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1

INTRODUÇÃO

A construção de uma barragem promove modificações significativas no funcionamento
ecológico dos sistemas fluviais em resultado da alteração dos regimes naturais de caudal
sólido e líquido e, por extensão, no ambiente físico-químico, com modificações subsequentes
no ecossistema e nas comunidades biológicas.
Para mitigar este impacte são geralmente implementados a jusante de barragens regimes de
caudais ecológicos (RCE), que de acordo com Alves e Bernardo (2003) podem ser definidos
como como regimes de caudais a assegurar no curso de água, variáveis ao longo do ano, por
forma a assegurar a conservação e a manutenção dos ecossistemas aquáticos. A
implementação de RCE surge pois como uma importante medida de mitigação dos impactes
que os aproveitamentos hidráulicos geram, contribuindo para alcançar os objetivos de
qualidade definidos para as massas de água sujeitas a esta pressão, nos termos da legislação
aplicável [ver análise pormenorizada em Pinheiro (2019)].
No presente estão disponíveis várias centenas de métodos para determinação de RCE, com
distintos objetivos, princípios orientadores, níveis de exigência em termos de informação e
níveis de detalhe metodológico, podendo ser classificados em quatro grandes grupos
(Tharme, 2003), que consideram os métodos hidrológicos, hidráulicos, ecohidráulicos e os
holísticos.
O estabelecimento de caudais de manutenção ecológica eficazes em rios de clima
mediterrânico, sujeitos a grandes variações de caudal sendo mesmo muitos deles temporários
(i.e. com períodos de escoamento superficial nulo), permanece um problema complexo. Como
cada caso apresenta contornos particulares, é difícil selecionar a priori o método mais
adequado, podendo, para todos, serem apontadas vantagens e desvantagens. Não parece
ter sido encontrado até ao momento um método ideal, reunindo em simultâneo as condições
desejáveis de precisão, exequibilidade e adaptabilidade.
No âmbito dos trabalhos desenvolvidos para elaboração do primeiro Plano Nacional da Água,
o Instituto da Água propôs um método para todo o País (ver pormenorização em Alves e
Bernardo, 2003), que têm vindo a ser aplicado pela Autoridade Nacional da Água, e
usualmente designado como Método do INAG. Este método é, à luz do conhecimento
existente, o método hidrológico mais adequado à realidade portuguesa, considerando aspetos
ecológicos específicos do funcionamento dos sistemas fluviais portugueses, gerando RCE
que mimetizam o regime hidrológico natural através da manutenção das suas principais
características.
O método do Perímetro Molhado é o método hidráulico mais utilizado a nível mundial, tendo
como pressuposto de que existe uma relação crescente entre o perímetro molhado (distância
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medida ao longo do fundo e dos lados de uma secção transversal fluvial em contacto com a
água) e a capacidade ecológica do rio (Leathe e Nelson, 1986).
No presente estudo, procede-se ao cálculo de regimes de caudal ecológico para a barragem
das Olgas através das duas metodologias identificadas acima, e que se descrevem no
Capítulo 5, com o objetivo de estabelecer um valor equilibrado e consensual para a
manutenção, a jusante da nova infraestrutura, das principais valências ecológicas do sistema
fluvial presente.
Numa fase inicial e no âmbito do respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) procedeu-se à
caracterização ecológica da linha de água diretamente afetada pela barragem – ribeira
Redonda –, referenciando que no setor a jusante da barragem das Olgas a probabilidade de
presença da comunidade ictiofaunística será muito baixo, servindo o RCE para assegurar
condições para sustentação dos macroinvertebrados e galeria ribeirinha, assim como para
outros grupos biológicas com afinidade a este meio, por exemplo os anfíbios.
Para o efeito foram determinados aspetos hidromorfológicos da linha de água, através do
levantamento topográfico de pormenor de perfis transversais para posterior caracterização
das condições de escoamento em situações naturais e associadas aos diferentes métodos de
definição dos caudais de manutenção ecológica.
O documento contém, por fim, um programa de monitorização para avaliar a eficácia da
aplicação do RCE face aos objetivos estabelecidos, que será integrado no Programa de
Monitorização do EIA.
É de salientar que a observação da bacia hidrográfica e do leito a jusante da barragem
projetada permitiu constatar que as galerias ripícolas estão, de um modo geral, em bom
estado, sendo compostas maioritariamente por um mosaico de choupos (Populus nigra),
salgueiros (Salix atrocinerea, Salix salvifolia) e freixos (Fraxinus angustifolia)
Assim, o estabelecimento do regime de caudal ecológico para a barragem das Olgas seguiu
uma metodologia que consiste, essencialmente, em:
– caracterização ambiental do sistema fluvial, (realizada no Tomo 2 do Volume 1 do
Relatório);
– caracterização do regime de caudais naturais do sistema;
– identificação e seleção das secções ao longo da ribeira Redonda;
– definição de regimes de caudais ecológicos de base mensal através dos métodos
adiante descritos;
– proposta de definição de regime de caudal ecológico e definição dos respetivos
critérios de aplicação; e
– estabelecimento do programa de monitorização do regime de caudais proposto.
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2
2.1

