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Anexo IV - Caudais Ecológicos 

 

 

IV. 1 - Enquadramento 

A gestão de recursos aquáticos escassos, através do uso de caudais ecológicos, levanta 

grandes desafios, dos pontos de vista científico e operacional: transformar dados 

hidrológicos em informação ecologicamente relevante; prever adequadamente as respostas 

do rio às modificações do regime de caudais; descrever os impactes que essas mudanças 

terão para todos os seus utilizadores; fornecer informação útil para uma gestão adequada e 

adaptativa (King & Brown, 2006). 

Não é possível indicar um valor taxativo, nem uma fórmula universal, para o caudal 

ecológico a libertar por um dado empreendimento, num dado rio. O valor deste está 

dependente, entre outros, do tamanho do rio; do seu estado de naturalidade; e da 

combinação desejada (ou possível) do estado ecológico que se pretende manter no rio face 

aos usos que se pretendem fazer do mesmo (Acreman & Dunbar, 2004). 

Prova da dificuldade de encontrar um método objetivo e universal é o valor referido por 

Tharme (2003) que encontrou 207 metodologias distintas para o cálculo de caudais 

ecológicos, em 44 países de 6 regiões distintas do mundo. Estes métodos, segundo o 

mesmo autor, agrupavam-se em hidrológicos, hidráulicos, de simulação de habitat e 

holísticos. 

Bunn & Arthington (2002) propuseram 4 princípios orientadores para avaliar o efeito das 

alterações do regime de caudais na biodiversidade aquática: 

– recolher informação sobre as relações entre a complexidade e a forma do canal (e 

os habitats disponibilizados por esse fatores) e a biodiversidade presente; 

– recolher informação sobre o ciclo de vida das espécies alvo, nomeadamente no que 

se refere à desova e ao recrutamento; 

– recolher informação sobre a importância de manter a conectividade lateral e 

longitudinal do sistema para a sustentabilidade ecológica do mesmo; 

– recolher informação sobre a possibilidade de o regime natural de caudais funcionar 

como dissuasor do aparecimento de espécies invasoras. 

Assim, tendo em conta todos os argumentos referidos anteriormente, ao licenciamento de 

qualquer empreendimento em meio hídrico que provoque (ou possa vir a provocar) uma 

alteração no regime de caudais deve estar associado um regime de caudais ecológicos. 
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Figura 1 – Modelo conceptual de avaliação do efeito das alterações do regime de caudais na 
biodiversidade aquática 

 

Sem ser exaustivo, para o estabelecimento desse regime devem ser tidos em conta, os 

seguintes tipos de informação: 

– Relativa ao meio hídrico 

Série temporal do regime natural de caudais (pelo menos, deve ser possível 

estabelecer um regime mensal típico para um ano médio; um ano húmido e um ano 

seco). 

Série temporal de valores relativos à qualidade da água (preferencialmente, séries 

plurianuais; do mesmo modo, são preferíveis séries que incluam informação de 

acordo com a DQA). 

Simulação dos efeitos que sucessivas diminuições no regime de caudais 

provocariam em termos de conectividade lateral e longitudinal do sistema (escolher 

locais representativos, quer em termos de caraterísticas geomorfológicas do curso 

de água, quer em termos de características ecológicas relevantes) e de qualidade 

da água. 

– Relativa à biodiversidade presente 

Listagem das principais espécies animais e vegetais presentes. No caso da fauna 

de vertebrados aquáticos, avaliação da relevância do troço a afetar para o 

cumprimento do ciclo de vida de cada espécie; localização de eventuais alternativas 

para as espécies afetadas poderem completar o respetivo ciclo de vida. 
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– Relativa aos usos atuais do sistema hídrico 

Identificar todos os usos atuais do sistema que podem ser afetados devido às 

alterações a introduzir no funcionamento do sistema hídrico. 

– Relativamente às alterações a introduzir no funcionamento do sistema hídrico 

Simulação do regime de exploração pretendido para o empreendimento durante a 

fase de construção. 

Simulação do regime de exploração pretendido para o empreendimento a instalar 

numa situação de ano médio, ano húmido e ano seco. 

– Objetivos a atingir com o regime de caudais ecológicos 

Definir claramente objetivos gerais, específicos e operacionais a atingir com a 

implementação de um regime de caudais ecológicos, o que implica o envolvimento 

de todas as partes interessadas – no fundo, pretende-se conciliar usos atuais e 

futuros, bem como garantir a manutenção de uma qualidade ecológica do 

ecossistema ribeirinho compatível com as exigências da legislação aplicável (DQA). 

