rios que possuam espécies 
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endémicas com elevado valor ecológico ou até mesmo económico, esta técnica pode não ser bem-vinda, 
uma vez que poderá afectar o equilíbrio da ictiofauna no sistema fluvial. 

O controlo da biomassa através da biomanipulação das cadeias tróficas é normalmente o processo 
mais aconselhável e com melhores resultados a nível ecológico apesar de normalmente exigir um 
conhecimento profundo das interacções ecológicas do sistema sendo geralmente muito dispendioso, 
nomeadamente no que diz respeito à necessidade de intervenção de mão-de-obra qualificada. No entanto, 
este processo consiste normalmente na introdução de crustáceos no inicio da Primavera que consumirão as 
algas sendo posteriormente necessária a introdução de espécies piscícolas consumidores de zooplâncton no 
final da Primavera, promovendo desta forma a sustentabilidade natural do sistema. 

Como será óbvio de entender, as técnicas de controlo interno da eutrofização em albufeiras, são tanto 
mais eficazes, quanto maior for a gestão e controlo das fontes externas de aporte de carga orgânica à massa 
de água, pelo que uma gestão integrada destes dois aspectos optimizará de facto os processos de regressão 
trófica nas massas de água lênticas. 

 

6.5.5 Gestão do nível de água nas albufeiras 
 

Como referido anteriormente, as variações bruscas do nível de água numa albufeira têm 
consequências negativas a todos os níveis, seja na flora ripícola, pois impede o seu estabelecimento 
provocando o consequente desaparecimento da comunidade invertebrada dela dependente, para além de 
promover um processo de erosão artificial nas margens da mesma aumentando dessa forma a turvação da 
água e a produtividade biológica. 

A magnitude dos efeitos ecológicos da descida brusca do nível de água numa albufeira depende da 
proporção volumétrica entre a zona fluvial (montante do efeito de regolfo da albufeiras) e da zona de 
transição (zona de regolfo da albufeira) bem como da morfologia da própria albufeira e dos usos da mesma. 
Esta redução do nível de água na albufeira torna-se essencialmente prejudicial para as espécies piscícolas 
durante a Primavera e Verão pois origina uma perda súbita de habitats de refúgio, desova e de alimento no 
epilímnio aeróbio. Neste sentido, para efeitos de gestão piscatória, [Ferreira et al. (2000)] refere que um 
aumento da área submersa entre 12 e 20 %, durante a Primavera promove o desenvolvimento biológico e o 
equilíbrio das espécies. A Tabela 25, apresenta sob uma forma resumida as acções a desenvolver no sentido 
de se promover uma gestão ecológica das variações do nível de água de uma albufeira. 

 

 
Tabela 25 – Gestão ecológica das variações do nível de água numa albufeira  

(Adaptado de Ferreira et al. (2000)) 
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6.5.6 Manutenção de Albufeiras (Operações de esvaziamento) 
 

As operações de esvaziamento e limpeza de uma albufeira são práticas comuns e necessárias de 
gestão deste tipo de sistemas e ocorrem normalmente em situações de eutrofização ou de assoreamentos 
indesejados. Nestes casos, os efectivos piscícolas dominantes são normalmente espécies detritívoras que se 
alimentam de sedimentos orgânicos presentes no substrato da albufeira, uma vez que devido à elevada 
turvação biótica da água, ao elevado desenvolvimento de comunidades de algas e consequente aumento das 
substancias tóxicas por elas libertadas bem como a crescente deplecção verificada do oxigénio dissolvido na 
coluna de água resultam normalmente no desaparecimento ou diminuição significativa dos efectivos 
piscícolas endémicos, como a boga (Chondrostoma sp.) ou o barbo (Barbus sp.), dando lugar a espécies 
exóticas, melhor adaptadas a este tipo de ambiente instável tal como a perca-sol (Lepomis gibbosus), a 
achigã (Micropterus salmoides) e a carpa (Cyprinus carpio), sendo esta reconhecida como uma espécie que 
normalmente acelera os processos de eutrofização, uma vez que utiliza como fonte de alimento, os 
pequenos crustáceos filtradores de algas e plâncton, empobrecendo fortemente a biodiversidade aquática 
nestes sistemas. 

Normalmente, durante as operações de esvaziamento de uma albufeira, para se preservar os recursos 
ictiofaunisticos, normalmente realizam-se operações de transladamento dos efectivos para outras albufeiras, 
sendo posteriormente reintroduzidas na nova massa de água. No entanto, quando se verifica um 
empobrecimento gradual das condições biológicas na albufeira, que culminam com um estado ecológico 
desequilibrado e de baixa biodiversidade, a conservação das populações existentes não faz sentido no nosso 
país, uma vez tratarem-se de espécies exóticas e muitas delas responsáveis pelo declínio verificado de certas 
espécies endémicas. 

Em sistemas menos eutrofizados, onde as comunidades piscícolas são mais diversificadas e incluem 
espécies nativas como o barbo (Barbus sp.), a boga (Chondrostoma sp.) e a truta (Salmo trutta) poderão ser 
realizadas operações de transladamento e posterior reintrodução dos efectivos na nova massa de água, 
apesar de esta prática, por vezes não acarretar melhorias em termos populacionais, uma vez que o baixo 
número de indivíduos verificados nas populações existentes nas albufeiras portuguesas ser consequência da 
deficiente gestão ecológica da mesma, pelo que a sua recolha e posterior introdução não significará 
melhorias em termos de efectivos populacionais. Por outro lado, estas espécies não possuem normalmente 
estatuto de conservação, à excepção do sável (Alosa alosa), pelo que estas práticas não significariam uma 
melhoria significativa dos recursos piscícolas existentes nestes sistemas. Assim, antes de operações de 
manutenção e esvaziamento de uma albufeira, poderão ser realizadas algumas acções e medidas de carácter 
biológico, com o objectivo de potenciar o estado ecológico após o enchimento da albufeira.  

Neste sentido, antes do esvaziamento da albufeira, uma caracterização expedita das populações 
piscícolas existentes deverá ser realizada no sentido de se inventariar, as espécies presentes e avaliar se será 
necessário ou benéfico o seu transladamento e posterior reintrodução no mesmo sistema. Após a 
inventariação, deverá então realizar-se uma pesca dirigida às espécies que se pretende conservar, 
transportando-as para albufeiras vizinhas e que apresentem condições semelhantes às da albufeira cujas 
operações de esvaziamento e manutenção estão a ser levadas a cabo. Adicionalmente, as outras espécies 
existentes, e que não apresentam qualquer estatuto de conservação, poderão ser aproveitadas para fins 
desportivos ou económicos através de abertura de períodos de pesca excepcionais, com o intuito de se 
aproveitar os recursos piscícolas presentes na massa de água, seja para consumo humano, seja para 
produção de farinhas de peixe, ou se tal não for possível, deverá depositar-se controladamente a biomassa 
piscícola não aproveitada, fora da área de drenagem da albufeira, no sentido de se evitar um aporte 
adicional de matéria orgânica à massa de água. Após o enchimento, deverá então ser realizado um programa 
de repovoamento, fomento e promoção aquícola, com as espécies outrora transladadas, potenciando dessa 
forma o equilíbrio e diversidade ecológica na nova massa de água. 
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Como referido anteriormente, os impactes das operações de manutenção e esvaziamento de uma 
albufeira, não se limitam apenas à própria massa de água existente na albufeira e comunidades biológicas 
associadas, mas também com o ambiente aquático a jusante da mesma. 

O esvaziamento de uma albufeira é geralmente realizado pelas descargas de fundo, geralmente do 
hipolímnio sendo as suas características físico-químicas normalmente agressivas para o meio fluvial receptor, 
a jusante da barragem. A sua baixa temperatura e acidez, as suas características anóxicas e o seu elevado 
teor de sólidos suspensos e de elementos tóxicos acumulados nos sedimentos nomeadamente a amónia e 
compostos de Ferro, Manganês e enxofre interferirão gravemente com o ecossistema a jusante, pois alterará 
significativamente os parâmetros físico-químicos a jusante da barreira física. Para alem disso, após o 
esvaziamento, verifica-se um aumento significativo do escoamento a jusante submergindo a vegetação 
herbácea ripícola, alterando e degradando os habitats e as populações de invertebrados bentónicos, para 
além de que esta água de fraca qualidade poderá ter repercussões no metabolismo das populações piscícolas 
e nos seus padrões migratórios, para além de que este súbito aumento do nível da água poder ter também 
implicações nos habitats de desova e desenvolvimento de larvas e alevins, afectando transversalmente toda 
a cadeia alimentar no sistema a jusante. 

Actualmente, não existem ainda, muitas técnicas ou programas de medidas estabelecidos no sentido 
de se mitigar todos estes efeitos ecológicos decorrentes de operações de esvaziamento. No entanto, certas 
práticas operacionais durante o esvaziamento de uma albufeira poderão de facto atenuar estes efeitos. 
Neste sentido, antes de se efectuar estas operações deverá ser caracterizado o estado trófico da albufeira, 
no sentido de se evitar descargas com características anóxicas e com menor quantidade de sedimentos. Por 
outro lado, poderá gerir-se a operação de esvaziamento de uma forma faseada, no sentido de atenuar os 
efeitos da mesma. Por outro lado, e por vezes, o parâmetro mais importante durante uma operação deste 
tipo prende-se com a altura da descarga de fundo. Assim deverá evitar-se a descarga de água hipolimnética, 
normalmente com elevada concentração de sedimentos, dando lugar a uma descarga de meio fundo, se 
possível de zonas metalimnéticas, onde a temperatura ainda não é muito diferente da verificada a jusante, 
para além de que não possui uma quantidade significativa de sedimentos de fundo, normalmente ricos em 
Fósforo. Em algumas operações deste tipo, em albufeiras nos EUA, as descargas, antes de introduzidas no 
sistema fluvial, são encaminhadas para canais artificiais e bacias de recepção, onde a água será 
temporariamente armazenada, favorecendo normalmente a sedimentação do material sólido e precipitação 
das substâncias tóxicas, verificando-se também um aumento do pH e temperatura. As condições de 
escoamento são também importantes no sentido em que com o aumento da turbulência, a oxigenação e o 
arejamento da água será incrementado favorecendo a oxidação de compostos de amónia. 

Contudo e à imagem do que acontece com outros impactes associados à operação de AH, o processo 
de esvaziamento e as consequentes medidas mitigadoras dos seus efeitos nefastos, seja na própria albufeira 
seja no sistema a jusante, deverão ser ajustados e adequados às diferentes condições ecológicas 
evidenciadas no sistema, pelo que não existe uma solução única padrão para a mitigação ou atenuação 
destes efeitos. 

 

6.6 Síntese  
 

Após serem enumeradas diversas medidas mitigadoras dos impactes gerados pelos AH nos 
ecossistemas fluviais que foram previamente descritos no capítulo 4, neste sub-capítulo pretendeu-se 
estabelecer uma relação mais concreta e concisa, entre os parâmetros de qualidade de água, abordados no 
capítulo 3, os índices e métricas utilizadas na caracterização dos respectivos elementos de qualidade biológica 
e as respectivas acções compensadoras ou mitigadoras que, de acordo com o descrito durante este capítulo 
poderão ser realizadas, no sentido de se atingir o bom potencial ecológico de todas as massas de água que 
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forem objecto de intervenção humana para o desenvolvimento de actividades de produção hidroeléctrica. A 
Tabela 26, tenta ilustrar exactamente essa relação. 

Como referido anteriormente, o conjunto de medidas e acções mitigadoras mencionadas, deverão no 
entanto, ser adequadas para cada caso particular, uma vez que as especificidades e características de cada 
sistema poderão influenciar a efectividade das mesmas. À parte disso, deverá também ter-se em conta, os 
efeitos cumulativos, não só das diferentes pressões exercidas pela actividade de produção hidroeléctrica nos 
ecossistemas fluviais, mas também das acções mitigadoras dos respectivos impactes. Assim, um planeamento 
integrado e racional das acções a desenvolver culminará seguramente em resultados mais satisfatórios, quer 
a nível de optimização dos recursos requeridos para o desenvolvimento das mesmas quer a nível dos efeitos 
benéficos resultantes de tais acções. 

No entanto, outras questões que não foram abordadas durante este trabalho, entre as quais, o 
investimento necessário para que um conjunto de acções seja desenvolvido não é de menor importância. No 
entanto, os aspectos económicos que normalmente terão de estar por detrás do processo de decisão de 
implementação destas medidas não serão abordados neste trabalho, uma vez que, para além de sair do 
âmbito deste trabalho, o seu custo, por si só, não é suficiente para avaliar a aplicabilidade das mesmas, uma 
vez que outras análises terão de ser efectuadas, no sentido de se avaliar a relação custo-beneficio e custo-
eficácia, para melhor se avaliar o efeito que elas teriam após a sua implementação e assim verificar se o 
investimento associado, significaria uma melhoria significativa do estado ecológico das massas de água em 
questão. 

Assim, espera-se que, de uma forma expedita, futuros projectos de acompanhamento ambiental de 
actividades de produção hidroeléctrica possam ter uma ferramenta de base, que lhes permita uma análise 
preliminar das possíveis acções a desenvolver, em função dos resultados da monitorização do estado de 
qualidade das massas de água, no sentido de, como referido anteriormente, adequar esta actividade aos 
pressupostos da DQA, sendo então possível atingir o bom potencial ecológico dos troços fluviais severamente 
modificados por infra-estruturas hidráulicas transversais e respectivos usos. 
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Elementos de Qualidade (DQA) Índices Métricos 
(DQA) 

Outros                      
Índices/métricas 

Medidas 

Biológicos - Flora aquática 
 

 Fitoplâncton (Albufeiras e Lagos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Macrófitas (Rios) 
 
 

 Fitobentos (Rios) 
 

 
 

- Invertebrados Bentónicos (Rios) 
 

 
 
 

 
 

- IGA 
- % Biovolume 
Algal 
- Clorofila a 
- Biovolume total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 2ª fase 
Intercalibração 

 
- IPS 
- CEE 

 
 

- IPtIn 
- IPtIs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- IBMWP 
- IBB 
- IBF 
 
 

 
 

- Planeamento 
Florestal, Agrícola e 
Urbano 
- Tratamento de 
efluentes agrícolas, 
industriais e 
urbanos 
- Inactivação de 
Fósforo 
- Arejamento 
hipolimnético 
- Extracção de água 
hipolimnética 
- Dragagem de 
sedimentos 
Biomanipulação 
- Remoção Algas 

 
- RCE 
- Biomanipulação 
- Gestão de 
Sedimentos 
- Gestão Picos de 
Produção 

 
- RCE 
- Gestão Picos de 
Produção 
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- Fauna Piscícola (Rios e Albufeiras) 
 

- 2ª fase 
Intercalibração 

- EFI ou EFI+ 
 

- DTP 
- Biomanipulação 
- RCE 
- Transposição 
manual 
- Gestão Picos de 
Produção 

Hidromorfológicos 
(Rios) 

- Regime hidrológico 
 

 Caudais e condições de 
escoamento 

 
 

- Continuidade do Rio 
 
 

- Condições morfológicas 
 

 Profundidade, largura, estrutura e 
substrato do leito 

 
 
 
 

 Estrutura da zona ripícola 

 
 

- RHS (HQA+HMS) 
 
 
 

- RHS (HQA+HMS) 
 
 
 
 

- RHS (HQA+HMS) 
 
 
 
 
 

- RHS (HQA+HMS) 

 
 
 
 
 
 

- ICF 
 
 
 
 

- IHF 
 
 
 
 
 

- QBR  
- IVR 
- QBR 

 
 

- RCE 
- Gestão Picos de 
Produção 

 
- RCE 
- DTP 

 
 
 

- Gestão de 
Sedimentos 
- RCE 
- Simulação de 
Cheias 

 
- Biomanipulação 
- Simulação de 
cheias 
- RCE 

Físico-químicos - Transparência (Albufeiras e Lagos) 
 
 

 
 

- Profundidade de 
Secchi 
- SST 
- Cor 
- Turvação 

 
 
 
 
 

- Remoção algas 
- Biomanipulação 
- Gestão Usos da 
albufeira 
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- Condições térmicas (Rios e Albufeiras) 
 

 
- Condições de oxigenação (Rios e 
Albufeiras) 

 
 
 
 
 

- Estado de acidificação (Rios e Albufeiras) 
 
 
 

- Nutrientes (Rios e Albufeiras) 

 
- Temperatura 

 
 
- [O2] 
- % Sat. O2 

- CBO5 
- CQO 

 

 
 
-pH 
- Alcalinidade 
- Dureza 
 
- SST 
- Nitratos 
- Nitritos 
- Azoto amoniacal 
- Azoto Total 
- Ortofosfatos 
- Fósforo Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- MTR e MTRp 
- Estado Trófico 

 

 
- Gestão Usos de 
Albufeira 

 
- Arejamento 
hipolimnético 
- Injecção de ar nas 
turbinas 
- Difusores na 
tomada de água 

 
- Planeamento 
Florestal, Agrícola e 
Urbano 
- Tratamento de 
efluentes agrícolas, 
industriais e 
urbanos 
- Inactivação de 
Fósforo 
- Arejamento 
hipolimnético 
- Extracção de água 
hipolimnética 
- Dragagem de 
sedimentos 
- Biomanipulação 
- Remoção Algas 

Tabela 26 – Síntese temática, que relaciona os elementos de qualidade com os respectivos índices métricos e consequentes medidas mitigadoras a 
desenvolver 

 
 



Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos                                                  

 
82 

 

7 Casos de Estudo 
 

O objectivo deste capítulo passou pela avaliação ambiental dos AH alvo de estudo, incidindo não só 
numa análise da qualidade da água das albufeiras e respectiva classificação do estado trófico mas também 
numa análise do potencial ecológico dos troços fortemente modificados a jusante das respectivas barragens, 
estabelecendo uma ligação entre os pressupostos da DQA, os conceitos anteriormente abordados neste 
trabalho e o contexto real da actividade de produção hidroeléctrica, uma vez que também foram analisados 
os contratos de concessão, de Março de 2008, dos respectivos AH e consequentes obrigações que a EDP – 
Energias de Portugal terá de cumprir no sentido de adequar a sua actividade às exigências impostas pela 
autoridade nacional em matéria de recursos hídricos, no âmbito da implementação da DQA. 

A análise à qualidade da água das albufeiras passou pela caracterização vertical de alguns parâmetros 
físico-químicos das respectivas massas de água, aferindo dessa forma não só a qualidade da mesma na 
própria albufeiras, mas também a qualidade da água que é devolvida ao sistema fluvial, após ser aproveitada 
nas respectivas centrais hidroeléctricas, ou para descarga de caudais ecológicos. Por outro lado, será 
também analisado o estado trófico de cada uma delas recorrendo a quatro critérios distintos, entre eles, o 
critério definido pelo PNA (2003), o denominado critério nacional, desenvolvido pelo INAG no âmbito da 
Directiva das Águas Residuais Urbanas, o critério da OCDE e por último, o critério da UNESCO. 

Os parâmetros físico-químicos que foram analisados durante este trabalho são aqueles que de uma 
forma geral caracterizam as massas de água lênticas. Os perfis verticais de temperatura e OD, são dois 
parâmetros importantes, nomeadamente para se aferir os fenómenos de estratificação térmica e verificar 
também a concentração de oxigénio hipolimnético. Por outro lado, para certos metais, nomeadamente o 
Ferro e o Manganês, foi também estudado a sua variação em profundidade não só porque estes elementos 
são bons indicadores de sintomas de eutrofização dos sistemas lênticos, mas também para que se pudesse 
efectuar uma análise da qualidade da água que é reposta no sistema, a jusante do AH. Adicionalmente, foi 
também avaliada a concentração de Fósforo total nos diversos estratos, para também se avaliar de uma 
forma qualitativa o aumento deste elemento inorgânico na coluna de água, uma vez que, consoante o 
regime de exploração da albufeira, as camadas mais profundas poderão atingir zonas mais superficiais 
durante o Inverno, que quando ricas em Fósforo, poderão em muito condicionar a saúde do sistema em 
termos tróficos durante as estações mais quentes do ano. Por último, também se efectuou uma análise em 
profundidade da composição de Nitratos e de Azoto amoniacal, uma vez que estes parâmetros terão 
também de ser alvo de monitorização em rios e albufeiras, de acordo com os critérios de qualidade 
actualmente em vigor no âmbito do processo de implementação da DQA no nosso país. 