ECOSSISTEMA AQUÁTICO A JUSANTE DA BARRAGEM DAS OLGAS
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para a categoria de águas superficiais “rios”, os cursos de água existentes na bacia
hidrográfica do rio Tua integram quatro tipologias diferenciadas (Figura 2.1), mais
precisamente os designados Rios do Norte de Pequena Dimensão, Rios do Norte de MédiaGrande Dimensão, Rios do Alto Douro de Média-Grande Dimensão e os Rios do Alto Douro
de Pequena Dimensão.

Figura 2.1 - Tipologia DQA para a bacia hidrográfica do rio Tua (círculo a vermelho a destacar a
área de estudo).
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A linha de água onde a barragem em estudo está inserida no tipo Rios do Alto Douro de
Pequena Dimensão (N3). Este grupo, segundo o documento da Tipologia de Rios Em
Portugal Continental (ver INAG, 2008a), apresentam uma distribuição restrita, limitada à
região denominada de “Terra Quente”, do Alto Douro. Esta zona apresenta temperaturas
médias da ordem dos 13º C e precipitações de cerca de 670 mm em média, enquanto o
escoamento médio anual varia de 100 a 300 mm (distância interquartil). Importa ainda referir
que é uma região caraterizada por valores elevados de amplitude térmica do ar.
A barragem em estudo localiza-se num setor de linha de água que não apresenta classificação
tipológica, tendo por base o estipulado na DQA, em virtude da área correspondentes à bacia
de drenagem ser inferior a 10 km2. Contudo, de acordo com os pressupostos da DQA deverá
ser considerado como integrante da bacia da massa de água onde esta linha de água conflui,
que corresponde à que apresenta o código PT03DOU0288A (ver APA, 2016).
2.2

SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS

A componente hidrológica é central na estruturação das comunidades faunísticas e florísticas
da área de estudo face ao regime muito variável destes troços. São também importantes na
estruturação das comunidades biológicas as variáveis climatológicas, assim como as
pressões antrópicas (e.g., agricultura) com influência sobre a linha de água.
A sub-bacia da ribeira da Cabreira fica enquadrada, do ponto de vista da comunidade
ictiofaunística, numa zona adaptada aos ciprinídeos. Contudo a presença piscícola nesta linha
de água será temporalmente dinâmica, não só ao longo do ano, mas também entre anos com
características hidrológicas particulares, sendo mesmo plausível que nos anos hidrológicos
intermédios e secos a presença de exemplares ictiofaunístico não se verifique. Tal
constatação é coerente com os padrões piscícolas verificados nos cursos de água de número
de ordem da tipologia dos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão (ver analise
pormenorizada em AQUALOGUS, 2012).
Desta forma o RCE a implementar na barragem das Olgas devera ter como objetivo potenciar
as condições habitacionais para as comunidades florísticas dulçaquícolas existentes, bem
como de alguns grupos de invertebrados referenciados para a área de estudo, particularmente
aqueles que passam uma parte do seu ciclo de vida em ambiente aquático. Importa ainda
referir que o CE a implementar também poderá vir a ser benéfico para outras comunidades
com afinidade ao ecossistema dulçaquícola.
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3