Com base na informação recolhida deve ser calculada uma proposta de regime de caudais 

ecológicos, baseada numa abordagem holística. 

Tal como já foi anteriormente referido, não é possível adotar um método padrão para 

proceder a este cálculo. A abordagem holística passa pela aplicação das metodologias de 

cálculo possíveis face à qualidade e quantidade de informação disponível. Passa 

igualmente pela definição de vários cenários alternativos, que deverão ser discutidos com 

todos as partes envolvidas ou afetadas pelo processo, de modo a gerar o leque mais 

alargado possível de consensos. 

Por fim, tão importante como estabelecer um regime de caudais ecológicos, é monitorizar os 

efeitos da sua aplicação. Qualquer regime de caudais ecológicos deve ser entendido como 

adaptável no tempo, em função dos resultados da monitorização da aplicação do mesmo: 

se os objetivos a tingir se mantêm, o mesmo pode não acontecer aos caminhos que 

permitem atingi-los. 

IV. 2 – Definição de medidas relativas aos caudais ecológicos 

A definição e implementação de um regime de caudais ecológicos integra o conjunto de 

medidas que visam a proteção das massas de água e o restabelecimento da conectividade 

longitudinal (continuum fluvial) e, consequentemente, das características morfológicas das 

mesmas, que se enquadram no programa PROTEGER definido no âmbito do programa de 

medidas. 

No âmbito do programa de medidas definiram-se três medidas, relacionadas com a 

libertação de caudais ecológicos, adaptadas a diferentes situações, e regimes de 

exploração de aproveitamentos hidroelétrcios (AH), de impacte sobre as massas de água, 

nomeadamente nas características hidromorfológicas e, concludentemente, no estado da 

massa de água. 
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Descrevem-se seguidamente às medidas contempladas no programa de medidas: 

– B12.01 - Definição, implementação e monitorização de um regime de caudais 

ecológicos para os AH que integram o PNBEPH e para o AH de Ribeiradio-

Ermida. 

Definição no processo de AIA de um regime de caudais ecológico para a massa de 

água a jusante do AH (PT04MON0618 e PT04VOU0546) e do procedimento para a 

sua implementação e monitorização. Implementação do regime de caudais 

ecológicos nas fases de enchimento e exploração dos AH. Monitorização da 

descarga do caudal ecológico e do seu efeito no estado ecológico das massas de 

água à jusante do AH para a aferição de necessidades de ajustamentos. 

– B12.02 - Definição, implementação e monitorização de um regime de caudais 

ecológicos para os AH existentes nas bacias hidrográficas do Vouga, 

Mondego e Lis. 

Definição de um regime de caudal ecológico para os AH identificados no capítulo 

das pressões naturais e incidências antropogénicas (Capítulo 2.5 da Parte 2), para 

os quais se verifica: concentração do turbinamento em determinados períodos 

do dia; redução do escoamento em troços da mesma linha de água; uma 

regularização de caudais que implique alterações significativas nas 

características hidromorfológicas na massa de água à jusante (estado inferior 

a Bom). 

– B12.04 - Avaliação da necessidade de definição e implementação de regimes 

de caudais ecológicos em novos AH no âmbito dos respetivos processos de 

AIA. 

Avaliação da necessidade de definição e implementação de regimes de caudais 

ecológicos em novos aproveitamentos no âmbito dos respetivos processos de AIA. 

Caso se verifique a necessidade de implementar um regime de caudal ecológico, 

este último deverá ser definido em função do regime de exploração do 

aproveitamento, das características hidromorfológicas da massa de água à jusante 

e das espécies-alvo existentes. Deverá ser posteriormente definido o mecanismo de 

libertação de caudais e como será efetuada a monitorização do caudal ecológico. 

Deverá ser ainda definido um programa de monitorização que avalie a eficácia da 

medida, para a realização de eventuais ajustes no regime de caudal ecológico 

libertado. 

A definição, implementação e monitorização de caudais ecológicos para os grandes 

aproveitamentos hidroelétricos (B12.01), nomeadamente constantes do programa nacional 

de barragens com elevado potencial hidroelétrico (PNBEPH), constitui uma obrigação desse 

mesmo programa, sendo que esta medida é aplicada no âmbito do processo de Avaliação 

de Impacte Ambiente (AIA) dos referidos aproveitamentos. 

No presente PGBH são considerados na presente medida os aproveitamentos hidroelétricos 

de Ribeiradio-Ermida e de Girabolhos, onde esta medida já se encontra atualmente em 
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execução. Todavia, é importante referir que esta medida se prorroga para novos 

aproveitamentos que integrem o PNBEPH. 