Relativamente aos perfis verticais de temperatura e OD, estes, apenas foram estudados para duas 
estações do ano, no Verão e no Outono, no sentido de verificar a ocorrência de fenómenos de estratificação 
térmica e deplecção de oxigénio nas camadas mais profundas, uma vez que estes fenómenos têm maior 
probabilidade de ocorrência durante as estações mais quentes do ano. Por outro lado, foi também efectuada 
esta análise durante uma estação mais fria do ano, uma vez que, após os períodos mais quentes, espera-se 
uma homogeneização da coluna de água, tornando-se importante também avaliar estes parâmetros nestas 
condições. 

O histórico de dados que foi analisado apenas incidiu nos anos de 2008 e 2009, sendo que para a 
albufeira de Touvedo, apenas foi possível efectuar esta análise para o ano de 2008, uma vez que não foi 
possível obter os dados de monitorização de todos estes parâmetros para o ano de 2009. 

De acordo com os contratos de concessão do uso do domínio público hídrico para produção 
hidroeléctrica, a EDP – Energias de Portugal terá de cumprir um programa de monitorização da qualidade da 
água nas albufeiras, em duas estações de amostragem, no sentido de atingir ou manter o bom potencial 
ecológico da massa de água. Os programas de monitorização terão de cumprir os protocolos de amostragem 
e análise para os elementos biológicos definidos pelo INAG no âmbito de implementação da DQA. 
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Relativamente aos parâmetros físico-químicos, a determinação laboratorial terá de seguir os métodos, 
precisão e limites de detecção estipulados pelo Anexo III do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

As duas estações de amostragem já implementadas pela EDP – Energias de Portugal nas respectivas 
albufeiras estão situadas, uma a 200/300 metros e outra a 1200/1300 metros, distâncias medidas a partir da 
barragem. Em 2008, iniciaram-se os programas de monitorização com uma periodicidade de 6 vezes ao ano, 
sendo que uma amostra deverá ser efectuada no Outono, outra no Inverno e outra na Primavera, sendo 
necessário efectuar também três amostras no Verão, entre os meses de Junho e Setembro. Para cada 
estação de amostragem, e para a grande maioria das substâncias, deverão ser efectuadas amostras a três 
níveis distintos, uma à superfície, outra a um nível intermédio, que normalmente coincide com a 
profundidade da tomada de água e outra a profundidade à excepção da albufeira de Touvedo, cujo contrato 
de concessão apenas exige a recolha de amostras a dois níveis, um à superfície e outro em profundidade. No 
entanto, por se verificar que, a tendência dos resultados amostrais das duas estações serem similares, optei 
por mencionar apenas os resultados da estação de amostragem situada a 200/300 metros da barragem, local 
também onde normalmente está situada a tomada de água para produção hidroeléctrica. 

Os parâmetros que deverão ser analisados são o fitoplâncton, os denominados elementos físico-
químicos de suporte dos elementos biológicos, os parâmetros microbiológicos, outros poluentes e 
substâncias prioritárias. Os elementos físico-químicos de suporte que deverão ser analisados foram já 
apresentados na Tabela 17 do presente trabalho. Relativamente aos parâmetros microbiológicos, os 
parâmetros que terão de ser monitorizados são os coliformes, totais e fecais, Escherichia coli e Estreptococos 
fecais. Relativamente aos outros poluentes e substâncias prioritárias, os elementos que deverão ser 
monitorizados são o Cádmio, Chumbo, Cobre, Ferro, Manganês, Zinco, Arsénio, Crómio e Sulfatos. De acordo 
com os resultados obtidos, os programas de monitorização poderão ser revistos de seis em seis anos, ou de 
três em três, para as substâncias prioritárias. 

 Relativamente aos perfis verticais na albufeira, deverão ser monitorizados, para cada estação, os 
valores de temperatura e OD que deverão ser medidos a cada metro, até aos 20 metros de profundidade, a 
cada 2 metros nos 20 metros seguintes e a cada 5 metros para profundidades superiores a 40 metros. No 
entanto, sempre que sejam detectadas alterações significativas, o espaçamento das medições será reduzido 
para um metro.  

 No entanto, como referido anteriormente, apenas alguns destes parâmetros foram alvo de análise 
neste trabalho, uma vez que são aqueles que, de acordo com os Critérios de classificação do estado das 
massas de água necessitam de monitorização para aferição do potencial ecológico, seja para rios seja para 
albufeiras, como anteriormente abordado neste trabalho, e cujos valores de referência foram já estipulados 
pelo INAG, estando indicados nas Tabelas 18 e 19 do presente trabalho. 

A análise efectuada à qualidade ecológica do troço fortemente modificado, a jusante das barragens 
alvo de estudo, incidiu, para os AH de Salamonde e Caniçada, dos parâmetros analisados no estudo 
encomendado pela EDP – Energias de Portugal. No entanto, o âmbito desse estudo prendeu-se apenas com a 
necessidade de avaliação do estado ecológico do troço a jusante das barragens do sistema Cávado-Rabagão-
Homem no sentido de se determinar um RCE que melhor se adequasse às características específicas de cada 
local. No entanto, as métricas e índices utilizados, à excepção da aplicação do RHS não estão de acordo com 
os índices normalizados e recomendados pelo INAG, no âmbito do processo de implementação da DQA no 
nosso país. Contudo, uma vez que me foi disponibilizado os resultados desse estudo, penso que se torna 
importante explicar de uma forma sucinta as métricas e índices que foram utilizados, para que se pudesse 
aferir o estado ecológico dos troços fluviais alvo de estudo, sendo assim possível dissertar sob potenciais 
medidas a implementar, de forma a se poder atingir o bom potencial ecológico nos sistemas fluviais 
portugueses, nomeadamente a jusante dos grandes empreendimentos hidroeléctricos, e cujos troços, são 
considerados fortemente modificados, devido à barreira transversal aí existente. 

Para a avaliação da qualidade hidromorfológica dos troços a jusante das barragens foi utilizado o 
método RHS estando a explicação sucinta desta metodologia explicada no ponto 3.2.3 deste trabalho.  
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Relativamente ao estado trófico a jusante destes mesmos aproveitamentos foi utilizado o índice Mean 
Trophic Rank (MTR) [Holmes, (1995) in EDP – Energias de Portugal (2009)] adaptado às condições dos rios 
Portugueses (MTRp) [Ferreira et. al (2007) in EDP – Energias de Portugal (2009)] que relaciona a ocorrência e 
abundância na água de espécies indicadoras do estado trófico, cada uma com uma pontuação de 1 a 10, 
designada de Species Trophic Rank (STR), de acordo com a sua resposta à eutrofização, sendo que os valores 
mais elevados de STR correspondem às espécies mais intolerantes à eutrofização. Após o recenseamento das 
espécies presentes e respectiva pontuação em função da sua abundância no local de amostragem foi então 
possível calcular o índice MTRp. A amplitude de valores e respectiva associação com o estado de qualidade da 
massa de água está representado na Tabela 27. 

 

Índice Amplitude de Valores Termo de Qualidade 

MTRp 

≥ 70 Excelente 

55 - 70 Bom 

40 - 55 Médio 

25 - 40 Mau 

≤ 25 Muito mau 
Tabela 27 – Amplitude de Variação considerada para o índice MTRp e respectiva classificação qualitativa 

 (Adaptado de Ferreira et al., 2007) 

 
Relativamente à estrutura e qualidade da vegetação ripícola foi utilizado o Índice de Vegetação Ripária 

(IVR) cuja determinação relaciona a existência e respectiva estrutura de toda a vegetação encontrada no 
corredor fluvial e que se baseia em parâmetros estruturais da comunidade, incluindo componentes aquáticas, 
anfíbias e ribeirinhas, herbáceas e lenhosas. O IVR foi estimado de acordo com o tipo de rio e recorre a 
índices métricos da vegetação ribeirinha, de acordo com a região onde é efectuada a análise e relaciona, 
entre outras, a presença e abundância de espécies endémicas, higrófitas, acidófilicas, vivazes, perenes, 
exóticas e ruderais. A classificação do estado ecológico foi efectuada em termos de Rácios de Qualidade 
Ecológica (RQE). A Tabela 28 indica os valores de RQE correspondentes para cada fronteira de classificação do 
estado ecológico de acordo com [Aguiar, F.C. et al em publicação in EDP – Energias de Portugal (2009)]. 

 

Estado Ecológico RQE (IVR) 

Excelente / Bom 0,67 

Bom / Razoável 0,50 

Razoável / Mau 0,33 

Mau / Muito Mau 0,16 
Tabela 28 – Valores de RQE e respectiva classificação qualitativa do estado ecológico 

 

Outro dos índices utilizados para a classificação de qualidade do estado ecológico tendo em conta 
também a vegetação ripícola foi o Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR) que consta de quatro 
métricas que sintetizam diferentes aspectos qualitativos do estado da zona ribeirinha, entre elas a 
integridade da formação vegetal, calculada como percentagem da cobertura vegetal total, a estrutura da 
galeria ripícola, determinada a partir do número de estratos da formação, a complexidade da formação 
ripária e a naturalidade, expressa como o grau de alteração do canal fluvial do ponto de vista físico. De notar 
que para efeitos de identificação da zona ripícola tem-se como base o leito menor, com cheias com um 
período de retorno entre 1 e 3 anos. De acordo com o valor do índice, está associado um parâmetro de 
qualidade do estado ecológico de acordo com a classificação sugerida pela DQA, proposto por [Munné et 
al.(1998, 2003) in EDP – Energias de Portugal (2009)] e representado na Tabela 29. 
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Índice Amplitude de Valores Classes Termo de Qualidade 

QBR 

≥ 90 I Pristino 

75 - 90  II Ligeiramente alterado 

55 - 70 III Obviamente modificado 

30 - 50 IV Forte Alteração 

0 - 25 V Degradação extrema 
Tabela 29 – Amplitudes de variação de QBR e respectivo estado de alteração associado 

 

Relativamente à fauna piscícola, o índice utilizado para avaliação do estado ecológico foi o European 
Fish Index (EFI). A metodologia de amostragem foi baseada no protocolo de amostragem estabelecido em 
Portugal pelo INAG no âmbito da implementação da DQA que em alguns itens foi complementado com o 
protocolo de amostragem incluído no Programa Nacional de Monitorização de Recursos Piscícolas e de 
Avaliação de Qualidade Ecológica dos Rios (Projecto AQUARIPORT) sob a responsabilidade da AFN. O EFI 
baseia-se num modelo preditivo à escala europeia que calcula as condições de referência para determinado 
local, quantificando o desvio entre esta e a situação observada. Este índice é composto por um conjunto de 
métricas que representam aspectos estruturais e funcionais das comunidades piscícolas que são passíveis de 
serem quantificados, para além de responderem de forma preditiva ao gradiente de pressão antropogénica. 
O cálculo do EFI inclui vários procedimentos, cujo âmbito não se insere no objectivo deste trabalho, no 
entanto ele relaciona aspectos tais como a densidade de espécies insectívoras, omnívoras, fitófilas, e o 
número de espécies bentónicas, reófilas, intolerantes, tolerantes, migradoras de longa distância e espécies 
potamódramas, sendo a sua classificação divida em 5 classes, de acordo com a Tabela 30. Em Portugal, o EFI 
(Adaptado de EFI Consurtium, 2004) só pode ser utilizado nas bacias hidrográficas dos rios Minho, Cávado, 
Lima, Ave e Douro, pois apenas foi calibrado para estes sistemas, sendo que, o índice EFI+ (Adaptado de EFI 
Consurtium, 2004) pode ser utilizado para todas as bacias hidrográficas. No entanto, para o sistema do Rio 
Cávado, foi também classificado o estado ecológico de acordo com este índice, sendo os intervalos de 
qualidade distintos do anterior, estando estes representados na Tabela 31 

 

Estado Ecológico EFI 

Excelente [0,67 - 1] 

Bom [0,45 - 0,67[ 

Razoável [0,28 - 0,45[ 

Mediocre [0,19 - 0,28[ 

Mau [0 - 0,19[ 
Tabela 30 – Classificação do estado ecológico de acordo com o índice EFI  

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 31 – Classificação do estado ecológico de acordo com o índice EFI+ 

 
Por outro lado foi também alvo de análise algumas características intrínsecas dos AH em estudo, no 

sentido de se avaliar o efeito das mesmas na continuidade lótica do sistema fluvial e consequente 

Estado Ecológico EFI+ 

Excelente [0,911 - 1] 

Bom [0,705 - 0,911[ 

Razoável [0,503 - 0,705[ 

Mediocre [0,252 - 0,503[ 

Mau [0 - 0,252[ 
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desfragmentação longitudinal do mesmo, para além de poderem ser formuladas directrizes e algumas 
considerações, no sentido de melhor adequar a produção hidroeléctrica a este novo quadro legislativo 
imposto pela DQA. 

Para os AH do rio Lima esta análise foi um pouco mais subjectiva, uma vez que à data da realização 
deste trabalho não existiam ainda dados de monitorização dos troços fortemente modificados, a jusante das 
respectivas barragens, pelo que a análise incidiu apenas, em características estruturais dos respectivos AH, 
para além de ser realizada uma análise qualitativa e conceptual dos sistemas. 

O comprimento do troço a jusante das barragens que, de acordo com os contractos de concessão é 
considerado fortemente modificado varia de acordo com as características do local onde o AH está inserido, 
sendo que, consoante a sua dimensão, existe a necessidade de implementação de um maior ou menor 
número de estações de amostragem para monitorização dos parâmetros biológicos, hidromorfológicos e 
físico-químicos de suporte, no sentido de promover o bom potencial ecológico da massa de água a jusante de 
tais infra-estruturas.  

Relativamente ao parâmetros físico-químicos, os parâmetros a monitorizar nos troços considerados 
fortemente modificados são os descritos na Tabela 16 deste trabalho com uma periodicidade trimestral. No 
que diz respeito aos parâmetros biológicos, será necessário, nas respectivas estações de amostragem um 
inventário e uma caracterização anual, durante a Primavera, dos habitats aquáticos e correspondente 
caracterização das comunidades de fitobentos (diatomáceas), macrófitas, macro-invertebrados e peixes, de 
acordo com os protocolos de amostragem e análise destes elementos biológicos definidos pelo INAG. 
Adicionalmente, será também necessária a mesma caracterização, mas a montante da barragem, no sentido 
de se obter um termo de comparação com os resultados obtidos a jusante da mesma, sendo que, por vezes 
poderá ser necessário recorrer a afluentes do curso de água onde se localiza a barragem para melhor se 
compreender os efeitos de tal estrutura nestes elementos biológicos.  

Será também necessário realizar uma caracterização anual, durante a Primavera, da morfologia do 
troço considerado fortemente modificado, inventariando a largura e profundidade do leito maior e menor 
bem como efectuar uma caracterização da estrutura e substrato do leito, devendo para isso ser necessário 
considerar secções transversais do curso de água que sejam significativas do estado de 
conservação/degradação do troço em estudo. Para isso deverá ser aplicado o método RHS ou adaptação 
realizada pelo INAG, em vigor à data das campanhas de monitorização. Adicionalmente deverá também ser 
efectuado um levantamento anual, durante a Primavera, da estrutura, composição e estado de conservação 
da galeria ripícola para melhor se compreender o efeito da alteração do regime hidrológico na vegetação e 
qualidade do habitat no corredor fluvial. 

No âmbito da estratégia de implementação da DQA no nosso país, será então necessária uma avaliação 
periódica da qualidade do ecossistema a jusante dos AH, no sentido de se adequar a actividade de produção 
hidroeléctrica com os pressupostos desta directiva. Neste sentido, tentei contribuir com um modelo 
conceptual de suporte à decisão não só no sentido de se verificar a adequabilidade dos RCE estipulados pelos 
contratos de concessão, mas também para que todos os outros parâmetros de qualidade exigidos por este 
novo quadro legislativo sejam monitorizados para que, após a avaliação do estado de qualidade da massa de 
água a jusante dos AH, sejam tomadas decisões no sentido de melhorar a qualidade do ecossistema. Este tipo 
de estratégia, passa por, após os resultados da monitorização e consequente aferição do estado de 
qualidade, sejam adoptadas medidas que mantenham ou melhorem a qualidade biológica, hidromorfológica 
e química da massa de água de acordo com o resultado de tal monitorização. 
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7.1 AH de Salamonde 
 

A barragem de Salamonde, construía em 1953, situa-se no concelho de Vieira do Minho, distrito de 
Braga, na bacia hidrográfica do rio Cávado, rio de média-grande dimensão do norte do país, e tem como 
único objectivo a produção de energia. É uma barragem de betão de abóboda delgada, com 75 m de altura e 
um comprimento do coroamento de 284 m. A sua albufeira tem uma área de 236 ha à cota do NPA (280 m), 
uma capacidade de útil de 55 hm3 e um volume morto de 10 hm3. Possui uma central hidroeléctrica 
subterrânea, com duas turbinas Francis (Vertical) com uma potência nominal de 42 MW e uma 
produtibilidade média anual de aproximadamente 244 GWh. 

Não possui qualquer tipo de dispositivo de passagem para peixes nem regime de caudais ecológicos 
sendo a cota de tomada de água para produção hidroeléctrica de 233 m. 

 

 
Figura 16 – Barragem de Salamonde, vista de jusante 

 

7.1.1 Qualidade da água da albufeira 
 

7.1.1.1 Classificação do Estado Trófico 
 
Para a albufeira de Salamonde, os resultados dos diferentes parâmetros e respectiva classificação do 

estado trófico segundo os diferentes critérios, estão representados na Tabela 32. 
Como se pode observar na Tabela 32, o estado trófico da albufeira da Salamonde pode ser classificado 

como mesotrófico, seja para o ano de 2008 seja para o ano de 2009 segundo os critérios da OCDE e da 
Unesco, sendo classificado como oligotrófico segundo os restantes critérios. De notar que o parâmetro que 
condicionou a classificação do estado trófico, segundo os critérios da OCDE e da Unesco, foi a transparência 
de Secchi, uma vez que, relativamente à clorofila a e ao Fósforo total, as médias anuais estão dentro dos 
limites da oligotrofia segundo todos os critérios. No entanto, ao contrário do Fósforo, a concentração de 
biomassa clorofilina, diminui em 2009 cerca de 40% face ao valor registado em 2008. No entanto, notou-se 
uma tendência preocupante no que se refere à concentração de Fósforo total nas camadas mais superficiais, 
uma vez que, em 2009 se registou um incremento da concentração deste elemento de aproximadamente 
50% face aos valores registados em 2008, pelo que se deverá ter em atenção a evolução da concentração 
deste elemento, não só à superfície mas também em profundidade, uma vez que nas estações mais frias do 
ano, aquando da homogeneização da coluna de água, poderá ocorrer um enriquecimento deste elemento à 
superfície, podendo dessa forma incrementar a concentração de biomassa clorofilina como consequência do 
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desenvolvimento de algas e biomassa fitoplanctônica, podendo também este aumento influenciar a 
transparência de Secchi. 