TROÇOS REPRESENTATIVOS DA RIBEIRA REDONDA

3.1 SELECÇÃO DE SECÇÕES PARA ANÁLISE
Para a aplicação de alguns métodos de determinação de caudais ecológicos, foi necessário
proceder a um levantamento topográfico de pormenor do leito menor do rio, que foi efetuado
em dezembro de 2019.
Posteriormente foram selecionadas seis secções transversais representativas do curso de
água em estado natural, a jusante do futuro local de implantação da barragem. Estas secções
foram seccionadas tendo em conta diversos fatores tais como: a geometria (velocidade e
profundidade do escoamento), o substrato do leito menor do rio e a geometria e ocupação
das margens.
Na Figura 3.1 apresenta-se a localização das secções transversais selecionadas e na
Figura 3.2 os perfis transversais das respetivas secções.

S2

S1

S6
S5
S4

S3

Figura 3.1 – Secções transversais selecionadas para a análise dos RCE.
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Figura 3.2 – Perfis transversais das secções características da linha de água.

O quadro seguinte apresenta o declive médio do curso de água obtido através da análise do
desnível entre as secções selecionadas.
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Quadro 3.1 – Declive médio estimado das secções transversais selecionadas.
Dist. (m)

Dist.
Acum.
(m)

Cota
mínima

Declive
(m/m)

S1

0

0

457.72

0.026

S2

32.6

32.6

456.86

0.026

S3

57.69

90.29

455.92

0.016

S4

39.39

129.68

454.63

0.033

S5

15.27

144.95

454.28

0.023

S6

8.61

153.56

453.59

0.080

Secções
transversais

Declive médio (m/m)

3.2

0.036

COEFICIENTE DA FÓRMULA DE MANNING-STRICKLER

O curso de água meandrizado apresenta uma rugosidade relativamente constante ao longo
do seu desenvolvimento, caracterizada pela existência de blocos rochosos de dimensões
consideráveis variando de aproximadamente 20 a 50 cm de diâmetro e pela existência de
vegetação arbustiva e arbórea nas margens do rio, relativamente próxima do leito menor
(Figura 3.3).
Na estimativa do coeficiente da fórmula de Manning-Strickler (Ks) atendeu-se às indicações
apresentadas em Chow (1985), complementadas pelo reconhecimento de campo efetuado.

Figura 3.3 – Substrato e vegetação existentes no curso de água a jusante da barragem das
Olgas.
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Devido à uniformidade encontrada no substrato do rio optou-se por adotar um único
coeficiente da fórmula de Manning-Strickler para as secções selecionados, nomeadamente
de 15 m1/3s-1.
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4

REGIME DE CAUDAIS AFLUENTES EM CONDIÇÕES NATURAIS

O quadro seguinte apresenta as afluências à barragem das Olgas em ano médio, obtidas no
âmbito do Estudo Prévio.
Quadro 4.1 – Afluências em ano médio à Barragem das Olgas.
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago Set Anual

3
Afluências m /s 0,070 0,128 0,210 0,236 0,317 0,209 0,125 0,076 0,000 0,000 0,00 0,0
(Ano
médio)
l/s
64,7 127,6 210,1 235,7 317,2 208,7 124,7 76.5
0,0
0,0
0,0 0,0

0,114
113,8

No que importa à determinação do RCE, é importante uma reprodução, o mais fiável possível,
dos baixos caudais registados nos meses mais secos de verão. Com vista à obtenção desta
representação foram analisadas as estações hidrométricas existentes na proximidade da
bacia hidrográfica da barragem das Olgas (Figura 4.1). As principais caraterísticas destas e
o número de anos com registos de caudais médios diários encontram-se resumidos no quadro
seguinte.
Quadro 4.2 – Características das estações hidrométricas analisadas inseridas na bacia
hidrográfica do Sabor.
Quinta das
Laranjeiras

Castanheiro

Ponte Velha
Capitão

Barragem das
Olgas

Área bacia (km2)

3487,5

3767,4

143,9

17,3

Qmod (m3/s)

26,80

42,50

0,90

0,114

N.º anos

70

55

7

-

Esc. (hm3)

855

1317

27

3,56

Esc. (mm)

245

350

189

206

Prep.(mm)*

773

850

769

661

Esc / Prep (-)

0,32

0,41

0,25

0,31

* Calculada através da shapefile de precipitação total anual (1959/60-1990/91) disponibilizada
pelo SNIAmb no Atlas da Água
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Figura 4.1 – Localização das estações hidrométricas próximas da bacia hidrográfica da
barragem das Olgas.