Para os aproveitamentos já existentes (B12.02), que não integrem o PNBEPH, o cálculo e 

implementação de regime de caudal ecológico deverá ser revisto caso-a-caso, em função 

do estado da massa de água à jusante e da exploração do AH. No caso de um 

aproveitamento, já existente, se inserir numa massa de água em bom estado, ou com uma 

massa de água a jusante com bom estado, não se preconiza este tipo de medidas, pois é 

difícil renegociar no caso de concessões já existentes se não se verifica um estado inferior a 

bom. 

A aplicação desta medida implica um estudo inicial, para definição de um regime de caudais 

ecológicos adaptados a cada aproveitamento, e para a identificação do real impacte do AH 

sobre a massa de água a jusante. A implementação ou não do regime calculado deverá ter 

em conta o estado da massa de água à jusante e as próprias características do 

aproveitamento, e as conclusões dos estudos apresentados. 

No ponto seguinte serão identificados os AH que deverão estar sujeitos à referida medida, 

sendo a aplicação dos regimes calculados sujeitos aos resultados dos estudos preliminares. 

Quanto aos novos aproveitamentos (B12.04), que não integrem o PNBEPH, aplicar-se-á 

uma metodologia de estabelecimento de caudais ecológicos, adaptada especificamente à 

região centro e que sirva como referência de base, a adotar em todos os casos em que não 

se pretenda impor um regime especial, ditado por condições locais específicas. Esta 

metodologia constituiria, pois, um "default" mínimo, sendo prerrogativa das DIAs impor 

outros regimes, nos casos em que tal for considerado justificado. 

O regime mínimo a propor será baseado no método do INAG (DSP, 2002), no que respeita 

a anos médios ou húmidos. No entanto, dada a excessiva complexidade de aplicação do 

referido método, o mesmo será fortemente simplificado, mantendo, no entanto, a premissa 

de base de impor regimes que mimetizem as variações sazonais do escoamento natural. 

Para anos secos, propor-se-á uma metodologia que permitirá, por um lado, identificar 

situações de seca em tempo real e, por outro, ajustar para baixo, concomitantemente, o 

programa de referência válido para anos médios e húmidos. 

Deverá contudo fazer-se uma distinção clara entre os programas a adotar para 

aproveitamentos com albufeira de regularização e para aproveitamentos a fio-de-água, 

sendo que estes últimos implicam, à partida, uma muito menor alteração, no espaço e no 

tempo, do regime natural de escoamento. 

IV. 3 – Critérios para a seleção de aproveitamentos hídricos existentes 

sujeitos à medida B12.02 

A seleção dos AH existentes para os quais se deverá calcular um regime de caudais 

ecológicos foi efetuada com base no capítulo das pressões naturais e incidências 

antropogénicas (Capítulo 2.5 da Parte 2). 
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No referido documento, foram consideradas como principais fontes de alteração do regime 

de escoamento nas massas de água, as centrais hidroelétricas, as albufeiras de barragens, 

e os circuitos hidroelétrcios longos ou por circuitos de transvase entre bacias hidrográficas. 

Da análise das diferentes infraestruturas consideradas consideram-se para esta medida os 

aproveitamentos para os quais se verifica: 

– Concentração do turbinamento em determinados períodos do dia. 

Este é o caso das centrais hidroelétricas, em que a alteração do regime de 

escoamento dá-se à escala diária e resulta da concentração do turbinamento nas 

horas nobres do diagrama de carga, provocando fortes e rápidas variações de 

caudal e do nível no troço de rio a jusante da central.  

– Redução do escoamento em troços da mesma linha de água. 

Este é o caso dos circuitos hidroelétricos longos (mais de 1 km de extensão) e dos 

circuitos de transvase. 

No primeiro caso a pressão consiste na redução significativa do escoamento no 

troço de linha de água que é “contornado” pelo circuito. A redução do escoamento 

anual nos troços de linha de água varia, tipicamente, entre cerca de 60% nos fios-

de-água e 95% nos aproveitamentos com regularização. Assim, é razoável 

considerar uma pressão elevada em todas as massas de água contornadas por 

circuitos hidroelétricos. 

No caso dos circuitos de transvase entre bacias hidrográficas, a pressão consiste na 

redução significativa (e definitiva) do escoamento nos troços de rio a jusante do 

ponto de extração. No entanto, à medida que se caminha para jusante do ponto de 

extração, a pressão sofrida vai-se dissipando gradualmente, à medida que a bacia 

hidrográfica contributiva vai aumentando. 