 

Salamonde 

Parâmetro/Ano 2008 2009 
% 

Variação 

Transparência 
Secchi (m) 3,98 4,17 4,8 

Fósforo Total   
(mg P/m3) 3,59  5,54  54,5 

Fósforo Total 
(geo) (mg P/m3) 3,55 5,31 49,8 

Clorofila a 
(mg/m3) 2,40 1,48 -38,2 

Clorofila a (geo) 
(mg/m3) 2,35 1,32 -43,9 

Critério  

PNA Oligotrófico Oligotrófico  

Nacional Oligotrófico Oligotrófico  

OCDE Mesotrófico Mesotrófico  

Unesco (1992) Mesotrófico Mesotrófico  
Tabela 32 – Classificação do estado trófico da albufeira de Salamonde 

 

7.1.1.2  Parâmetros físico-químicos 
 

 Fósforo e Ferro 
 
Relativamente ao Fósforo e ao Ferro, a Figura 17 representa a concentração destes elementos durante 

2008 e 2009. De notar que, se registou uma tendência de aumento da concentração de Ferro com a 
profundidade. Para além disso, registou-se também um aumento da concentração deste metal em 2009 face 
aos valores registados em 2008, nas camadas mais profundas, apesar de este aumento não merecer 
preocupação.  

Relativamente ao Fósforo note-se que em 2009, apesar de se ter verificado uma uniformidade na 
concentração deste elemento na coluna de água, registou-se um aumento da mesma no epilímnio e no 
metalímnio, face aos valores registados em 2008, podendo-se verificar uma tendência para a eutrofização 
nesta albufeira, uma vez que nas camadas mais superficiais se verificou um aumento da concentração deste 
nutriente, apesar da série de dados disponíveis, de apenas dois anos, não se poder revelar conclusiva.  

Deste modo, será importante acompanhar a evolução destes elementos nos próximos anos, no 
sentido de se prevenir uma deterioração da qualidade físico-química da massa de água nesta albufeira. 
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Figura 17 – Variação da concentração de Fósforo e Ferro na em profundidade na albufeira de Salamonde 

 

 Manganês 
 
Relativamente ao Manganês, verificou-se que, para os dois anos de análise, as concentrações deste 

elemento, quer à superfície, quer na zona intermédia se manteve constante. No entanto, em profundidade, a 
concentração deste metal quase que duplicou em 2009, face aos resultados de 2008, pelo que será deveras 
prudente continuar a monitorização deste parâmetro nos próximos anos de forma a avaliar se esta tendência 
negativa se mantém. A Figura 18 mostra a variação da concentração deste metal com a profundidade na 
albufeira de Salamonde. 

 

 
Figura 18 – Variação da concentração de Manganês em profundidade na albufeira de Salamonde 

 

 Azoto amoniacal e Nitratos 
 

No que diz respeito ao Azoto amoniacal e aos Nitratos, A Figura 19 apresenta as concentrações destes 
dois parâmetros em profundidade registados durante os dois anos de análise. Analisando os resultados 
obtidos, verificou-se que relativamente ao Azoto amoniacal, o perfil vertical é sensivelmente o mesmo nos 
dois anos monitorizados. No que diz respeito aos Nitratos verificou-se um aumento da concentração deste 
ião à superfície e em profundidade. No entanto, a concentração deste ião no hipolímnio registou um 
aumento de sensivelmente 50% em 2009, face aos valores registados em 2008 denotando um 
enriquecimento deste parâmetro em profundidade. 
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Figura 19 – Variação da concentração de Azoto amoniacal e de Nitratos em profundidade na albufeira de Salamonde 

 

 Acidez 
 
Relativamente às condições de acidez, a Figura 20 apresenta os dados de pH obtidos durante os dois 

anos monitorizados. Analisando os resultados, verificou-se que em termos de acidez, a qualidade da água da 
albufeira de Salamonde, não apresenta qualquer tipo de preocupação, uma vez que à superfície, o pH 
encontra-se perto da neutralidade, sendo que em profundidade, a variação deste parâmetro não foi 
significativa. 

 

 
Figura 20 – Variação do pH em profundidade na albufeira de Salamonde 

 

 Perfis verticais de Temperatura e OD 
 
Relativamente aos perfis verticais de temperatura e OD a Figura 21 apresenta a variação em 

profundidade destes dois parâmetros em 2008, durante o Verão e durante o Outono respectivamente. 
Analisando os dados verticais destes dois parâmetros, verificou-se, como seria de esperar, uma estratificação 
térmica estival muito bem vincada observando-se uma diferença de quase 10ºC entre o epilímnio e o 
hipolímnio. Relativamente ao OD, verificou-se que, no epilímnio, a concentração deste gás é menor face ao 
registado no metalímnio, muito provavelmente associado à ausência de actividade fotossintética devido ao 
fenómeno de foto-inibição normalmente evidenciado nas camadas mais superficiais das massas de água 
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lênticas. No metalímnio, verificou-se um pequeno aumento da concentração deste gás como consequência 
da actividade fotossintética normalmente associada a este estrato e no hipolímnio verificou-se um 
decréscimo da mesma, para valores muito próximos dos registados à superfície, denotando uma ausência de 
deplecção deste gás nas camadas mais profundas da albufeira. 

Durante o Outono, verifica-se uma uniformidade para estes dois parâmetros ao longo da coluna de 
água, mostrando a homogeneidade da massa de água nesta altura do ano. No entanto, relativamente à 
concentração de oxigénio verifica-se uma pequena deplecção do mesmo, face aos valores registados durante 
o verão, muito provavelmente como conseqência da diminuição da actividade fotossintética e consequente 
aumento da actividade microbiana de metabolismo aeróbico, verificando-se um maior consumo deste gás na 
coluna de água. 

 

  
Figura 21 – Perfis Verticais de Temperatura e OD na coluna de água na albufeira de Salamonde em 2008 

 
Relativamente ao ano de 2009, os perfis verticais destes dois parâmetros estão representados na 

Figura 22. Analisando os registos relativos a estes dois parâmetros, durante o ano de 2009, verifica-se 
exactamente a mesma tendência verificada em 2008. Neste sentido apenas no Verão se deverá ter um certo 
cuidado com a restituição da água a jusante do AH, uma vez que a diferença de temperaturas registadas no 
epilímnio e no hipolímnio são bastante significativas, podendo dessa forma afectar as comunidades biológicas 
dependentes do meio aquático e que se encontrem a jusante dos AH. Ainda assim deverá ter-se em conta o 
regime de exploração do AH bem como o regime hidrológico a jusante do ponto de restituição, uma vez que a 
quantidade de água restituída e quantidade de água transportada pelo rio nesse ponto, poderá exercer um 
efeito de diluição, minimizando o efeito negativo da diferença de temperaturas registadas entre a água 
utilizada para produção hidroeléctrica, e a temperatura da água do rio, no ponto de restituição. 
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Figura 22 – Perfis Verticais de Temperatura e OD na coluna de água na albufeira de Salamonde em 2009 

 
Após a análise destes parâmetros fisico-quimicos será então importante verificar a qualidade da água 

que é lançada para jusante da barragem, seja após produção hidroeléctrica, seja para libertação do caudal 
ecológico, se existente. A Tabela 33 apresenta para a albufeira de Salamonde, a profundidade de captação de 
água para os grupos geradores, uma vez que, à data da realização deste trabalho, não possui ainda 
implementado um RCE, por não possuir qualquer dispositivo adequado à libertação de caudais com essa 
magnitude, apesar do projecto de tal infra-estrutura esta já em fase de projecto. 

 

Salamonde 

Profundidade Tomada Água (m) 

Ano 2008 2009 

Amostra Verão Outono Verão Outono 

Produção 45,75 40,13 43,66 45,80 

RCE - - - - 
Tabela 33 – Profundidade da tomada de água na albufeira de Salamonde 

 
Analisando a Tabela 33, conjuntamente com os perfis verticais de temperatura e OD, durante os dois 

anos de análise e para as duas estações do ano em estudo, verificou-se que a temperatura da água, durante 
o Verão se torna um parâmetro importante aquando da restituição da mesma a jusante, uma vez que a 
diferença de temperaturas entre a superficie e a profundidade da tomada de água verificada foi 
sensivelmente de 10ºC. Relativamente ao OD, verificou-se que a variação deste gás na coluna de água, seja 
no Verão seja no Outono, não apresentou variações significativas pelo que a desoxigenação do ecossistema a 
jusante do AH não será de facto um problema.  

Relativamente ao pH da água à profundidade da tomada de água, apesar de um pouco inferior do que 
o registado à superficie, a variação não apresenta qualquer preocupação relativamente à acidificação do 
meio a jusante do ponto de restituição.  

Analisando as concentrações de Azoto amoniacal a esta profundidade verificou-se que não se 
registaram diferenças significativas relativamente às concentrações presentes nas camadas mais superficiais. 
No entanto, as concentrações de Nitratos a esta profundidade, em 2008, foram bastante superiores às 
registadas à superficie da massa de água, apesar de em 2009, os niveis deste ião se terem mantido muito 
semelhantes aos registados à sueprficie, pelo que serão necessários um maior número de dados de análise 
para se verificar a diferença deste elemento entre a superficie e a cota de tomada de água. Relativamente ao 
Fósforo, apesar de em 2008 se ter registado um aumento deste nutriente em profundidade, em 2009 essa 
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diferença não foi significativa, pelo que se deverá obter também um maior número de anos de 
monitorização, para que seja possivel inferir se a profundidade da tomada de água é relevante para que não 
se verifique um enriquecimento de Fósforo no sistema fluvial a jusante do AH. 

Já no que diz respeito à concentração de Ferro e Manganês, verificou-se que à profundidade da 
tomada de água a contração destes elementos metálicos, durante os dois anos de análise, foi bastante 
superior à registada à superficie, pelo que se deverá imlpementar um programa de monitorização destes 
elementos a jusante do AH para se avaliar a influencia desta diferença registada na albufeira, no meio fluvial, 
para além de que o controlo destes elementos em muito condiciona a degradação em termos tróficos do 
sistema. 

 

7.1.2 Qualidade ecológica do troço fortemente modificado 
 
A avaliação ambiental do AH de Salamonde, inclui também uma análise às características aferidas no 

estudo mencionado anteriormente, referente ao final do troço fortemente modificado a jusante da 
barragem, que de acordo com o contrato de concessão da mesma, tem um comprimento de 
aproximadamente de 2 Km. No entanto, o objectivo desse mesmo estudo focou-se apenas numa 
caracterização de alguns índices de qualidade do ecossistema que, apesar de não estarem normalizados de 
acordo com a DQA, serviram de base, para que a EDP – Energias de Portugal, levasse a cabo um estudo 
ambiental para a determinação de um RCE para estes sistemas. Para além disso, os resultados desse mesmo 
estudo serviram de base para uma parte deste trabalho, uma vez que fez parte dele, uma análise da 
qualidade do habitat e respectiva modificação recorrendo aos resultados obtidos após a aplicação do 
método RHS. Por outro lado, foram efectuadas algumas campanhas de amostragem, sendo posteriormente 
possível apresentar os resultados obtidos sob a forma de índices ou RQE para diversos componentes dos 
ecossistemas ribeirinhos, tais como o estado trófico do troço em estudo, qualidade e complexidade da 
galeria ripícola, bem como uma análise da fauna piscícola presente, também no troço em estudo. Assim, para 
o troço a jusante da barragem de Salamonde, os valores das respectivas métricas utilizadas nesse estudo 
estão apresentadas na Tabela 34. 

 

  HQA HMS IVR QBR MTRp EFI EFI+ 

Salamonde 50 

1 32 65 84,40 0,21 0,22 

Semi-natural Boa  Razoável Excelente Medíocre Mau 
Tabela 34 – Índices relativos à qualidade do habitat ribeirinho a jusante da barragem de Salamonde 

 
De acordo com os resultados desse estudo, verificou-se que o índice HQA foi elevado e maior que 46, 

limiar inferior para a classe excelente para rios de média-grande dimensão do norte de Portugal, indicando 
dessa forma uma diversidade e aptidão do habitat fluvial a jusante da barragem para suportar organismos 
biológicos. Por outro lado, o índice HMS, que toma valor 1 para este troço de rio, demonstra que a 
modificação antropogénica do habitat neste local é pouco evidenciada, podendo o local ser classificado 
como semi-natural. No entanto e de acordo com a localização dos locais amostrados, penso que 
futuramente, as estações de amostragem seleccionadas deverão estar localizadas no troço considerado 
fortemente modificado, no sentido de melhor avaliar a influência deste AH no sistema fluvial. 

No que diz respeito à avaliação do estado trófico, o índice MTRp classificou o local como excelente, 
uma vez que após a caracterização das espécies presentes no local de amostragem verificou-se que as 
espécies presentes são indicadoras de um excelente estado trófico do sistema.  

Relativamente à vegetação ripícola, o índice IVR demonstrou que o troço amostrado é de boa 
qualidade. Já no que diz respeito à qualidade do bosque ribeirinho, o índice QBR demonstrou que a sua 
qualidade é razoável uma vez que se denotou alguma alteração da mesma, muito provavelmente como 
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consequência da alteração do regime hidrológico a jusante da barragem, perdendo-se significativamente a 
conectividade lateral do sistema fluvial.  

Por último, relativamente à fauna piscícola, os índices EFI e EFI+ demonstraram que a qualidade 
ecológica do local relativamente à fauna piscícola apresenta uma qualidade medíocre e má respectivamente.  
Apesar destes resultados um pouco insatisfatórios, deve-se relembrar que, o troço amostrado encontra-se 
numa zona isolada, seja a montante pela própria barragem de Salamonde, seja a jusante pela barragem de 
Caniçada, pelo que a influência destas duas barreiras transversais influenciaram seguramente os resultados 
obtidos, em termos de fauna piscícola. 

Avaliando os resultados obtidos por este estudo, para o troço fortemente modificado a jusante da 
barragem de Salamonde e analisando também o contrato de concessão da mesma, que desde já obriga à 
construção de um dispositivo capaz de libertar um RCE, estando também definidos os valores referentes aos 
caudais instantâneos de acordo com tal documento. Neste sentido, e após implementação deste regime, 
espera-se que a qualidade do ecossistema a jusante da barragem de Salamonde seja melhorada, 
nomeadamente em termos de qualidade do bosque ribeirinho. Adicionalmente, após a implementação do 
RCE, como definido no contrato de concessão deste AH, será também necessário levar a cabo um programa 
de monitorização que avalie a eficácia do mesmo no troço considerado fortemente modificado, pelo que 
será então necessário inventariar e caracterizar os habitats aquáticos nesse troço, de acordo com os índices e 
métricas divulgados pelo INAG, para classificação do potencial ecológico das massas de água fortemente 
modificadas, no âmbito da implementação da DQA no nosso país. 

Por outro lado, a existência de um RCE, permitirá uma maior adequabilidade do habitat a jusante da 
barreira física para organismos invertebrado, que por sua vez, melhorará também a quantidade e qualidade 
dos efectivos piscícolas, uma vez que estes também se alimentam deste pequenos organismos. Durante este 
estudo, não foi incluído nenhum índice ou métrica relativo à qualidade da água em termos de invertebrados 
bentónicos. No entanto, e de acordo com o contrato de concessão deste AH, este parâmetro será também 
alvo de análise e os seus resultados expressos sob a forma dos indicadores que já se encontram calibrados e 
adoptados pelo INAG. Como se sabe, estes organismos, são bastante intolerantes às pressões humanas nos 
recursos fluviais. Desde alterações ao regime hidrológico, passando pela consequente alteração das 
condições morfológicas, estes organismos poderão ser, como referido anteriormente, um bom indicador da 
qualidade da água. Neste sentido, quando estiverem disponíveis os dados relativos da monitorização deste 
parâmetro, poderá então aferir-se em que medida este AH e respectivo regime de exploração levou à 
degradação do ecossistema, inviabilizando a ocorrência e subsistência deste tipo de organismos. Como 
referido em alguma literatura, a alteração do regime hidrológico em muito condiciona o estabelecimento de 
invertebrado bentónicos nos cursos de água. Para além disso, os fenómenos de hydro-peaking, com as 
rápidas variações do caudal turbinado e restituído no curso de água têm normalmente consequências 
drásticas no curso de água. No entanto, neste sistema composto por uma série de barragens em cascata, 
este problema não se coloca, ou pelo menos não tem a amplitude que teria em AH isolados, uma vez que no 
ponto de restituição da água no rio, deveras a jusante da barreira física, as variações de água no leito não são 
muito notórias pois neste AH, a restituição da água é feita já muito próximo da albufeira de Caniçada, pelo 
que as variações do nível de água apenas terão consequências mais nefastas e visíveis a nível da vegetação 
ripícola, a montante da estrutura, como consequência das variações do nível de água na albufeira. Neste 
sentido, programas de requalificação e naturalização das margens do canal fluvial e da zona entre níveis da 
albufeira, provido de vegetação autóctone e característica deste habitat húmido e de transição em muito 
melhoraria as condições físicas do canal, uma vez que a erosão descontrolada destes sistemas pode provocar 
uma degradação indesejada das margens do sistema fluvial com consequências negativas e muitas vezes 
irreversíveis para o próprio corredor fluvial. Por outro lado, a barragem de Salamonde encontra-se em pleno 
Parque Nacional da Peneda-Gerês, área protegida e classificada, pelo que se exige também uma integração 
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paisagística da obra no local onde está inserida, pelo que a requalificação das margens deste sistema me 
parece algo imprescindível.   

Para além disso, para que seja promovida a conectividade lateral do sistema, poderá também ser 
vantajoso, a simulação de cheias, de acordo com os registos hidrológicos da bacia hidrográfica, no sentido de 
se promover o equilíbrio do sistema fluvial em todas as suas dimensões, uma vez que, a importância destes 
fenómenos extremos é reconhecida, pois delimita naturalmente o percurso do rio e promove o 
aparecimento de vegetação na zona de transição, mitigando dessa forma algumas das consequências 
decorrentes da alteração do regime hidrológico que quase sempre é imposto pela introdução de uma 
barreira transversal deste tipo.  

Relativamente à fauna piscícola, obviamente que a existência de um RCE, tornará o ambiente a jusante 
da barragem menos inóspito e seguramente que incrementará a qualidade da água em termos de fauna 
piscícola. No entanto, como referido anteriormente, a barragem de Salamonde encontra-se num ponto 
intermédio do curso de água, existindo uma barragem a jusante e duas mais a montante desta pelo que a 
desfragmentação longitudinal é notória neste curso de água. Neste sentido, e com o objectivo de se 
melhorar a composição e abundância da fauna piscícola, incrementando a área de habitat disponível para a 
fauna piscícola, poderia ser útil a construção de um dispositivo de passagem para peixes. No entanto, as 
características topográficas do local, aliadas ao enorme desnível imposto pela barragem, tornam-se, no meu 
ponto de vista, inviável a construção de um sistema naturalizado, ou alguma solução técnica que não a 
implementação de uma eclusa ou um ascensor, pois são os dispositivos que melhor se adequam a desníveis 
tão elevados. No entanto, a efectividade destes dispositivos, aliada à elevada necessidade de manutenção 
dos mesmos leva-me a concluir que, a solução mais viável técnica e economicamente seria a realização de 
campanhas de transposição manual, nas épocas migratórias das espécies presentes neste curso de água, 
para além de que, a escassa quantidade de água normalmente presente a jusante desta barragem, não 
permitiria a correcta operação destes dispositivos, uma vez que são bastante sensíveis a variações da altura 
de água a jusante da barreira a transpor. Assim, a grande vantagem de campanhas de recolha e transposição 
manual prendia-se não só com a caracterização dos efectivos transportados, mas também pela selecção e 
promoção das espécies autóctones presente neste curso de água, possibilitando dessa forma uma 
reabilitação da fauna piscícola característica deste local. Por outro lado, e de acordo com as espécies 
presentes no curso de água poderia também se mais vantajoso a realização de campanhas de transposição 
manual de peixes, uma vez que estes, após serem recrutados, poderiam ser libertados em afluentes de 
menor ordem do curso principal, pois normalmente as espécies autóctones presentes nos cursos de água 
portugueses preferem águas com alguma turbulência. Assim sendo, para além de se possibilitar aos efectivos 
piscícolas a transposição da barreira física, incrementava-se também a possibilidade de estes realizarem com 
êxito todas as etapas do seu ciclo de vida, uma vez que estes, têm muito mais possibilidades de se reproduzir 
em águas correntes do que em águas paradas. 

Por outro lado, o desaparecimento dos efectivos piscícolas e consequente mau estado de qualidade da 
água de acordo com este elemento biológico, poderá não ser só consequência da dita desfragmentação 
longitudinal do curso de água, uma vez que, dependendo da dieta das espécies presentes no curso de água, 
um desaparecimento de certas plantas aquáticas ou organismos bentónicos, como insectos ou pequenos 
moluscos, poderão originar também um desaparecimento gradual dos efectivos piscícolas, pelo que se 
aconselham estratégias ecológicas integradas, no sentido de se promover um restauro das condições 
ecológicas em todas as suas dimensões. Neste sentido, como normalmente os peixes são os últimos 
consumidoras nos sistemas fluviais, uma repovoação dos efectivos não trará vantagens ecológicas 
significativas, se a causa do seu desaparecimento se dever à falta de alimento. Assim, o mais apropriado será 
então, sempre que possível, uma biomanipulação da cadeia alimentar, restaurando o ecossistema na sua 
totalidade desde os produtores aos consumidores passando pelos organismos decompositores, que têm um 
papel preponderante na função de auto-depuração de matéria orgânica nos rios. 
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7.2 AH de Caniçada 
 

A barragem de Caniçada, construía em 1955, situa-se no concelho de Terras de Bouro, distrito de 
Braga, na bacia hidrográfica do rio Cávado, rio de média-grande dimensão do norte do país, e tem como 
único objectivo a produção de energia. 

É uma barragem de betão do tipo abóboda delgada, com 76 m de altura e um comprimento do 
coroamento de 246 m. A sua albufeira tem uma área de 578 ha à cota do NPA (162 m), uma capacidade útil 
de 144,4 hm3 e um volume morto de 14,9 hm3. Possui uma central hidroeléctrica subterrânea com duas 
turbinas Francis (Vertical) com uma potência nominal de 62 MW e uma produtibilidade média anual de 
aproximadamente 345 GWh. 

Não possui qualquer tipo de dispositivo de passagem para peixes nem regime de caudais ecológicos 
sendo a cota de tomada de água para produção hidroeléctrica de 110 m. 

 

 
Figura 23 – Barragem de Caniçada, vista de jusante 

 

7.2.1 Qualidade da água da albufeira 
 

7.2.1.1 Classificação do Estado Trófico 
 

Para a albufeira de Caniçada, os resultados dos diferentes parâmetros e respectiva classificação do 
estado trófico segundo os diferentes critérios, estão representados na Tabela 35. 

Como se pode observar na Tabela 35, o estado trófico da albufeira de Caniçada pode ser classificado 
como mesotrófico, seja para o ano de 2008 seja para o ano de 2009 e segundo todos os critérios de 
classificação seleccionados. De notar que, ao invés do que se registou na Albufeira de Salamonde, foram 
quase todos os parâmetros que condicionaram a classificação do estado trófico, uma vez que, para todos os 
critérios, todos os parâmetros se apresentaram dentro dos intervalos da mesotrofia, à excepção do Fósforo 
total. No entanto, verificou-se uma tendência negativa no que diz respeito aos valores registados de Fósforo 
total e concentração de clorofila a, uma vez que se registou um aumento dos mesmos em 2009 face aos 
valores registados em 2008, denotando um empobrecimento gradual da qualidade deste ecossistema em 
termos tróficos, apesar de a série de dados disponíveis não poder ser obviamente conclusiva. 
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Caniçada 

Parâmetro/Ano 2008 2009 % Variação 

Transparência 
Secchi (m) 5,3 5,4 1,9 

Fósforo Total   
 (mg P/m3) 5,95 8,04 35,1 

Fósforo Total (geo) 
(mg P/m3) 5,79 6,92 19,5 

Clorofila a  
(mg/m3) 2,65 4,37 64,9 

Clorofila a (geo) 
(mg/m3) 2,58 2,90 12,4 

Critério       

PNA 
Mesotrófic

o Mesotrófico   

Nacional 
Mesotrófic

o Mesotrófico   

OCDE 
Mesotrófic

o Mesotrófico   

Unesco (1992) 
Mesotrófic

o Mesotrófico   
           Tabela 35 – Classificação do estado trófico da albufeira de Caniçada 

 

7.2.1.2 Parâmetros físico-químicos 
 

 Fósforo e Ferro 
 
Relativamente ao Fósforo e ao Ferro, a Figura 24 representa a concentração destes dois elementos, nos 

diferentes níveis, para os anos de 2008 e 2009. De notar que, em 2008, verificou-se um aumento da 
concentração de Fósforo total com a profundidade. Em 2009 essa tendência não foi notária, uma vez que a 
concentração à superfície foi um pouco superior à registada em profundidade. Relativamente ao Ferro, 
verificou-se uma tendência positiva ao longo dos dois anos, uma vez que a sua concentração, apesar de 
aumentar com profundidade, as concentrações deste elemento decresceram em 2009, face aos valores 
registados em 2008. No entanto, a concentração metalimnética e hipolimnética deste elemento é bastante 
elevada, podendo afectar negativamente não só o meio a jusante do AH, aquando da restituição do caudal 
turbinado, mas também originar uma deplecção de oxigénio nas camadas mais profundas, uma vez que este 
elemento metálico poderá ser oxidado, diminuído dessa forma a concentração de OD no meio aquático. 



Implementação da DQA em Aproveitamentos Hidroeléctricos                                                  

 
98 

 

  
Figura 24 – Variação da concentração de Fósforo e Ferro em profundidade na albufeira de Caniçada 

 

 Manganês 

 
A concentração de Manganês nos diferentes níveis, para os dois anos de análise está representado na 

Figura 25. Note-se que a concentração deste elemento, seja à superficie seja a uma profundidade intermédia, 
não apresentou valores muito elevados nos dois anos analisados. No entanto, a concentração deste elemento 
no hipolímnio revela-se bastante preocupante, uma vez que a diferença relativamente aos outros estratos é 
abismal, para além de que se notou um aumento superior a 50% deste elemento no hipolímnio em 2009, face 
aos valores registados em 2008. Assim deverá ser elaborado um plano de monitorização adequado, no 
sentido de se monitorizar a oxidação deste elemento em profundidade, no sentido de se evitar que se 
experienciem condições de anóxia no hipolímnio, que poderia também aumentar a taxa de libertação de 
Fósforo dos sedimentos para o meio aquática, enriquecendo dessa forma a massa de água em termos da 
concentração deste nutriente. 

 

 
Figura 25 – Variação da concentração de Manganês em profundidade na albufeira de Caniçada 

 

 Azoto amoniacal e Nitratos 
 
Relativamente ao Azoto amoniacal e aos Nitratos, a Figura 26 apresenta as concentrações destes 

elementos nos diversos níveis, durante os dois anos de análise. Analisando os dados obtidos, verificou-se 
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que, à imagem do que se verificou na albufeira de Salamonde, os valores de Azoto amoniacal aumentaram 
em profundidade,  sendo o padrão idêntico para os dois anos de análise. Já no que se refere aos Nitratos 
verificou-se quase uma homogeneidade entre os valores registados nas diferentes profundidades 
monitorizadas, para além de que não se verificaram oscilações na concentração deste ião ao longo dos dois 
anos de análise. 

 

 
Figura 26 – Variação da concentração de Azoto amoniacal e Nitratos em profundidade na albufeira de Caniçada 

 
Relativamente às condições de acidez, a Figura 27 apresenta os dados de pH obtidos durante os dois 

anos monitorizados. Analisando os resultados, e à imagem do que se verificou na albufeira de Salamonde, 
observou-se que em termos de acidez, a qualidade da água da albufeira de Salamonde, não apresentou 
qualquer tipo de preocupação, uma vez que à superfície, o pH encontrou-se perto da neutralidade, sendo que 
em profundidade, a variação deste parâmetro não foi significativa apesar de, como esperado, ter decrescido 
com a profundidade. 

 

 
Figura 27 – Variação do pH em profundidade na albufeira de Caniçada 

 

 Perfis verticais de temperatura e OD 
 
Relativamente aos perfis verticais de temperatura e OD a Figura 28 apresenta a variação em 

profundidade destes dois parâmetros em 2008, durante o Verão e durante o Outono respectivamente. 
Analisando os dados verticais destes dois parâmetros, verificou-se, como seria de esperar, uma estratificação 
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térmica estival, apesar de menos vincada do que a evidenciada na albufeira de Salamonde, observando-se 
uma diferença de 8ºC entre o epilímnio e o hipolímnio. Relativamente ao OD, verificou-se que, no epilímnio, 
a concentração deste gás é menor face ao registado no metalimnio, muito provavelmente associado à 
ausência de actividade fotossintética devido ao fenómeno de foto-inibição normalmente evidenciado nas 
camadas mais superficiais das massas de água lênticas. No metalimnio, verificou-se um pequeno aumento da 
concentração deste gás como consequência da actividade fotossintética normalmente associada a este 
estrato. No entanto, e ao invés do que se verificou na albufeira de Salamonde, notou-se uma breve 
deplecção deste gás no Verão, nas camadas mais profundas apesar de, à cota da tomada de água para 
produção hidroeléctrica a concentração deste gás ser semelhante à registada à superfície. No Outono, 
verificou-se uma homogeneidade em termos de temperatura na coluna de água. No entanto, nesta estação 
do ano, a concentração deste gás decresceu abruptamente para valores muito próximos de zero nas 
camadas mais profundas do hipolímnio, como consequência do aumento da actividade microbiana aeróbia 
neste estrato, para além de que, nestas condições, a taxa de libertação de Fósforo dos sedimentos aumenta, 
justificando dessa forma o aumento da concentração de Fósforo verificado em 2009, uma vez que após o 
período de estratificação estival, ocorreu uma homogeneização da massa de água viabilizando dessa forma o 
enriquecimento em Fósforo da massa de água. 

 

 
Figura 28 – Perfis verticais de temperatura e OD na coluna de água na albufeira de Caniçada em 2008 

 
Relativamente ao ano de 2009, os perfis verticais destes dois parâmetros estão representados na 

Figura 29. Analisando os registos relativos a estes dois parâmetros, durante o ano de 2009, verificou-se uma 
estratificação térmica bem vincada durante o Verão, registando-se uma diferença de temperaturas entre o 
epilímnio e o hipolímnio de cerca de 10ºC. No Outono, verificou-se quase uma homogeneidade de 
temperaturas na coluna de água. No entanto, relativamente ao OD verificou-se uma deplecção acentuada 
deste gás nas camadas hipolimnéticas, seja no Verão seja no Outono. No entanto, à profundidade da tomada 
de água, os valores deste gás não foram muito diferentes daqueles registados à superfície. Neste sentido 
apenas no Verão se deverá ter um certo cuidado com a restituição da água a jusante do AH, uma vez que a 
diferença de temperaturas registadas no epilímnio e no hipolímnio são bastante significativas, podendo 
dessa forma afectar as comunidades biológicas dependentes do meio aquático e que se encontrem a jusante 
dos AH. Ainda assim deverá ter-se em conta o regime de exploração do AH bem como o regime hidrológico a 
jusante do ponto de restituição, uma vez que a quantidade de água restituída e quantidade de água 
transportada pelo rio nesse ponto, poderá exercer um efeito de diluição, minimizando o efeito negativo da 
diferença de temperaturas registadas entre a água utilizada para produção hidroeléctrica, e a temperatura 
da água do rio, no ponto de restituição. 
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Adicionalmente, deverá também continuar-se a monitorizar estes parâmetros, uma vez que a 
deplecção de oxigénio no hipolímnio é significativa, podendo dessa forma, enriquecer significativamente a 
massa de água em termos de Fósforo, com consequências nefastas para a evolução do estado trófico desta 
albufeira. 

 

 
Figura 29 – Perfis verticais de temperatura e OD na coluna de águana albufeira de Caniçada em 2009 

 
Após a análise destes parâmetros fisico-quimicos será então importante verificar a qualidade da água 

que é lançada para jusante da barragem, seja após produção hidroeléctrica, seja para libertação do caudal 
ecológico, se existente. A Tabela 36 apresenta para a albufeira de Caniçada, apenas a profundidade média de 
captação de água para os grupos geradores, uma vez que, à data da realização deste trabalho, não possui 
ainda implementado um RCE, por não possuir qualquer dispositivo adequado à libertação de caudais com 
essa magnitude. 

 

Caniçada 

Profundidade Tomada Água (m) 

Ano 2008 2009 

Amostra Verão Outono Verão Outono 

Produção 46,00 45,50 45,44 47,00 

RCE - - - - 
         Tabela 36 – Profundidade da tomada de água na albufeira de Salamonde 

 
Analisando a Tabela 34 conjuntamente com os perfis verticais de temperatura e OD, durante os dois 

anos de análise e para as duas estações do ano em estudo, verificou-se que a temperatura da água, durante 
o Verão, se torna um parâmetro importante aquando da restituição da mesma a jusante, uma vez que a 
diferença de temperaturas entre a superficie e a cota da tomada de água foi sensivelmente de 10ºC. Quanto 
ao OD, verificou-se que à cota da tomada de água, não se registaram diferenças significativas, apesar de, no 
Verão ter-se notado uma ligeira deplecção desta gás em profundidade, face aos valores registados à 
superficie. No entanto, operações de esvaziamento da albufeira, com recurso aos descarregadores de fundo, 
quer no Verão quer no Outono, poderão trazer alguns impactes a jusante do AH, uma vez que a deplecção de 
oxigénio hipolimnético foi notória durante o periodo em análise.  

Relativamente ao pH, a variação deste entre a superficie e a profundidade onde é captada a água para 
produção hidroeléctrica não merece qualquer tipo de preocupação, uma vez que, como referido 
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anteriormente esta diferença não é significativa, para além de que apresentou valores muito próximos da 
neutralidade. 

Analisando as concentrações de Azoto amoniacal à profundidade da tomada de água verificou-se que, 
para os dois anos em análise, os valores registados foram um pouco superiores aos evidenciados à superficie. 
No entanto esta diferença não se revela significativa nem deve merecer motivo de preocupação para esta 
albufeira, passando-se o mesmo para a concentração de Nitratos que, para os dois anos de análise não se 
registaram variações significativas deste ião na coluna de água.  

No entanto, a quantidade de Manganês e Ferro presentes nas camadas mais profundas pode ser um 
motivo de preocupação, uma vez que, para os dois anos em análise, a concentração destes elementos à 
profundidade da tomada de água apresentou valores bastante elevados face aos registado à superficie, pelo 
que, se esta tendência se verificar nos proximos programas de monitorização, deverá então imlementar-se 
também um programa de monitorização a jusante do AH, para se avaliar a influência desta diferença no 
ecossistema fluvial e suas comunidades biológicas. 

A concentração de Fósforo em profundidade, apesar de em 2008 ser um pouco superior à registadada 
à superficie, em 2009, a avriação da concentração deste nutriente com a profundidade é sensivelmente 
constante, pelo que não merece preocupação no respeita à restituição da água no sistema a jusante do AH. 
No entanto, deverá ter-se em conta que, com a deplecção de oxigénio nas camadas mais profundas poderá 
então verificar-se, como referido anteriormente, um enriquecimento gradual da massa de água em termos 
nutritivos, podendo dessa forma incrementar a ocorrência de biomassa algal, como consequência do 
aumento da concentração de Fósforo. 

 

7.2.2 Qualidade ecológica do troço fortemente modificado 
 

À semelhança do que foi efectuado para o troço a jusante da barragem de Salamonde, a mesma 
metodologia foi realizada para o troço a jusante da barragem de Caniçada mas, neste caso, a análise foi 
efectuada para dois locais distintos. De acordo com os dados do contrato de concessão deste AH, o 
comprimento do troço considerado fortemente modificado é de cerca de 24 Km. Os resultados deste estudo 
e respectivos valores dos índices analisados estão representados na Tabela 37.  

 

  HQA HMS IVR QBR MTRp EFI EFI+ 

Caniçada 
1 49 

3 36 75 72,6 0,28 0 

Pred. Não Mod Excelente Boa Excelente Razoável Mau 

Caniçada 
2 46 

0 40 70 76,66 0,34 0 

Pristino Excelente Razoável Excelente Razoável Mau 
      Tabela 37 – Índices relativos à qualidade do habitat ribeirinho a jusante da barragem de Caniçada 

 
De acordo com os resultados deste estudo, verificou-se que o índice HQA é de 49 e 46 para os locais 1 

e 2 respectivamente. O limiar inferior para a classe excelente para rios de média-grande dimensão no norte 
de Portugal para este índice é de 46, indicando dessa forma uma excelente diversidade e aptidão do habitat 
fluvial a jusante da barragem para suportar organismos biológicos. Por outro lado, o índice HMS, que toma 
valor 3 e 0 para os locais 1 e 2 respectivamente. Assim, verifica-se que a modificação antropogénica do 
habitat no local 1 não é predominante. Por outro lado, no local 2 a modificação antropogénica não é 
evidente podendo o local ser classificado como pristino.  

No que diz respeito à avaliação do estado trófico, o índice MTRp classificou os dois locais como 
excelentes, uma vez que após a caracterização das espécies presentes no local de amostragem verificou-se 
que as espécies presentes são indicadoras de um excelente estado trófico do sistema.  
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Relativamente à vegetação ripícola, o índice IVR demonstrou que os locais amostrados são de boa 
qualidade. Já no que diz respeito à qualidade do bosque ribeirinho, o índice QBR demonstrou que a sua 
qualidade é boa para o local 1. Para o local 2 o índice demonstra uma qualidade razoável uma vez que se 
denotou alguma alteração da mesma, muito provavelmente como consequência da alteração do regime 
hidrológico a jusante da barragem, perdendo-se dessa forma a conectividade lateral do sistema fluvial ou 
então por se encontrar numa zona muito próxima de uma povoação cuja actividade antropogénica poderá 
ter influência na qualidade do bosque ribeirinho. 

Por último, relativamente à fauna piscícola, os índices EFI e EFI+ demonstraram que a qualidade 
ecológica dos dois locais amostrados é razoável e fraca respectivamente aos dois índices mencionados. À 
imagem do que aconteceu para o troço a jusante da barragem de Salamonde, o índice EFI+ foi muito mais 
penalizador. No entanto, relativamente ao índice EFI, verifica-se uma melhoria da qualidade ecológica em 
termos de fauna piscícola, relativamente ao troço fortemente modificado a jusante da barragem de 
Salamonde, uma vez que esta barragem é a ultima grande barreira transversal deste curso de água e a 
jusante desta apenas existe um pequeno AH, em Penide, que possui um dispositivo de transposição para 
peixes aumentando dessa forma o habitat disponível para a ictiofauna presente neste curso de água. 

Avaliando os resultados obtidos por este estudo, para o troço fortemente modificado a jusante da 
barragem de Caniçada e analisando também o contrato de concessão da mesma, que desde já obriga à 
construção de um dispositivo capaz de libertar um RCE, estando também definidos os valores referentes aos 
caudais instantâneos de acordo com tal documento. Neste sentido, e após implementação deste regime, 
espera-se que a qualidade do ecossistema a jusante da barragem de Caniçada seja melhorada, 
nomeadamente em termos de qualidade do bosque ribeirinho. Adicionalmente, após a implementação do 
RCE, como definido no contrato de concessão deste AH, será também necessário levar a cabo um programa 
de monitorização que avalie a eficácia do mesmo no troço considerado fortemente modificado, pelo que 
será então necessário inventariar e caracterizar os habitats aquáticos nesse troço, como abordado 
anteriormente. 