Nota-se que para além das características dos aproveitamentos e/ou circuitos na seleção 

dos AH foram ainda tidas em contas as classificações das massas de água presentes a 

jusante. 

No Quadro 1 resume-se a matriz de avaliação das pressões decorrentes de alterações do 

regime natural de escoamento, elaborada de acordo com a análise de pressões efetuada no 

Capítulo 2.5 da Parte 2. 

Em função dos pressupostos anteriormente expostos, são identificados no Quadro 2 os AH 

aos quais serão aplicados a medida B12.02, mais precisamente o estudo prévio para 

cálculo do caudal ecológico, e posteriormente a sua implementação caso o estudo 

elaborado o justificar. 

Importa referir que nesta análise não são considerados o AH de Ermida-Ribeiradio e 

Girabolhos-Bogueira, já contemplados na medida B12.01. 
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Quadro 1 – Matriz de avaliação de pressões resultantes de alterações do regime natural de 
escoamento 

Obra 
causadora 
da pressão 

Pressão 
Escala 

temporal da 
pressão 

Mecanismo de 
atuação da 

pressão 
Intensidade da pressão 

Centrais 
hidroelétricas 

Alteração da 
distribuição 
temporal do 
escoamento 

Diária 

Concentração de 
turbinamento nas 
horas nobres do 
diagrama de cargas, 
sem haver 
contraembalse a 
jusante 

ELEVADA 

Albufeiras de 
barragens 
com 
capacidade 
de 
regularização 

Sazonal, 
anual ou 
interanual 

Alteração da 
sequência natural de 
escoamentos 
mensais ou anuais 

BAIXA: 0,1 < IR < 0,3 

MODERADA: 0,3  < IR < 0,80 

ELEVADA: IR > 0,80 

Circuitos 
hidroelétrico
s 

Redução do 
escoamento 
num dado 
trecho de 
linha de água 
com mais de 
1 km de 
extensão 

Redução significativa 
do escoamento num 
dado troço de rio 

ELEVADA 

Circuitos de 
transvase 
entre bacias 
hidrográficas 

Redução do 
escoamento 
nas linhas de 
água a 
jusante do 
transvase 

Transferência de 
escoamento para 
outra bacia 

ELEVADA: Até uma distância a 
jusante em que a bacia tenha 
duplicado 

MODERADO: Até a bacia 
hidrográfica dominada ter 
quadruplicado 

BAIXA: Até a bacia hidrográfica 
dominada ter sextuplicado 

 

Quadro 2 – Listagem dos AH e massas de água onde se verifica a necessidade de 
implementação da medida B12.02. 

AH Pressão 
Massa de Água 

Nome Código 

Sabugueiro I e II A; 

Rio Alva PT04MON0626 

Rio Alva PT04MON0630 

Raiva-Aguieira A; 

Rio Mondego (HMWB – 
Jusante Açude de Raiva) 

PT04MON0638 

Rio Mondego (HMWB – PT04MON0666 
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AH Pressão 
Massa de Água 

Nome Código 

Jusante  B. fronhas e 
Açude de Raiva) 

Fronhas A;C; 
Rio Alva (HMWB – 
Jusante B. Fronhas) 

PT04MON0639 

Fagilde B; 
Rio Dão (HMWB – 
Jusante B. Fagilde) 

PT04MON0598 

Figueiral B; Rio Criz PT04MON0603 

Açude dos Trinta, 
CH da Pateira e 
Caldeirão 

A; B; C; Rio Mondego PT04MON0618 

Desterro, Ponte de 
Jugais e Vila Cova 

B; 

Rio Alva PT04MON0626 

Rio Alva PT04MON0630 

Açude da 
Castanheira e 
Barragem do Alto 
Ceira 

B; C; Rio Ceira PT04MON0678 

Águas frias B; Rio Sul PT04VOU0515 

Carregal/Manhouce B; 

Rio Teixeira PT04VOU0513 

Rio Teixeira PT04VOU0525 

Areeiro B; Rio Caima PT04VOU0523 

Talisca e Palhal B; Rio Vouga PT04VOU0553 

Cercosa B; Rio Alfusqueiro PT04VOU0548 

Talhadas B; Rio Águeda PT04VOU0559 

São Pedro do Sul B; Rio Vouga PT04VOU0523 

Ponte Vouguinha B; Rio Vouga PT04VOU0520 

Paredes B; Rio Valoso PT04VOU0529 

A – Concentração do turbinamento em determinados períodos do dia; B – Redução do escoamento em troços da 

mesma linha de água; C – Transvases; 
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