Por outro lado, e à imagem do que foi dito para a Barragem de Salamonde, a existência de um RCE, 
permitirá uma maior adequabilidade do habitat a jusante da barreira física para organismos invertebrado, 
que por sua vez, melhorará também a quantidade e qualidade dos efectivos piscícolas, uma vez que estes 
também se alimentam deste pequenos organismos. Durante este estudo, não foi incluído nenhum índice ou 
métrica relativo à qualidade da água em termos de invertebrados bentónicos. No entanto, e de acordo com o 
contrato de concessão deste AH, este parâmetro será também alvo de análise e os seus resultados expressos 
sob a forma dos indicadores que já se encontram calibrados e adoptados pelo INAG. Como se sabe, estes 
organismos, são bastante intolerantes às pressões humanas nos recursos fluviais. Desde alterações ao 
regime hidrológico, passando pela consequente alteração das condições morfológicas, estes organismos 
poderão ser, como referido anteriormente, um bom indicador da qualidade da água. Neste sentido, quando 
estiverem disponíveis os dados relativos da monitorização deste parâmetro, poderá então aferir-se em que 
medida este AH e respectivo regime de exploração levou à degradação do ecossistema, inviabilizando a 
ocorrência e subsistência deste tipo de organismos. Como referido em alguma literatura, a alteração do 
regime hidrológico em muito condiciona o estabelecimento de invertebrado bentónicos nos cursos de água. 
Para além disso, os fenómenos de hydro-peaking, com as rápidas variações do caudal turbinado e restituído 
ao curso de água têm normalmente consequências drásticas no curso de água e galeria ripícola envolvente. 
Neste sentido, verificou-se que, o resultado da avaliação da qualidade do bosque ribeirinho não foi 
demasiado satisfatória, muito provavelmente como consequência do desregrado regime de exploração, uma 
vez que as alterações do caudal turbinado em função da elevada procura de electricidade nas horas de maior 
consumo, origina um elevado caudal escoado no canal fluvial a jusante da estrutura, com consequências 
nefastas para o estabelecimento de vegetação na galeria ripícola. 

Assim, ao invés do que acontece no AH de Salamonde, o AH de Caniçada não possui nenhum outro 
grande AH a jusante, pelo que o regime de exploração do mesmo pode condicionar de uma forma 
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significativa as condições morfológicas a jusante do ponto de restituição, uma vez que a restituição do caudal 
turbinado é efectuada em pleno canal fluvial, pelo que se poderá evidenciar uma alteração diária significativa 
da altura do leito e respectivas condições de escoamento. Deste modo, um programa de monitorização sério, 
não só ao longo do troço considerado fortemente modificado, mas também a jusante do ponto de 
restituição da água proveniente dos grupos geradores, em muito ajudará a compreender a influência da 
alteração do regime hidrológico natural imposto por este AH no ecossistema a jusante do mesmo, não só em 
termos de invertebrados bentónicos mas também de elementos de flora aquática. No entanto, e à imagem 
do que foi referido aquando da análise ao sistema a jusante da barragem de Salamonde, a implementação de 
programas de requalificação e naturalização das margens do canal fluvial, provido de vegetação autóctone e 
característica deste habitat húmido e de transição em muito melhoraria as condições físicas do canal, uma 
vez que a erosão descontrolada destes sistemas pode provocar uma degradação indesejada das margens do 
sistema fluvial com consequências negativas e muitas vezes irreversíveis para o próprio corredor fluvial.  

Para além disso, para que seja promovida a conectividade lateral do sistema, poderá também ser 
vantajoso, a simulação de cheias, de acordo com os registos hidrológicos da bacia hidrográfica, no sentido de 
se promover o equilíbrio do sistema fluvial em todas as suas dimensões, uma vez que a importância destes 
fenómenos extremos é reconhecida, pois delimita naturalmente o percurso do rio e promove o 
aparecimento de vegetação na zona de transição, mitigando dessa forma algumas das consequências 
decorrentes da alteração do regime hidrológico que quase sempre é imposto pela introdução de uma 
barreira transversal deste tipo.  

Relativamente à fauna piscícola, obviamente que a existência de um RCE, tornará o ambiente a jusante 
da barragem menos inóspito e seguramente que incrementará a qualidade da água em termos de fauna 
piscícola. A barragem de Caniçada é a ultima grande barreira transversal presente no rio Cávado, uma vez 
que, a jusante desta, existe apenas um pequeno AH, provido de uma passagem para peixes, pelo que, as 
espécies migradoras anádromas, têm nesta barragem a primeira grande dificuldade ao seu movimento 
migratório. Para além disso, as espécies potamódromas, que se encontrem a jusante desta, jamais 
conseguirão transpor tal desnível, pelo que solução que melhorem a continuidade longitudinal deste troço, 
ou que viabilizem a passagem dos efectivos para montante, torna-se de vital importância. Neste sentido e à 
imagem do que sucede em Salamonde, e com o objectivo de se melhorar a composição e abundância da 
fauna piscícola, incrementando a área de habitat disponível para ela, poderia ser útil a construção de um 
dispositivo de passagem para peixes. No entanto, a característica topográfica do local, aliadas ao enorme 
desnível imposto pela barragem, torna-se, no meu ponto de vista, inviável a construção de um sistema 
naturalizado, ou alguma solução técnica que não a implementação de uma eclusa ou um ascensor, pois são 
os dispositivos que melhor se adequam a desníveis tão elevados. No entanto, a efectividade destes 
dispositivos, aliada à elevada necessidade de manutenção dos mesmos leva-me a concluir que, a solução 
mais viável técnica e economicamente seria a realização de campanhas de transposição manual, nas épocas 
de maior fluxo migratório das espécies presentes neste curso de água. Para além disso, a escassa quantidade 
de água normalmente presente a jusante desta barragem, não permitiria a correcta operação destes 
dispositivos, uma vez que estes são bastante sensíveis às variações da altura de água a jusante da barreira a 
transpor. Assim, a grande vantagem da realização de campanhas de transposição manual prendia-se não só 
com a caracterização dos efectivos transportados, mas também pela selecção e promoção das espécies 
autóctones presente neste curso de água, possibilitando dessa forma uma reabilitação da fauna piscícola 
característica deste local. 

Por outro lado, e à imagem do que foi dito para o AH de Salamonde, o desaparecimento dos efectivos 
piscícolas e consequente mau estado de qualidade da água de acordo com este elemento biológico, poderá 
não ser só consequência da dita desfragmentação longitudinal do curso de água, uma vez que, dependendo 
da dieta das espécies presentes no curso de água, um desaparecimento de certas plantas aquáticas ou 
organismos bentónicos, como insectos ou pequenos moluscos, poderão originar um desaparecimento 
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gradual dos efectivos piscícolas, pelo que se aconselham estratégias ecológicas integradas, no sentido de se 
promover um restauro das condições ecológicas em todas as suas dimensões. Neste sentido, como 
normalmente os peixes são os últimos consumidoras nos sistemas fluviais, uma repovoação dos efectivos 
não trará vantagens ecológicas significativas, se a causa do seu desaparecimento se dever à falta de 
alimento. Assim, o mais apropriado será então, sempre que possível, uma biomanipulação da cadeia 
alimentar, restaurando o ecossistema na sua totalidade desde os produtores aos consumidores passando 
pelos organismos decompositores, que têm um papel preponderante na função de auto-depuração de 
matéria orgânica nos rios. 

 

7.3 AH do Alto Lindoso 
 

A barragem do Alto Lindoso, construída em 1992, situa-se no concelho de Terras de Bouro, distrito de 
Viana do Castelo, na bacia hidrográfica do rio Lima, rio de média-grande dimensão do norte do país, a 
montante da barragem de Touvedo e tem como único objectivo a produção de energia. 

É uma barragem de betão, de abóbada em dupla curvatura, com 110 m de altura e um comprimento 
de coroamento de 297m. A sua albufeira tem uma área de 1072 ha à cota do NPA (338 m), uma capacidade 
útil de 347,9 hm3 e um volume morto de 31,1 hm3. Possui uma central hidroeléctrica subterrânea com duas 
turbinas Francis (Vertical) com uma potência nominal de 630 MW e uma produtibilidade média anual de 
aproximadamente 910 GWh. 

Possui duas condutas para descarga de caudal ecológico, com blindagem de descarga de fundo e com 
um caudal máximo de 4 m3/s e não possui qualquer tipo de dispositivo de transposição para peixes sendo a 
cota de tomada de água para produção hidroeléctrica de 260 m.  

 

 
Figura 30 – Barragem de Alto Lindoso, vista de jusante 

 

7.3.1 Qualidade da água da albufeira 
 

7.3.1.1 Classificação do Estado Trófico 
 

Para a albufeira do Alto Lindoso, os resultados dos diferentes parâmetros e respectiva classificação do 
estado trófico segundo os diferentes critérios, estão representados na Tabela 38. 
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Como se pode observar na Tabela 38, o estado trófico da albufeira do Alto Lindoso pode ser 
classificado como mesotrófico, seja para o ano de 2008 seja para o ano de 2009 segundo os critérios da 
OCDE e da UNESCO, verificando-se que os parâmetros que condicionaram uma melhor classificação foram a 
biomassa clorofilina em 2008 e a transparência de Secchi em 2009. No entanto, apesar de o histórico de 
dados não ser significativo, denotou-se uma tendência positiva em relação à biomassa clorofilina, uma vez 
que a concentração deste pigmento fotossintético decresceu quase 25% em 2009, face aos valores 
registados em 2008. Segundo o critério Nacional, pode classificar-se a albufeira de oligotrófica, para os dois 
anos em análise. No entanto, segundo o critério do PNA, verificou-se um processo de regressão trófica em 
2009, uma vez que a concentração de biomassa clorofilina decresceu cerca de 25% estando dessa forma este 
parâmetro dentro dos limites da oligotrofia. No entanto, relativamente à concentração de Fósforo, registou-
se um aumento em 2009, face aos valores registados em 2008, pelo que se deverá ter em atenção a 
evolução da concentração deste elemento, não só à superfície mas também em profundidade, uma vez que 
nas estações mais frias do ano, aquando da homogeneização da coluna de água, poderá ocorrer um 
enriquecimento deste elemento à superfície, podendo dessa forma incrementar a concentração de biomassa 
clorofilina como consequência do desenvolvimento de algas e biomassa fitoplanctônica, podendo também 
este aumento influenciar a transparência de Secchi. 

 

Alto Lindoso 

Parâmetro/Ano 2008 2009 
%  

Variação 

Transparência 
Secchi (m) 6,20 4,40 -29,0 

Fósforo Total   
(mg P /m3) 6,52 8,15 25,0 

Fósforo Total 
(geo) (mg P/m3) 5,99 7,29 21,7 

Clorofila a 
(mg/m3) 2,58 1,98 -23,3 

Clorofila a (geo) 
(mg/m3) 2,30 1,75 -23,9 

Critério    

PNA Mesotrófico Oligotrófico  

Nacional Oligotrófico Oligotrófico  

OCDE Mesotrófico Mesotrófico  

Unesco (1992) Mesotrófico Mesotrófico  
Tabela 38 – Classificação do estado trófico da albufeira do Alto Lindoso 

 

7.3.1.2 Parâmetros físico-químicos 
 

 Fósforo e Ferro 
 

Relativamente ao Fósforo e ao Ferro, a Figura 31 representa as concentrações destes elementos nos 
diferentes níveis para os anos de 2008 e 2009. De notar que, nos dois anos de análise, verificou-se um 
aumento da concentração de Fósforo total com a profundidade, sendo os valores registados deste nutriente 
nas camadas hipolimnéticas muito semelhante nos dois anos em análise. Relativamente ao Ferro, verificou-
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se uma tendência negativa ao longo dos dois anos, uma vez que a sua concentração, apesar de aumentar 
com profundidade, as concentrações deste elemento no hipolímnio aumentaram mais de 50% em 2009, face 
aos valores registados em 2008, sendo necessária uma monitorização contínua deste elemento nas camadas 
mais profundas, onde está situada a tomada de água para produção hidroeléctrica, no sentido de se 
controlar a descarga de água rica neste metal a jusante deste AH. 

 

 
Figura 31 – Variação da concentração de Fósforo e Ferro em profundidade na albufeira do Alto Lindoso 

 

 Manganês 

 
As concentrações de Manganês nos diferentes níveis e para os dois anos de análise estão 

representados na Figura 32. Analisando a informação contida no mesmo, verificou-se que a concentração 
deste elemento aumentou com a profundidade pelo que se deverá ter algum cuidado com a profundidade 
da tomada de água, uma vez que as concentrações deste elemento a essa profundidade são deveras 
superiores aos registados à superficie. 

 

 
Figura 32 – Variação da concentração de Manganês em profundidade na albufeira do Alto Lindoso 

 

 Azoto amoniacal e Nitratos 

 
Relativamente ao Azoto amoniacal e aos Nitratos, a Figura 33 apresenta as concentrações destes 

elementos nos diferentes níveis, registados durante os dois anos de análise. Relativamente ao Azoto 
amoniacal, não se verificaram alterações significativas nos valores registados em 2009 face aos evidenciados 
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em 2008, para além de que a concentração deste elemento se mantém praticamente constante ao longo da 
coluna de água. Por outro lado, relativamente aos Nitratos, verificou-se um aumento da concentração deste 
ião com a profundidade apesar de os valores registados não serem preocupantes. No entanto, verificou-se 
um aumento da concentração de Nitratos no hipolímnio em 2009, face aos valores registados em 2008. 

 

 
Figura 33 – Variação da concentração de Azoto amoniacal em Nitratos em profundidade na albufeira do Alto Lindoso 

 

 Acidez 

 
Relativamente às condições de acidez, a Figura 34 apresenta os dados de pH obtidos durante os dois 

anos monitorizados. Analisando os resultados, e à imagem do que se verificou nas albufeiras de Salamonde e 
Caniçada, observou-se que em termos de acidez, a qualidade da água da albufeira do Alto Lindoso, não 
apresentou qualquer tipo de preocupação, uma vez que à superfície, o pH encontrou-se perto da 
neutralidade, sendo que em profundidade, a variação deste parâmetro não foi significativa apesar de, como 
esperado, ter decrescido com a profundidade. 

 

 
Figura 34 – Variação do pH em profundidade na albufeira na albufeira do Alto Lindoso 

 

 Perfis verticais de temperatura e OD 
 
Relativamente aos perfis verticais de temperatura e OD, a Figura 35 apresenta a variação em 

profundidade destes dois parâmetros em 2008, durante o Verão e durante o Outono respectivamente. 
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Durante o Verão, e como seria de esperar, verificou-se uma estratificação térmica bastante notória, 
registando-se uma diferença de temperatura de cerca de 10ºC entre a camada superficial e a camada mais 
profunda da coluna de água. À imagem do que se registou no Verão, no Outono o perfil vertical de 
temperatura também decresceu com a profundidade, apesar da diferença de temperaturas ter sido apenas 
de cerca de 5ºC. Relativamente ao oxigénio, durante o Verão, verificou-se que existe quase uma 
homogeneidade entra a camada superficial e profunda da coluna de água. No entanto, no Inverno, verificou-
se uma deplecção notória deste gás nas camadas mais profundas muito provavelmente como consequência 
do aumento da oxidação da matéria orgânica morta, que entretanto se depositou nas camadas mais 
profundas da coluna de água. 

 

 
Figura 35 – Perfis Verticais de Temperatura e OD na coluna de água na albufeira do Alto Lindoso em 2008 

 

Relativamente aos perfis verticais de temperatura e OD, a Figura 36 apresentam a variação em 
profundidade destes dois parâmetros em 2009. À imagem do que se registou em 2008, durante o Verão 
notou-se uma estratificação térmica bastante vincada, sendo a diferença de temperaturas entre o epilímnio 
e o hipolímnio superior a 10ºC. Relativamente ao OD, denotou-se uma homogeneização da coluna de água, 
não havendo diferenças significativas entre a concentração registada nas camadas mais superficiais e as mais 
profundas. Durante o Outono, a tendência registada em 2008 manteve-se, uma vez que em termos de 
oxigénio, registou-se uma deplecção acentuada para profundidades superiores a 50 m, sendo que o perfil 
vertical de temperaturas se manteve quase contaste, registando-se no entanto uma diminuição brusca da 
mesma a partir sensivelmente dos 50 m de profundidade. 

 

 
Figura 36 – Perfis Verticais de Temperatura e OD na coluna de água na albufeira do Alto Lindoso em 2009 
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Após a análise destes parâmetros fisico-quimicos será então importante verificar a qualidade da água 
que é lançada para jusante da barragem, seja após produção hidroeléctrica, seja para libertação do caudal 
ecológico, se existente. A Tabela 39 apresenta para a albufeira do Alto Lindoso, a profundidade média de 
captação de água para os grupos geradores, como também para a libertação do RCE. 

Como seria de esperar, quer em 2008 quer em 2009, durante o Verão notou-se uma notória 
estatificação térmica da coluna de água, sendo a diferença e temperaturas entre a superficie e a 
profundidade da tomada de água de sensivelmente 10ºC. Relativamente à concentração de OD notou-se 
uma homegeneidade na coluna de água deste gás, pelo que apenas a temperatura de água poderá trazer 
problemas no sistema a jusante da albuefeira. Durante o Outono, a concentração deste gás nas camadas 
mais profundas poderá ser um parâmetro critico, quer na restituição da água no sistema a jusante quer na 
libertação do caudal ecológico, uma vez que decresce para valores muito próximo de zero, podendo colocar 
em risco as comunidades aquáticas, mesmo as mais tolerantes a condições anóxicas. Relativamente à 
temperatura verificou-se que durante o Outono verifica-se uma diminuição da temperatura em 5º C entre as 
camadas mais superficiais e as mais profundas da massa de água, apesar de esta variação não apresentar 
motivo de preocupação. No entanto, ainda durante as estações mais frias do ano, as operações de 
esvaziamento e descargas de fundo deverão ser evitadas, uma vez que as condições de anoxia evidenciadas 
no hipolímnio poderão ter efeitos ecológicos bastante adversos no ecossitema a jusante da barragem. 

 

Alto Lindoso 

Profundidade Tomada Água (m) 

Ano 2008 2009 

Amostra Verão Outono Verão Outono 

Produção 66,76 67,30 69,80 53,43 

RCE Talvegue Talvegue Talvegue Talvegue 
Tabela 39 – Profundidade da tomada de água na albufeira do Alto Lindoso 

 

Relativamente ao pH e à imagem do que se verificou nas outras albufeiras alvo de estudo, os valores 
deste parâmetro à cota da tomada de água estão muito próximos da neutralidade, pelo que não apresenta 
preocupação alguma. 

A concentração de Azoto amoniacal, nos dois anos de análise, também não requer qualquer tipo de 
preocupação uma vez que a presença deste elemento na profundidade da tomada de água é sensivelmente 
igual à registada à superficie da massa de água. No entanto, a concentração de Nitratos em profundidade, 
para os dois anos de análise foi um pouco superior à verificada à superficie, apesar dos valores registados 
serem de facto, residuais. 

Relativamente ao Ferro e Manganês, verificou-se um aumento significativo destes elementos 
metálicos à profundidade da tomada de água, pelo que se deverá iniciar um programa de monitorização 
destes elementos a jusante do AH para se averiguar a influencia dos mesmos no ecossistema a jusante.  

Quanto à concentração de Fósforo, para os dois anos de análise, verificou-se uma tendência negativa 
no que diz respeito ao aumento deste nutriente em profundidade. 

Assim, será de todo importante a realização de programas de monitorização dos troços a jusante deste 
AH, seja imediatamente a jusante do ponto de libertação de caudais ecológicos, seja no ponto de restituição 
a jusante da central hidroeléctrica, uma vez que, quer a concentração dsestes metais, quer a concentração 
de Fósforo da água à profundidade da tomada de água apresentam valores bastante distintos daqueles 
registados à superficie, para que se avalie a sua influencia na deterioração do habitat aquático no sistema 
fluvial a jusante deste AH.  
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7.3.2 Qualidade ecológica do troço fortemente modificado 
 

Como referido anteriormente, a análise dos sistemas a jusante dos AH do rio Lima será efectuada 
apenas de uma forma conceptual, uma vez que à data da realização deste trabalho, não me foi 
disponibilizado nenhum estudo ou relatório de monitorização das condições bióticas e abióticas do canal 
fluvial a jusante destes AH, pelo que a inexistência de dados de monitorização nos troços a jusante destes AH 
inviabilizou uma análise mais concreta dos impactes decorrentes da produção hidroeléctrica nestes sistemas. 
No entanto e de acodo com o contrato de concessão de produção hidroeléctrica, o troço a jusante da 
barragem do Alto Lindoso, tem um comprimento de pouco mais de 10 Km, pelo que nos futuros programas 
de monitorização que a concessionária deste empreendimento terá de realizar nos próximos anos, deverão 
ser definidos três locais de amostragem para que os parâmetros previamente descritos no inicio deste 
capitulo sejam monitorizados. 

Este AH à data da realização deste trabalho já possui um dispositivo de descarga de um RCE, para além 
de já se encontrar no activo a descarga do mesmo. No entanto, existe a impossibilidade técnica de libertar 
caudais superiores a 4 m3/s. De acordo com os mesmos contratos de concessão, e com os valores mensais do 
RCE estipulado pelo INAG para este AH, a concessionária deverá apresentar à mesma entidade, um estudo de 
viabilidade técnico-económica de construção de um dispositivo alternativo ou auxilar por forma a poder 
libertar o RCE estipulado nesse mesmo contrato, uma vez que em certos periodos do ano, nomeadamente 
entre Janeiro e Abril, o valor do caudal ecológico é superior à capacidade máxima de descarga do dispositvo 
actualmente existente. 

Relativamente à continuidade lótica, esta barragem não possui qualquer tipo de dispositivo de 
passagem para peixes. À semelhança do que foi dito para os AH do rio Cávado abordados neste estudo, a 
elevada altura desta barreira (110m), aliada à geomorfologia do local, parece-me inadequado e inviável a 
construção de um qualquer dispositivo de transposição para peixes que não um ascensor ou uma eclusa. No 
entanto, e de acordo com a escassa quantidade de água normalmente existente a jusante desta barragem, 
não me parece que esta solução seja também a melhor, uma vez que este tipo de dispositivos são bastante 
sensiveis às variações da altura de água a jusante das barreiras, pelo que, se após os programas de 
monitorização se evidenciar uma perda de biodiversidade piscícola a montante da barragem, a solução que 
me parece mais viável, em termos de efectividade de transposição de um número considerável de individuos 
é a transposição manual. No entanto, como a área da albufeira é considerável e como normalmente as 
espécies normalmente presentes em rios, são diferentes daquelas que surgem em águas lênticas, parece-me 
uma melhor solução a transposição manual, uma vez que os individuos a jusante da barragem, ao serem 
recrutados, poderiam ser libertados em cursos de água afluentes à albufeira, um vez que a velocidade da 
corrente é um factor preponderante nas deslocações migratórias, devolvendo assim às comunidades 
piscicolas um habitat lótico, essencial para que realizem com êxito todos as etapas do seu ciclo de vida. 

Como se trata de um AH de elevada potência, provido de uma albufeira de elevadas dimensões, o seu 
regime de produção está intrinsecamente relacionado com a procura energética, uma vez que, em horas de 
maior consumo o seu contributo em termos de produção será seguramente maior, que em horas de menor 
consumo. Neste sentido, será também prudente avaliar os efeitos desta variação horária dos caudais 
turbinados e restituidos no sistema a jusante, por forma de avaliar, não só a sua influência nas comunidades 
bentónicas e piscícolas, mas também na morfologia do canal fluvial, estrutura e composição da vegetação 
ripícola. Contudo, estes efeitos, não terão certamente a dimensão evidenciada noutros sistemas, uma vez 
que a barragem de Touvedo, situada a jusante do AH do Alto Lindoso tem uma função de regularização dos 
elevados caudais normalmente turbinados neste AH. Assim, verificando-se uma degradação extrema da 
vegetação ripícola nas margens do sistema fluvial a jusante deste AH, deverá ser levada a cabo uma 
campanhã de requalificação e revegetação das margens, com espécies autóctenes e características destes 
ecossistemas, no sentido de se melhorar não só a vertente estética das margens, mas também repor os 
valores naturais normalmente associados a estes locais. À imagem do que se referiu anteriormente, a 
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simulação de cheias, poderá também ser benéfica não só para delimitação do canal fluvial, mas também para 
proporcionar um maior transporte sólido, característica também essencial nos sistemas fluviais, para além de 
promover o desenvolvimento e estabeleciemtento de uma galeria ripícola robusta e compacta, uma vez que 
esta zona necessita de ser inundada periodicamente, para que a sua funcionalidade ecológica seja 
optimizada. 

 

7.4 AH de Touvedo 
 

A barragem de Touvedo, construída em 1993, situa-se no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana 
do Castelo, na bacia hidrográfica do rio Lima, rio de média-grande dimensão do norte do país, e tem como 
principais objectivos a defesa contra cheias, produção de energia e irrigação, bem como regularizar e 
aproveitar hidroeléctricamente os elevados caudais turbinados pela barragem de Alto Lindoso. 

É uma barragem de betão, de gravidade aligeirada, com 42,5 m de altura e um comprimento de 
coroamento de 133,5 m. A sua albufeira tem uma área 172 ha à cota do NPA (55 m), uma capacidade útil de 
4.5 hm3 e um volume morto de 11 hm3. Contígua à barragem, encontra-se a central hidroeléctrica, composta 
por uma turbina Kaplan (vertical) com potência nominal de 22 MW e uma produtibilidade média anual de 78 
GWh. Esta barragem possui um dispositivo de transposição para peixes, do tipo ascensor e não possui ainda 
qualquer dispositivo de descarga de caudal ecológico, apesar de libertar um RCE máximo de 4 m3/s pelos 
órgãos de descarga de fundo, sendo a cota da tomada de água para produção hidroeléctrica de 24,44m. 

 

 
Figura 37 – Barragem de Touvedo, vista de jusante 

 

7.4.1 Qualidade da água da albufeira 
 

7.4.1.1 Classificação do Estado Trófico 
 
Para a albufeira de Touvedo, os resultados dos diferentes parâmetros e respectiva classificação do 

estado trófico segundo os diferentes critérios, estão representados na Tabela 40. Neste sentido, observando 
os resultado apresentados na Tabela 40, verificou-se que, em 2008 o estado trófico da albufeira de Touvedo 
segundo os quatro critérios foi mesotrófico, estando todos os parâmetros dentro dos intervalos 
comprendidos para este estado trófico. Uma vez que não foi opssível obter os dados relativos a 2009, para 
esta albufeira, não será então possivel estabelecer qualquer tipo de comparação ou tendência evolutiva  do 
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estado trófico desta albufeira, sendo então necessário realizar, durante os próximos anos, uma 
monitorização dos parâmetros que permitem a classificação do estado trófico no sentido de verificar a sua 
evolução ao longo dos anos. 

 

Touvedo 

Parâmetro/Ano 2008 

Transparência 
Secchi (m) 3,7 

Fósforo Total   
(mg P/m3) 7,91 

Fósforo Total 
(geo) (mg P/m3) 7,04 

Clorofila a 
(mg/m3) 3,35 

Clorofila a (geo) 
(mg/m3) 3,10 

Critério  

PNA Mesotrófico 

Nacional Mesotrófico 

OCDE Mesotrófico 

Unesco (1992) Mesotrófico 

Tabela 40 – Classificação do estado trófico da albufeira de Touvedo 

 

7.4.1.1 Parâmetros físico-químicos 
 

 Fósforo e Ferro 
 
Relativamente aos parâmetros físico-químicos, a Figura 38 representa as concentrações de Fósforo e 

Ferro para o ano de 2008. Assim, verificou-se que a concentração destes elementos aumentou em 
profundidade, no entanto a série de dados não é significativa para se poder aferir qualquer tendência. 

 

 
Figura 38 – Variação da concentração de Fósforo e Ferro em profundidade na albufeira de Touvedo 
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 Manganês 
 

Relativamente ao Manganês, a Figura 39 representa a variação da concentração de Manganês em 
profundidade, na albufeira de Touvedo. Analisando então os dados obtidos, verificou-se um aumento da 
concentração em profundidade. No entanto, e como apenas foi possível avaliar a concentração deste 
elemento durante umn ano, não se poderá tecer qualquer comentário relativamente à tendência evolutiva 
deste elemento na coluna de água. 

 

 
Figura 39 – Variação da concentração de Manganês em profundidade na albufeira de Touvedo 

 

 Azoto amoniacal e Nitratos 
 
No que diz respeito ao Azoto amoniacal e aos Nitratos, a Figura 40 apresenta os perfis verticais 

registados durante o ano em análise. Como se pode verificar, a variação destes dois parâmetros não foi 
significativa com a profundidade, apresentando neste caso, uma tendência bastante semelhante ao que se 
verificou para as outras albufeiras em estudo. 

 

 
Figura 40 – Variação da concentração de Azoto amoniacal em Nitratos em profundidade na albufeira de Touvedo 
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 Acidez 
 
Relativamente às condições de acidez, a Figura 41 apresenta os dados de pH obtidos durante o ano 

monitorizado. Analisando os resultados, verificou-se que em termos de acidez, a qualidade da água da 
albufeira de Touvedo, não apresenta qualquer tipo de preocupação, uma vez que à superfície, o pH 
encontra-se perto da neutralidade, sendo que em profundidade, a variação deste parâmetro não foi 
significativa. 

 

 
Figura 41 – Variação do pH em profundidade na albufeira de Touvedo 

 

 Perfis de temperatura e OD 
 
Relativamente aos perfis verticais de temperatura e OD, a Figura 42 apresentam a variação em 

profundidade destes dois parâmetros em 2008, durante o Verão e durante o Outono respectivamente. 
Durante o Verão, e como seria de esperar, verificou-se uma estratificação térmica, registando-se uma 
diferença de temperatura de cerca de 8ºC entre a camada superficial e a camada mais profunda da coluna de 
água. No Outono, verificou-se que não existiram variações de temperatura significativas entre as camadas 
mais superficiais e as mais profundas, apresentado a massa uma homogeneidade em termos térmicos. 
Relativamente ao oxigénio, durante o Verão e Outono, verificou-se que existe quase uma homogeneidade 
entra a camada superficial e profunda da coluna de água apesar de, a concentração deste gás durante o 
Outono apresentou valores um pouco inferiores relativamente aos evidenciados durante o Verão. 

 

  
Figura 42 - Perfis Verticais de Temperatura e OD na coluna de água na albufeira de Touvedo em 2008 
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Após a análise destes parâmetros fisico-quimicos será então importante verificar a qualidade da água 
que é lançada para jusante da barragem, seja após produção hidroeléctrica, seja para libertação do caudal 
ecológico, se existente. A Tabela 41 apresenta para a albufeira de Touvedo, apenas a profundidade média de 
captação de água para os grupos geradores, uma vez que, à data da realização deste trabalho, não possui 
ainda implementado um RCE, por não possuir qualquer dispositivo adequado à libertação de caudais com 
essa magnitude.  

 

Touvedo 

Profundidade Tomada Água (m) 

Ano 2008 

Amostra Verão Outono 

Produção 22,86 24,28 

RCE Talvegue Talvegue 
Tabela 41 – Profundidade da tomada de água na albufeira de Touvedo 

 
Relativamente aos perfis de temperatura e de OD, durante o único ano de análise, verificou-se uma 

estartificação térmica na coluna de água durante o Verão, pelo que a jusante do ponto de restituição 
poderão ocorrer consequências fruto desta diferença. Por outro lado, a concentração de OD é praticamente 
constante ao longo da coluna de água, pelo que, relativamente a este parâmetro não se esperarão 
consequencias negativas no sistema a jusante. No Outono, e de acordo com os perfis verticais de 
temperatura e OD, não se verificam diferenças significativas das condições evidenciadas à superficie e em 
profundidade, pelo que a profundidade da tomada de água não é vista como um factor preocupante em 
termos de desoxigenação do meio aquático a jusante da barragem. 

Relativamente ao pH denotou-se exactamente a mesma tendência evidenciada nos restantes 
albufeiras, uma vez que a diferença de pH à superficie e à tomada de água não é significativa, para além de 
se encontrar muito próximo da neutralidade. 

Quanto à concentração de Azoto amoniacal e de Nitratos, também não se evidenciaram diferenças 
significativas entre as concentrações destes parâmetros à superficie e à profundidade da tomada de água, 
pelo que não se requerem preocupações no que diz respeito à deterioração do ecossistema a jusante do 
mesmo como consequência da má qualidade da água nas camadas mais profundas da albufeira. 

Relativamente à presença de Ferro e Manganês à cota da tomada de água, para o ano em estudo, não 
se registaram diferenças significativas destes elementos relativamente à concentração registada à superficie, 
pelo que tampouco deverá ser motivo de preocupação. 

Quanto à concentração de Fósforo nas camadas mais profundas, registou-se um pequeno aumento 
face ao valor registado à superficie. 

Em suma, e após uma análise da qualidade da agua em função da sua profundidade na albufeira de 
Touvedo não parece merecer motivo de preocupação. No entanto, deve-se mesmo assim, implementar um 
programa de monitorização do habitat aquático e ribeirinho a jusante da barragem, no sentido de se avaliar 
com maior idoneidade, a influencia destes parâmetros fisico-quimicos no meio envolvente. 

 

7.4.2 Qualidade ecológica do troço fortemente modificado 
 

À semelhança do que foi dito para o AH de Alto Lindoso, a análise do troço fortemente modificado a 
jusante do AH de Touvedo será efectuada apenas de uma forma conceptual, uma vez que à data da 
realização deste trabalho, não me foi disponibilizado nenhum estudo ou relatório de monitorização das 
condições bióticas e abióticas do canal fluvial a jusante deste AH, pelo que a inexistência de dados de 
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monitorização no respectivo troço a jusante desta barragem inviabilizou uma análise mais concreta dos 
impactes decorrentes deste AH no sistema fluvial. No entanto e de acodo com o contrato de concessão de 
produção hidroeléctrica, o troço a jusante da barragem de Touvedo, tem um comprimento de pouco mais de 
12 Km, pelo que nos futuros programas de monitorização que a concessionária deste empreendimento terá 
de realizar nos próximos anos, deverão ser definidos três locais de amostragem para que os parâmetros 
previamente descritos no inicio deste capitulo sejam monitorizados. 

Este AH à data da realização deste trabalho não possui qualquer tipo de dispositivo de descarga de um 
RCE apesar de realizar descargas de caudais ecológicos, com fluxos nunca superiores a 4 m3/s. No entanto, e 
de acordo com o respectivo contrato de concessão para produção hidroeléctrica, está já previsto o volume de 
água destinada para a implmentação de um RCE neste AH. Assim, a concessionária deve apresentar à 
entidade reguladora, um estudo de viabilidade técnico-económica de construção de um dispositivo capaz de 
libertar o RCE estipulado no mesmo contrato, sendo posteriormente obrigada a realizar um programa de 
monitorização do mesmo, para que seja avaliada a sua eficácia ecológica.  

Como referido durante a análise ao AH do Alto Lindoso, a barragem de Touvedo tem também o 
objectivo de regularizar os elevados caudais turbinados pelo AH do Alto Lindoso, pelo que as variações do 
nivel de água a montante da baragem de Touvedo não têm a amplitude que teria se esta não existisse, uma 
vez que a albufeira de Touvedo permite ter alguma capacidade de encaixe do volume de água turbinado pelo 
AH do Alto Lindoso. Por outro lado, existem alguns condicionalismos ao regime de exploração deste sistema 
composto por estes dois AH, uma vez que a barragem de Touvedo tem a finalidade de limitar os caudais 
enviados para jusante a 50 m3/s das 7 às 22h e a 10 m3/s das 22 às 7h para garantia da segurança da praia 
fluvial de Ponte da Barca, entre Junho e Setembro, podendo este regime ser estendido aos meses de Maio e 
Outubro, dependendo das condições hidrológicas e metereológicas. Por outro lado, e para não condicionar 
outras utilizações do domínio público hdrico a jusante, esta barragem não poderá nunca libertar caudais 
inferiores a 20 m3/s. Neste sentido, e de acordo com as caracteristicas de regularização desta barragem, não 
se esperam variações bruscas do leito fluvial a jusante desta.  

Relativamente à continuidade lótica, esta barragem possui um ascensor para peixes que visa permitir 
às espécies migradoras a transposição da barreira até aos seus locais tradicionais de estabulação, situados a 
montante. No entanto, para atrair os efectivos piscícolas para tal dispositivo, é necessário ser descarregado 
um caudal que poderá ser, no máximo, de 4.5 m3/s, sendo apenas 1/3 deste proveniente da albufeira e o 
restante bombeado do troço jusante da albufeira. Neste sentido, a concessionária deverá cumprir com estes 
pressupostos no sentido de assegurar os objectivos para que tal dispositivo foi instalado. No entanto, após os 
programas de monitorização da qualidade da água em termos de fauna piscícola, a montante e a jusante 
desta barragem, será então possível avaliar a eficácia deste dispositivo na mitigação da descontinuidade 
longitudinal provocada por esta barreira. 

Adicionalmente e à semelhança do que foi dito para os AH abordados anteriormente, deverá também 
ser analisada a integridade da zona ripícola e sua qualidade no sentido de se verificar a perda de 
conectividade lateral imposta pelo regime de exploração dos dois AH inseridos no rio Lima. Neste sentido, se 
após os programas de monitorização se verificar uma degradação e uma regressão da zona ripícola, poderá 
ser vantajoso a simulação de cheias, nas estações mais húmidas do ano, no sentido de criar diversos leitos 
fluviais, imprescindiveis não só para a estabilidade do canal fluvial principal, mas também para aumentar a 
concetividade lateral do sistema e assim proporcionar uma maior diversidade de habitats neste ecossistema 
húmido e de transição. Por outro lado, poderá também ser vantajoso a realização de campanhas de 
requalificação das margens e do bosque ribeirinhos com plantas autóctenes e caracteristicas destes 
ecossistemas, não só por questões estéticas, mas também funcionais, uma vez que a importancia destas 
zonas de transição é reconhecida, nomeadamente na delimitação natural do leito, mas também no controlo 
de substâncias orgânicas afluentes ao curso de água. 
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8 Considerações Finais 
 

8.1 Síntese de resultados 
 

A análise dos resultados obtidos durante a avaliação efectuada à qualidade da água das albufeiras e à 
qualidade ecológica dos troços fortemente modificados a jusante das barragens permitiu tirar algumas 
conclusões que se apresentam neste sub-capítulo. 

 

8.1.1 Qualidade da água das albufeiras 
 
Relativamente à qualidade da água das albufeiras alvo de estudo, verificou-se que quase todas elas 

foram classificadas como sendo mesotróficas, segundo quase todos os critérios utilizados e para os dois anos 
de estudo. Para além disso, outros indicadores, nomeadamente a concentração de Fósforo, Ferro e 
Manganês, denotaram, como referido anteriormente, alguma tendência para a eutrofização, pelo que 
deverão ser implementadas estratégias de controlo do estado trófico no sentido de se atingir o bom 
potencial ecológico das mesmas.  

Neste sentido, um planeamento integrado das actividades desenvolvidas dentro da bacia hidrográfica 
em muito preveniriam o aporte excessivo de nutrientes para as albufeiras, nomeadamente através de um 
planeamento e ordenamento florestal, das áreas envolventes. Por outro lado, a gestão de efluentes agrícolas 
ou agro-pecuários, se existentes, nas áreas envolventes às albufeiras, com sistemas de recolha eficazes e 
respectivas estações de tratamento com remoção de nutrientes é também uma medida preventiva que em 
muito poderia mitigar os efeitos negativos da elevada concentração de nutrientes nas massas de água 
lênticas. 

Adicionalmente, outras medidas de carácter preventivo, tais como estratégias de controlo de fósforo 
nas albufeiras, nomeadamente recorrendo a técnicas de inactivação de fósforo ou à dragagem de 
sedimentos, são também medidas eficazes no controlo interno de nutrientes. 

Em termos de medidas correctivas, a remoção de algas ou a biomanipulação do ecossistema, 
recorrendo nomeadamente à introdução de espécies piscícolas capazes de se alimentarem de plâncton é 
também uma medida eficaz no controlo do estado trófico, apesar de, a maioria destas espécies, não serem 
autóctones, pelo que a sua introdução poderia acarretar outros efeitos indesejados, como seja a perda de 
biodiversidade autóctone. Por outro lado, a utilização de fardos de algumas plantas gramíneas como agente 
inibidor de crescimento algal, pode ser uma solução bastante promissora, nomeadamente por ser inócua em 
termos ambientais e por não acarretar efeitos biológicos adversos no sistema.  

Outra medida que também poderá ser bastante eficaz é a extracção de água hipolimética 
normalmente rica em nutrientes, sendo esta posteriormente encaminhada para irrigação. A grande vantagem 
deste método prende-se não só com o facto de se evitar a posterior utilização massiva de fertilizantes nos 
terrenos agrícolas que utilizariam esta água, uma vez que esta já teria uma componente orgânica algo 
significativa mas também porque melhoraria significativamente a qualidade da água no metalímnio e 
epilímnio, com consequências positivas na qualidade da água que é lançada para jusante da barragem, seja 
após produção hidroeléctrica seja para libertação de caudais ecológicos. 

Relativamente à concentração de OD, nomeadamente no hipolímnio, nas albufeiras de Caniçada e Alto 
Lindoso, requer alguma preocupação, uma vez que os limiares do bom potencial ecológico definidos pelo 
INAG poderão não ser atingidos se os mesmos resultados se verificarem em futuras análises. Por outro lado, 
o controlo destes parâmetros é também importante para o controlo da qualidade da água que é libertada 
para jusante, não só após produção hidroeléctrica, mas também para manutenção de um RCE. 

Neste sentido, em termos de controlo deste parâmetro, pouco há a fazer no sentido de se controlar a 
sua concentração em profundidade, para além das estratégias de controlo dos processos de eutrofização já 
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abordados anteriormente, uma vez que o arejamento hipolimnético de albufeiras é algo bastante difícil de se 
implementar, não só por razões técnicas mas também por razões económicas. No entanto, a injecção de ar 
nas turbinas ou nos dispositivos de descarga de caudais ecológicos em muito ajudaria a restabelecer os níveis 
de OD desejáveis, para que os efeitos da desoxigenação a jusante da barragem fossem mitigados. 
Adicionalmente, uma gestão dos usos da albufeira, controlando activamente o tempo de residência 
hidráulico da água poderá também ser uma solução para o controlo do OD na coluna de água, apesar da sua 
pouca praticabilidade, uma vez que nas estações do ano mais secas, quando o escoamento afluente à mesma 
é bastante reduzido, todas as utilizações da água anteriormente armazenadas ficariam comprometidas.  

No entanto, relativamente à concentração de Azoto amoniacal, de Nitratos e às condições de acidez 
registadas nas albufeiras, verificou-se que, se os resultados se mantiveram dentro dos registados nesta 
análise, o limite do bom potencial ecológico destas massas de água será atingido. 

Para além disso, a implementação de campanhas de requalificação das margens, nomeadamente nas 
áreas entre níveis, mitigaria de facto, os problemas de erosão da zona litoral deste meio lêntico, com 
consequências normalmente positivas para toda a vegetação, que habitualmente surge nestas áreas. Assim, 
espera-se que seja desenvolvido um ordenamento cuidado das áreas envolventes aos AH para que os 
fenómenos de erosão não sejam tão expressivos.  

 

8.1.2 Qualidade ecológica do troço fortemente modificado  
 

Relativamente à qualidade ecológica dos troços fortemente modificados, apenas se podem tecer 
algumas considerações relativamente aos AH de Salamonde e Caniçada, uma vez que para os AH de Alto 
Lindoso e Touvedo não existem ainda dados de monitorização do potencial ecológico. 

Neste sentido, verificou-se que, no troço fortemente modificado a jusante da barragem de Salamonde, 
o índice HQA foi elevado e maior que 46, limiar inferior para a classe “excelente” para rios de média-grande 
dimensão do norte de Portugal, indicando dessa forma uma diversidade e aptidão do habitat fluvial a jusante 
da barragem para suportar organismos biológicos. Por outro lado, o índice HMS, que toma valor 1 para este 
troço de rio, demonstra que a modificação antropogénica do habitat neste local é pouco evidenciada, 
podendo o local ser classificado como semi-natural.  

Relativamente à avaliação do estado trófico, o índice MTRp classificou o local como “excelente”, uma 
vez que após a caracterização das espécies presentes no local de amostragem se pôde verificar que as 
espécies presentes eram indicadoras de um excelente estado trófico do sistema.  

Relativamente à vegetação ripícola, o índice IVR demonstrou que o troço amostrado é de boa 
qualidade. Já no que diz respeito à qualidade do bosque ribeirinho, o índice QBR evidenciou apenas uma 
qualidade razoável uma vez que se denotou alguma alteração da mesma, muito provavelmente como 
consequência da alteração do regime hidrológico a jusante da barragem, perdendo-se significativamente a 
conectividade lateral do sistema fluvial.  

Por último, relativamente à fauna piscícola, os índices EFI e EFI+ demonstraram que a qualidade 
ecológica do local relativamente à fauna piscícola apresenta uma qualidade “medíocre e má 
respectivamente.  

No troço fortemente modificado a jusante da barragem de Caniçada, verificou-se que o índice HQA é 
de 49 e 46 para os locais 1 e 2 respectivamente. O limiar inferior para a classe excelente para rios de média-
grande dimensão no norte de Portugal para este índice é de 46, indicando dessa forma uma excelente 
diversidade e aptidão do habitat fluvial a jusante da barragem para suportar organismos biológicos. Por 
outro lado, o índice HMS, que toma valor 3 e 0 para os locais 1 e 2 respectivamente. Assim, verifica-se que a 
modificação antropogénica do habitat no local 1 não é predominante. Por outro lado, no local 2 a 
modificação antropogénica não é evidente podendo o local ser classificado como pristino.  
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No que diz respeito à avaliação do estado trófico, o índice MTRp classificou os dois locais como 
excelentes, uma vez que após a caracterização das espécies presentes no local de amostragem verificou-se 
que as espécies presentes são indicadoras de um excelente estado trófico do sistema.  

Relativamente à vegetação ripícola, o índice IVR demonstrou que os locais amostrados são de boa 
qualidade. Já no que diz respeito à qualidade do bosque ribeirinho, o índice QBR demonstrou que a sua 
qualidade é boa para o local 1. Para o local 2 o índice demonstrou uma qualidade razoável uma vez que se 
denotou alguma alteração da mesma, muito provavelmente como consequência da alteração do regime 
hidrológico a jusante da barragem, perdendo-se dessa forma a conectividade lateral do sistema fluvial ou 
então por se encontrar numa zona muito próxima de uma povoação cuja actividade antropogénica poderá 
ter influência na qualidade do bosque ribeirinho. 

Por último, relativamente à fauna piscícola, os índices EFI e EFI+ demonstraram que a qualidade 
ecológica dos dois locais amostrados é razoável e fraca respectivamente aos dois índices mencionados. À 
imagem do que aconteceu para o troço a jusante da barragem de Salamonde, o índice EFI+ foi muito mais 
penalizador. No entanto, relativamente ao índice EFI, verificou-se uma melhoria da qualidade ecológica em 
termos de fauna piscícola, relativamente ao troço fortemente modificado a jusante da barragem de 
Salamonde, uma vez que esta barragem é a ultima grande barreira transversal deste curso de água e a 
jusante desta apenas existe um pequeno AH, em Penide, que possui um dispositivo de transposição para 
peixes aumentando dessa forma o habitat disponível para a ictiofauna presente neste curso de água. 

Relativamente à análise da qualidade ecológica dos troços fortemente modificados dos AH alvo deste 
estudo, concluiu-se que a implementação de um RCE para os AH que ainda não possuam tal regime é, sem 
dúvida, uma medida que em muito proporcionará a melhoria do ecossistema a jusante dos referidos 
empreendimentos, não só em termos da biota aquática, mas também daquela que normalmente surge no 
ecossistema ribeirinho e de transição entre este e o ecossistema terrestre, normalmente de elevado valor 
ecológico e patrimonial.  

No caso dos AH de Salamonde e Caniçada, que ainda não possuem um dispositivo capaz de libertar 
caudal ecológico, é sem dúvida pertinente, antes do seu projecto, avaliar a qualidade da água nas camadas 
mais profundas destas albufeiras no sentido de se conjugar da melhor forma, a profundidade da tomada de 
água para esse fim, para que a qualidade do ecossistema a jusante não seja condicionada pela fraca 
qualidade de água normalmente verificada no hipolímnio das albufeiras.  

Após implementação de um RCE. É também essencial uma monitorização cuidada  da sua 
adequabilidade ao sistema em causa, no sentido de avaliar a sua eficácia na evolução e melhoria do 
potencial ecológico dos troços fortemente modificados reabilitando dessa forma o ecossistema a jusante dos 
grandes empreendimentos hidroeléctricos. No entanto, estas medidas já se encontram em curso pela EDP – 
Energias de Portugal no sentido de adequar a sua actividade aos pressupostos inerentes à DQA. 

Por outro lado, o acompanhamento ambiental dos troços a jusante dos AH, caracterizando de acordo 
com a DQA, todos os elementos de qualidade da água, será também um passo importante no sentido de se 
avaliar quais as acções a concretizar, de forma a ser possível a melhoria contínua dos nossos recursos fluviais 
em todas as suas vertentes e funcionalidades. 

Para além disso, a inclusão de dispositivos de transposição para peixes eficazes ou campanhas de 
transposição manual, sistemáticas e periódicas, nos AH onde tal não aconteça, pode ser sem dúvida, uma 
medida de carácter estrutural, que em muito ajudaria a mitigar o problema da desfragmentação longitudinal, 
normalmente presente nos cursos de água mais regularizados. Por outro lado, a realização de programas de 
monitorização, não só da eficiência dos mesmos, mas da sua adequabilidade aos sistemas onde estão 
inseridos deverão ser levados a cabo, para que as entidades exploradoras de hidroeléctricidade comecem a 
construir bases de dados concisas acerca da fiabilidade efectiva destas medidas na melhoria da qualidade dos 
ecossistemas fluviais portugueses. 
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8.2 Investigações futuras 
 

Tal como foi sendo referido ao longo deste trabalho, é objectivo da DQA que se atinja o bom potencial 
ecológico nos troços fluviais que como consequência da introdução de AH, se consideram fortemente 
modificados. Neste sentido, pretendeu-se então estabelecer um paralelo entre os princípios inerentes à DQA 
e respectivas métricas que traduzem o potencial ecológico das massas de água fortemente modificadas. 
Assim, para a avaliação do potencial ecológico, para a categoria rios, poderá seguir-se o modelo conceptual 
indicado na Figura 43 onde se apresentam os elementos de qualidade a monitorizar e respectivos índices de 
acordo com a estratégia de implementação da DQA no nosso país. 

 

 
Figura 43 – Modelo Conceptual de avaliação do potencial ecológico para rios 

 
Para albufeiras, o modelo é um pouco diferente, estando este representado na Figura 44, uma vez que 

certos elementos de qualidade apenas o são para rios ou albufeiras, como abordado anteriormente.  
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Figura 44 – Modelo Conceptual de avaliação do potencial ecológico para albufeiras 

 
A lógica destes modelos prende-se não só com a necessidade de conformidade da actividade de 

produção hidroeléctrica com os pressupostos da DQA, mas também como lógica pró-activa que a EDP – 
Energias de Portugal pretende desenvolver no sentido de se adequar aos actuais paradigmas em matéria de 
sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Assim, para a avaliação do potencial ecológico de uma 
massa de água, de acordo com a DQA, este deverá ser o caminho a percorrer no sentido de caracterizar 
profundamente o estado do ecossistema, seja ele a montante da barreira fisica, como a jusante.  

Após a avaliação do potencial ecológico , deverá ser elaborada uma estratégia de gestão, no sentido de 
se optimizar a produção hidroeléctrica face às exigências ambientais impostas pela autoridade nacional em 
matéria de recursos hídricos. Para isso, deverá ser adoptada uma perspectiva holística dos recursos dentro de 
uma bacia hidrográfica e uma perfeita articulação dos diferentes usos com a necessidade de preservação do 
ambiente e do património natural. A DQA refere também, que apenas se deverão implementar programas 
intensivos de medidas mitigadoras dos impactes no recursos hidricos, a curto prazo, se o custo de tal 
implementação não for demasiado oneroso. Assim sendo, após a caracterizção ecológica da área envolvente 
aos AH, deverá então ser elaborada uma estratégia de minimização dos efeitos adversos dessas infra-
estrututas nos ecossistemas envolventes, avaliando também o custo necessário à sua impementação, para se 
avaliar a viabilidade económica de tais estratégias. 

Neste sentido, e após o contexto teórico deste trabalho, foi possível aglomerar um conjunto de 
impactes, que se consideram mais significativos, e que decorrem da exploração de um AH num qualquer 
sistema fluvial. Claro que as especificidades de cada um deverão ser consideradas, uma vez que se trata de 
uma problemática multi-dimensional, onde todas as variáveis e condicionantes deverão ser tidas em conta. 

Assim, após os programas de monitorização dos sistemas fluviais que possuam AH estarem concluidos 
e também os novos PGRH estarem em vigor, será de facto muito mais fácil e objectivo o desenvolvimento de 
estratégias de mitigação dos impactes decorrentes dos mesmos nos ecossistemas fluviais. 

No entanto, e também de acordo com os princípios da DQA, parece que todas estas análises deverão 
ser feitas de forma integrada, no sentido de se adequar um conjunto de medidas para cada sistema ou até 
região hidrográfica, e não de forma isolada, uma vez que os efeitos cumulativos de tais impactes têm 
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seguramente influencia em toda a bacia ou região. Por outro lado, as estratégias de mitigação, quando bem 
conseguidas, poderão também ter esse efeito, pelo que a regra da transversalidade é também aplicada às 
estratégias de gestão. 

Assim, e anexado a este modelo conceptual, foi elaborada a Tabela 26, que de uma forma expedita 
permite verificar quais as acções que poderão ser tomadas no sentido de corrigir ou mitigar um qualquer 
efeito adverso decorrente da existência de um AH num qualquer sistema fluvial, expresso sob a forma dos 
índices e métricas que foram estipulados pelo INAG para avaliação do potencial ecológico. 

Para além disso, terá também de ser efectuado, um estudo contínuo sob o efeito que cada conjunto de 
medidas tem nos índices utilizados para a avaliação do potencial ecológico das massas de água fortemente 
modificadas. 

No entanto será também útil relembrar que, a funcionalidade dos índices, métricas e indicadores é 
bastante grande, uma vez que permite, a gestores e engenheiros, traduzir fenómenos mais ou menos 
complexos em números ou rácios de fácil interpretação e comparação. No entanto, a elevada agregação de 
informação que eles pressupõem, e que em muito nos facilita, por vezes poderá ser um entrave à 
compreensão da realidade, pelo que após a sua análise, a definição de estratégias deverá ser acompanhada 
de um estudo profundo da lógica de agregação de dados e respectivas relações no sentido de melhor 
perceber o efeito que determinada acção terá no resultado final de cada métrica. Assim, esta tabela, e como 
referido anteriormente, apenas permite uma avaliação substancial e de conceito, sendo as medidas e 
estratégias de mitigação descritas meramente conceptuais, pelo que aquando da sua imlpementação deverá 
ser verificada a sua adequabilidade ao sistema em estudo, não só do ponto de vista económico, mas também 
do ponto de vista funcional e ecológico, uma vez que a especificidade de cada AH poderá levar à exclusão ou 
preferência de um conjunto delas em detrimento de outras. 

Por outro lado, e especialmente nos AH que possuem um regime de produção transitório, recomenda-
se um estudo profundo do efeito que esta variabilidade acarreta no sistema a jusante, não só nas 
comunidades de invertebrados e peixes, mas também em toda a vegetação presente nas margens do leito 
fluvial, uma vez que os efeitos adversos do hidro-peaking são ainda insuficientes e pouco precisos.  

Adicionalmente, será também importante realizar um exercício árduo de gestão de produção, no 
sentido de evitar rápidas variações de produção, quer no tempo quer em amplitude, no sentido de mitigar 
todos os efeitos nefastos normalmente associados a esta alteração do regime hidrológico natural. 
Adicionalmente, deverá também ser levado a cabo uma análise económica de tais alterações, no sentido de 
avaliar a sua sustentabilidade e aplicabilidade, não só em termos ambientais, mas também em termos 
económicos, energéticos e sociais. 

Por outro lado, um estudo sobre a alteração do regime hidrológico imposto pelas barragens será 
também vantajoso, no sentido de melhor perceber os seus efeitos não só na morfologia do canal, mas 
também em toda a biota dependente do corredor fluvial. NO entanto, este estudo deverá ser elaborado, para 
todo um sistema fluvial ou até mesmo bacia ou região hidrográfica, no sentido de melhor aferir os impactes 
cumulativos dos sistemas de barragens normalmente presentes nos cursos de água portugueses.  

Para além disso, e segundo diversos autores, deverá também proceder-se a uma monitorização mais 
estrita à funcionalidade dos dispositivos de transposição de peixes actualmente existentes, no sentido de 
melhor compreender as razões para a sua ineficiência generalizada, não só para se melhorar as operações de 
manutenção das mesmas mas também para que, em futuros projectos deste tipo de dispositivos, os erros do 
passado não sejam repetidos. 

Assim sendo, exige-se uma perspectiva holística das actividades desenvolvidas em toda a bacia 
hidrográfica, para que haja um planeamento efectivo das acções a desenvolver, para que seja estabelecido 
um plano de conformidade entre todas as partes interessadas na preservação e utilização dos recursos 
hídricos. Para isso, serão necessárias equipas multidisciplinares de forma a compreender as múltiplas 
dimensões deste problema e assim, ser possível elaborar uma estratégia conjunta de gestão, a todos os 
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níveis, tendo como objectivos não só, o cumprimento dos pressupostos deste novo quadro legislativo, mas 
também a preservação, requalificação e restauro de todas as massas de água interiores, pois todas elas, são 
parte integrante do património natural que todos herdamos e que todos devemos preservar. 

Com isto, estarão então reunidas todas as condições para que a actividade de produção hidroeléctrica 
possa cumprir com os pressupostos da DQA, para além de que, com este novo quadro legislativo, as acções e 
medidas a realizar em muito proporcionarão um desenvolvimento positivo das estratégias de gestão de 
recursos hidricos, podendo significar uma melhoria da qualidade ecológica dos ecossistemas fluviais 
portugueses, com reprecurssões positivas também para o desenvolvimento economico-social que todos 
ambicionamos. 
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1. Sistemas naturalizados 
 
O princípio base inerente a este tipo de sistemas prende-se com o facto de imitar o mais possível os 

DTP aos rápidos normalmente presentes em ribeiros e riachos. Por outro lado, a selecção de materiais 
autóctones e naturais na sua elaboração tem normalmente o objectivo de assemelhar o dispositivo às 
condições naturais evidenciadas em cursos de água pouco modificados pela actividade humana. 

Apesar do tipo de mecanismo de transposição de barreiras transversais estar intrinsecamente 
relacionado às especificidades do local, os sistemas naturais normalmente cumprem mais escrupulosamente 
os requisitos biológicos face aos sistemas técnicos/artificiais, para além de que normalmente se inserem 
melhor na paisagem, e possibilitam não só a possibilidade dos efectivos transporem as barreiras físicas como 
também elas próprias proporcionam um habitat natural para as mais diversas funções biológicas. Por outro 
lado têm desvantagens de cariz topográfico, uma vez que necessitam de uma área mais extensa para a sua 
implementação e não se apresentam muito vantajosas para desníveis mais elevados. Seguidamente serão 
mencionados os diferentes tipos de sistemas naturalizados para transposição de peixes, que estão descritos 
no manual “ Fish passes – Design, dimensions and monitoring” elaborado pela FAO em 2002. 

 

 Canal modelado 
 
Este tipo de dispositivos foi inicialmente criado para reabilitação morfológica de cursos de água, 

nomeadamente no restabelecimento das condições do substrato. Eles são considerados DTP, quando o seu 
gradiente de inclinação não é muito elevado e quando se assemelham às condições registadas nas secções 
adjacentes à barreira transversal nomeadamente no que diz respeito à composição da estrutura do 
substrato, que normalmente são constituídas por godos e seixos autóctones como o intuito de imitar ao 
máximo as condições naturais presentes no substrato do leito dos rios. Por outro lado, elas respondem aos 
requisitos essenciais para a livre circulação de organismos, uma vez que proporcionam a conectividade 
longitudinal nos dois sentidos e adequa-se não só a peixes como a invertebrados e normalmente têm um 
custo acessível de construção e manutenção e geralmente enquadram-se perfeitamente na paisagem. No 
entanto, em condições de estiagem, poderão sofrer um deficit significativo de escoamento. No entanto, em 
condições pristinas, os sistemas fluviais também sofrem desse problema nas estações mais secas, pelo que 
este constrangimento não apresenta elevada significância. A Figura 1 apresenta esquematicamente a 
estrutura destes sistemas, sendo que a composição e características do substrato, deverá adequar-se às 
especificidades do local. 

 

 
Figura 1 – Representação esquemática de canal modelado 

 (Adaptado de FAO, 2002) 
 

 Rampas para peixes 
 
Este tipo de estruturas adequam-se normalmente às barragens e açudes de pequeno desnível (3 

metros segundo FAO, 2002) já existentes e onde não se verifica qualquer dispositivo de transposição para 
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peixes. O seu princípio prende-se com o facto de se adaptar o desnível criado pela estrutura transversal, 
suavizando o seu declive tanto quanto possível, tornando dessa forma possível a sua transposição, como 
representado na Figura 2. 

O seu princípio e condições de funcionamento assemelham-se a muitas as outras estruturas naturais, 
nomeadamente pequenas quedas de água e declives naturais. Normalmente este tipo de DTP insere-se na 
barreira, e é por esta estrutura por onde escoa o caudal ecológico. Normalmente são colocados blocos 
naturais sob a rampa, para proporcionar alturas de água e velocidades de escoamento adequadas à 
migração.  

 

 
Figura 2 – Representação esquemática da estrutura de uma rampa para peixes  

(Adaptado de FAO, 2002) 

 

 Canal “bypass” naturalizado 
 
Os canais “bypass” são utilizados como DTP, pois são canais naturalizados, muito semelhantes a 

pequenos cursos de água e que circundam o rio principal, unindo a parte de montante do obstáculo e a de 
jusante como indicado na Figura 21, não sendo normalmente necessária qualquer alteração estrutural na 
barragem. A sua extensão pode ser mais ou menos longa, dependendo das características topográficas do 
local e do desnível a vencer, uma vez que o declive do canal deverá ser tão suave quanto possível e nunca 
superior a 1:20, apesar de em certos troços, poderão existir zonas de declive mais acentuado, 
nomeadamente na ligação com o rio a montante da estrutura, no sentido de aumentar a sua atractividade.  

A sua ligação a montante deve estar fora da influência da albufeira criada pela barragem, no sentido 
de proporcionar condições lóticas aos organismos que nele circulam. Por outro lado, a ligação a jusante, à 
semelhança do que acontece com outras mecanismos de transposição para peixes, deverá ser colocada o 
mais próximo da barragem e se possível, junto da zona de restituição do caudal, à saída das turbinas, isso se, 
a configuração do AH assim o permitir. 

A principal desvantagem destes canais, prendem-se com o facto de necessitarem uma grande área de 
superfície envolvente, podendo ser necessária uma alteração profunda da paisagem envolvente. Por outro 
lado, são normalmente sensíveis a grandes variações de caudal, pelo que poderão ser necessárias soluções 
técnicas na entrada e saída e do canal, para elevar a sua efectividade, aquando os peixes passa do canal para 
o curso de água principal. No entanto, pelo facto de proporcionarem um caminho natural alternativo aos 
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movimentos migratórios e de constituírem eles próprios habitat, quer para peixes quer para outras espécies 
aquáticas, tornam-se soluções mitigadoras de elevada efectividade, para além de que normalmente se 
inserem perfeitamente na paisagem. Neste sentido, estas estruturas constituem a melhor forma de restauro 
da continuidade fluvial em rios regularizados porque quando são bem projectados, com meandros e zonas 
de rápidos, adquirem características muito próximas de ambientes pristinos, uma vez que, até a estabilização 
do substrato é realizada utilizando materiais alóctones, como godos e seixos, preservando a identidade 
abiótica do local. A Figura 3, mostra uma imagem de um “bypass” de um açude de um moinho em 
Brandenburg na Alemanha. 

 

 
Figura 3 – Modelo esquemático de um canal “bypass” naturalizado e exemplo de um canal “bypass” em Brandenburg, 

Alemanha (Adaptado de FAO, 2002) 

 
Adicionalmente poderá ser necessária uma estabilização adicional do substrato do canal, que pode ser 

conseguida introduzindo plantas aquáticas ou outras adaptadas a zonas de transição, não só por questões 
paisagísticas mas também porque conferem qualidade ao curso de água e permitem uma melhor 
consolidação das margens do mesmo.  

 
2. Sistemas técnicos/artificiais 
 
Entenda-se por sistemas técnicos ou artificiais de transposição de peixes, a dispositivos mais ou menos 

complexos que possibilitam aos efectivos aquáticos transporem uma barreira física e são normalmente mais 
adequados para desníveis acentuados ou quando os sistemas naturais não são exequíveis técnica ou 
economicamente. O seu funcionamento pode ser contínuo ou transitório, uma vez que certos dispositivos 
necessitam de ser operados em ciclos (eclusas e elevadores) sendo que outros, apesar de obras de 
engenharia, não necessitam de qualquer actividade de operação, sendo apenas necessária a sua manutenção 
no sentido de se optimizar a sua eficiência. 

 

 Passagem por bacias sucessivas 
 
Este tipo de dispositivo é o mais utilizado em Portugal, por se adequar perfeitamente às espécies que 

abundam nos cursos de água portugueses. O seu princípio de funcionamento consiste em dividir o desnível 
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existente entre as secções de montante e jusante da barragem em pequenas bacias com orifícios por onde 
escoa água, sendo a energia deste fluxo dissipada sucessivamente de bacia em bacia. Os efectivos podem 
então deslocar-se nos dois sentidos, através dos orifícios presentes nas secções transversais das bacias, onde 
as velocidades de corrente verificadas são bastante atractivas. Por outro lado, as menores velocidades 
verificadas nas bacias, são de elevada importância para que os efectivos possam descansar durante o seu 
movimento migratório.  

Como referido anteriormente, apesar de estas estruturas serem de origem antropogénica, a 
naturalização do seu fundo é um requisito, no sentido de aumentar a rugosidade junto ao fundo para que 
também seja efectiva para organismos bentónicos e alevins. 

A sua construção pode recorrer à utilização de madeira ou granito, no sentido de melhor se integrar na 
paisagem envolvente. No entanto a utilização de betão na sua construção é também muito comum apesar 
de se verificar uma conjugação de diversos materiais, consoante a sua disponibilidade no local e o orçamento 
disponível para a construção do dispositivo. A Figura 4 representa esquematicamente uma estrutura deste 
tipo, com uma representação em corte longitudinal e um pormenor das bacias e dos orifícios. 

 

 
Figura 4 – Representação de uma passagem por bacias sucessivas [Jens , (1982)]  

(Adaptado de FAO, 2002) 

 
O seu critério de dimensionamento está intrinsecamente relacionado com o desnível total entre a 

secção de montante e jusante, pois este determina o número de bacias a construir em função do caudal 
disponível e da altura de água entre duas bacias, que não deve exceder os 20 cm. Por outro lado, a dimensão 
de cada bacia deverá ser tal que, respeite o desnível máximo admissível e que não possua uma dissipação 
energética muito superior aos 150 W/m3 para além de que deve também respeitar o número de efectivos 
esperados bem como o seu tamanho médio. Deste modo, se os requisitos hidráulicos necessários à sua 
funcionalidade não puderem ser adequados às características dos movimentos migratórios, outro tipo de 
mecanismo de transposição deverá ser equacionado, uma vez que a efectividade deste seria largamente 
afectada. Por outro lado, deverão estar providos de ensecadeiras amovíveis, para que se possam realizar 
operações de manutenção e limpeza do canal. 

Estes dispositivos estão entre os primeiros mecanismos de transposição para peixes utilizados e o seu 
valor é reconhecido, quando bem projectados e mantidos e boas condições. São eficazes, 
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independentemente da habilidade natatória das espécies e o reduzido caudal necessário para a sua operação 
são seguramente vantagens incontornáveis. A sua maior desvantagem prende-se com o facto de 
necessitarem de uma manutenção periódica semanal adequada, no sentido de evitar entupimentos nos 
orifícios, pois este é o maior factor condicionante da sua eficiência.  

 

 Passagem do tipo Denil 
 
Este dispositivo consiste na criação de secção rectangular, composto por deflectores recortados em 

forma de U e inclinados contra a corrente, que dissipam uma parte considerável da energia do escoamento, 
verificando-se dessa forma uma velocidade relativamente baixa na base dos reflectores. No entanto este tipo 
de dispositivos é mais indicado para espécies com habilidades natatórias mais desenvolvidas como os 
salmonídeos, apesar de também poder ser utilizada por algumas espécies de ciprinídeos. 

A sua configuração deverá ser sempre linear, uma vez que curvas, têm uma influência negativa nas 
condições do escoamento, pelo que se forem necessárias mudanças de direcção devem-se implementar 
zonas de descanso entre cada canal. As zonas de descanso são quase imprescindíveis quando o caminho a 
percorrer é longo, uma vez que este tipo de dispositivos não confere características no seu seio que 
permitam aos efectivos descansarem enquanto as percorrem. Dessa forma, existe a necessidade de 
implementação de zonas de descanso de 8 em 8 metros ou de 12 em 12 metros, dependendo se as espécies 
mais predominantes são ciprinídeos ou salmonídeos respectivamente e para este tipo de dispositivo a 
energia dissipada em cada zona não deverá ultrapassar os 50 W/m3 no sentido de não provocar demasiado 
stress nos efectivos que o atravessam 

O dimensionamento do canal e dos deflectores é feito em função do caudal de alimentação disponível 
e das espécies esperadas. Por outro lado, a altura de água no canal é função do caudal disponível, da altura 
de água a montante, do declive e da área de secção do canal, em semelhança do que acontece com outros 
dispositivos deste género. O canal pode ser de madeira ou betão mas os deflectores deverão ser 
preferencialmente de madeira e deverão ter arestas suaves para evitar lesões nos peixes. Outra 
consideração importante na construção deste tipo de dispositivos, prende-se com o facto de que a entrada 
no dispositivo a jusante da barreira deverá estar o mais possível ligada ao substrato do leito do rio, para que 
a entrada seja identificada com facilidade pelos efectivos que vivem junto do substrato. 

As vantagens associadas a estes dispositivos prendem-se com o facto de permitirem declives mais 
acentuados face às passagens por bacias sucessíveis, resultando impreterivelmente num menor espaço 
necessário à sua implementação. Por outro lado podem perfeitamente ser implementadas em barragens já 
existentes e são pouco sensíveis a variações do nível de água a jusante da mesma, para além de que 
geralmente possuem uma boa atractividade. Analogamente, as principais desvantagens associadas a estes 
dispositivos estão relacionadas com a sua sensibilidade para variações superiores a 20 cm do nível de água a 
montante da barreira e necessitam um caudal mais elevado face a outros dispositivos para além de que a sua 
funcionalidade é fortemente afectada pela retenção e entupimentos causados por sólidos e detritos em 
suspensão, sendo necessária uma inspecção adequada.  

Como comprova a literatura, estes dispositivos são eficazes para salmonídeos e para alguns ciprinídeos 
como o barbo (Barbus sp.). Por outro lado, espécies com poucos desempenhos natatórios e alevins ou peixes 
em estádios prematuros têm muito pouca possibilidade de os utilizarem, para além de que estes dispositivos 
não têm efectividade para organismos bentónicos. Desta forma, estas estruturas apenas deverão ser 
implementados apenas se outro tipo de dispositivos não puder ser implementado, nomeadamente por falta 
de espaço. A Figura 5 mostra a configuração destes dispositivos e a forma dos deflectores  
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Figura 5 – Representação esquemática de uma passagem do tipo Denil [Lonnebjerg, (1980)]  

(Adaptado de FAO, 2002) 

 

 Eclusas 
 
As eclusas são dispositivos de transposição mecânicos e que opera em ciclos operatórios e que, ao 

contrário dos outros mecanismos anteriormente abordados, não proporcionam um caminho alternativo ao 
rio, mas sim possibilitam a sua passagem por meio de um mecanismo muito similar ao utilizado pelas eclusas 
de navegação para vencer o desnível de água criado por uma barragem. 

As eclusas para peixes são dispositivos cujo funcionamento é conhecido e que são largamente 
utilizadas um pouco por toda a Europa. O seu princípio de funcionamento consiste numa câmara com duas 
comportas, uma a montante e outra a jusante da barragem e através de um ciclo de abertura e fecho 
sequencial das comportas de jusante e montante, permite elevar o nível da água na câmara até à altura da 
superfície livre na albufeira a montante, possibilitando dessa forma a transposição da barragem por parte 
dos efectivos piscícolas. O ciclo de funcionamento de uma eclusa para peixes compreende quatro fases 
operatórias que se ilustram na Figura 6. 

 

 Fase 1: Inicio do ciclo estando a eclusa inactiva. A comporta de jusante está aberta, no entanto 
para que os peixes sejam atraídos para a câmara, é necessário que fluía um caudal de atractividade. Neste 
sentido é necessário que haja escoamento no sentido de montante para jusante podendo este ser 
conseguido abrindo ligeiramente a comparta de montante ou então a câmara ser alimentada por uma 
conduta que escoa para a entrada de jusante, para que os efectivos se concentrem nessa zona. 

 

 Fase 2: Inicio da fase de enchimento, sendo necessário o fecho da comporta de jusante e 
estando a comporta de montante ligeiramente aberta para alimentar a câmara e criar escoamento. 

 

 Fase 3: Quando o nível de água na câmara é semelhante ao da albufeira, a comporta de 
montante está totalmente aberta para encaminhar os peixes para a albufeira, enquanto que a de jusante 
encontra-se ligeiramente aberta para criar algum escoamento na câmara. 

 

 Fase 4: Após os efectivos passarem para a albufeira, a comporta de montante fecha-se 
completamente enquanto que a de jusante se abre, para esvaziar completamente a câmara, ficando 
novamente a eclusa inactiva e pronto para um novo ciclo. 
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Figura 6 – Representação esquemática do ciclo de funcionamento de uma eclusa 

 (Adaptado de FAO, 2002) 

 
Este mecanismo operatório é realizado automaticamente e os ciclos operatórios compreendem 

normalmente períodos de 30 – 60 minutos, apesar de pode ser modificado e reajustado de acordo com 
sazonalidade e características migratórias da fauna piscícola local. O dimensionamento da câmara e das 
comportas em muito depende das características específicas do local, no entanto, como se pode evidenciar 
na Figura 6, a base da câmara deverá estar inclinada no sentido de evitar que alguns efectivos fiquem retidos 
em zonas sem água aquando da fase de esvaziamento da câmara. A dimensão da câmara devera ter em 
consideração o tamanho e número de efectivos a transportar em cada ciclo operatório, sendo desejável 
também que o seu fundo tenha alguma rugosidade e que o topo seja de preferencialmente aberto. 

O desnível imposto pela barragem e o tamanho das comportas têm também influência nas condições 
hidráulicas dentro da câmara, por isso, elas deverão ser dimensionadas de maneira a que, as velocidades de 
escoamento dentro da câmara em nenhum momento e em nenhum lugar da mesma ultrapassem os 1.5 m/s 
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pelo que também é aconselhável evitar que a alteração do nível de água na câmara seja superior a 2.5 m/min 
[Snip, (1987) in FAO, (2002)]. 

De uma forma geral, as eclusas para peixes têm algumas vantagens face às restantes alternativas 
convencionais (Passagem por bacias sucessivas) pois não necessitam de tanto espaço para a sua introdução e 
quando o desnível a vencer é demasiado elevado. Por outro lado, oferecem vantagens para espécies de 
calibre mais elevado como o esturjão (Acipenser sturio) ou o peixe-gato (Silurus glanis) ou para espécies com 
reduzidas habilidades natatórias. Como desvantagens destes dispositivos face aos demais mencionados, 
prendem-se com o facto da ausência de estudos face à selectividade dos mesmos para com organismos 
invertebrados e outros peixes que habitam no substrato. Por outro lado, as eclusas e seus órgão de 
funcionamento e operação necessitam de elevada manutenção quando comparadas com outros mecanismos 
de transposição de peixes, sendo porém umas das causas da sua débil efectividade. 

 

 Ascensores 
 
O princípio de funcionamento dos ascensores para peixes consiste num dispositivo com uma cuba 

provida de uma comporta perpendicular ao plano de água ou colocado numa posição inclinada e que atrai os 
efectivos a entrarem e ai permanecerem para que possam ser transportados para montante da barragem. 
Normalmente, o caudal de atractividade é feito através de um tubo que retira água de montante para 
jusante, dentro da cuba, criando dessa forma escoamento na mesma, como indicado na Figura 7.  

Durante a fase da captura, é aconselhável que a cuba esteja completamente submersa e se possível 
junto ao substrato do rio para permitir a entrada de espécies que se deslocam junto ao substrato. Após 
captura, a cuba é elevada até ao nível de água a montante e será então necessário a manutenção de um 
caudal de atractividade em direcção perpendicular à cuba para provocar um estímulo adicional aos peixes 
para que estes sejam convidados a nadar livremente.  

O ciclo operatório é normalmente determinado pelo padrão migratória da fauna piscícola do local e a 
sua operação é normalmente automática, tal como as eclusas anteriormente abordadas. 

De uma forma geral, as vantagens associadas a este tipo de dispositivos prende-se com o facto de 
serem adequadas para desníveis muito elevados e por isso intransponíveis com recurso a outros mecanismos 
de transposição de peixes. Por outro lado, são vantajosos quando não existe muito espaço disponível para a 
implementação de outros dispositivos ou quando as características dos peixes não possuem habilidades 
natatórias de excelência. Inversamente, apresentam desvantagens relativamente ao elevado custo de 
construção e implementação, não são adequados para invertebrados bentónicos e outros microrganismos 
que vivem no substrato dos cursos de água, para além de que normalmente apresentam problemas 
operatórios quando as variações do nível de água a jusante da barreira são significativas. 
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Figura 7 – Representação esquemática do funcionamento de um ascensor para peixes [Larinier, (1992c)]  
(Adaptado de FAO, 2002) 

 