A curva de duração média dos caudais médios diários obtidas para a barragem das Olgas
através da análise das estações mencionadas, assim como a obtida através das afluências
consideradas no Estudo Prévio são apresentados na Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Curva de duração média dos caudais médios diárias na barragem das Olgas,
obtida através da análise das estações hidrométricas selecionadas.

Após análise das curvas obtidas, recorreu-se à curva obtida para a estação hidrométrica de
Ponte Velha Capitão, apesar de apresentar apenas sete anos de registos completos, é a única
que apresenta caudais particamente nulos nos meses de Verão, reproduzindo as
características de um curso de água não permanente.
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Os sete anos de registos na estação de Ponte Velha Capitão correspondem a anos médios e
húmidos na estação hidrométrica de Quinta das Laranjeiras e consequentemente a
precipitação média anual durante este período no posto udométrico de Cerejais é de 572 mm,
valor semelhante à precipitação média anual neste posto para um período de 50 anos (1957
a 2006) de cerca de 580 mm. Desta forma, o período curto de análise foi considerado
representativo do regime de caudais afluentes à barragem das Olgas.
Em suma, foram consideradas as afluências médias determinadas no Estudo Prévio (Campo
d’Água, 2015) e estabelecidas as curvas de duração média dos caudais médios diários (anual
e mensal) através da correspondente curva adimensionalizada para a estação de Ponte Velha
Capitão.
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5

MÉTODOS APLICADOS

5.1

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

O objetivo principal do regime de caudais ecológicos proposto será o de mimetizar o regime
hidrológico natural, nomeadamente a sua variabilidade, compatibilizando esse regime de
caudais com o funcionamento previsto para a albufeira.
O RCE é definido por uma combinação de valores de caudal ao longo do ano, que deverá ter
em consideração o regime hidrológico natural da linha de água, as necessidades das espécies
ao longo do seu ciclo de vida e a qualidade da água no troço a jusante da barragem.
Para o caso em estudo, a avaliação dos caudais ecológicos será efetuada recorrendo a
diferentes métodos disponíveis para o efeito, nomeadamente o método do INAG e o método
do Perímetro Molhado.
O estabelecimento e a avaliação do RCE terão sobretudo em conta os efeitos esperados no
ecossistema aquático a jusante da barragem e afetado por esta.
5.2

MÉTODO DO INAG (2003)

Este método foi desenvolvido para o território nacional no âmbito do Plano Nacional da Água
por Alves e Bernardo (2003).
O método permite determinar o RCE a garantir a jusante de aproveitamentos hidráulicos,
conduzindo a um regime modificado que, na sua variabilidade intra-anual, mimetiza o regime
natural.
Para tal, o método considera a divisão do país em três regiões, que os autores identificam
como hidrologicamente homogéneas, cada uma com um RCE associado, definido à escala
mensal, com base nos quantis obtidos a partir das curvas de duração médias anuais
referentes aos sucessivos meses.
As linhas de água da bacia hidrográfica da barragem das Olgas são tipificadas, de acordo
com INAG (2008a) como rios do Alto Douro de Pequena Dimensão, maioritariamente nãopermanentes, estando desta forma inseridos na região designada por “Terra Quente”. O
regime mensal de caudal ecológico proposto é apresentado no quadro seguinte.
Quadro 5.1 – Regime mensal de caudais ecológicos proposto no método do INAG (2003).
Região

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Terra Quente

Q50

Q50

Q75

Q75

Q75

Q75

Q90

Q90

Q75

Q50

Qmed

Qmed
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No quadro anterior “Qmed” representa o caudal médio no mês em questão (caudal médio
mensal) e o caudal “Qα” é tal que, na média dos anos, em α% do número de dias desse mês
ocorrem caudais inferiores ao mesmo. O índice α representa, portanto, a estimativa amostral
da probabilidade de não excedência associada a Qα determinada com base nos registos
hidrométricos.
5.3

MÉTODO DO PERÍMETRO MOLHADO

O Método do Perímetro Molhado, também designado por Método dos Transeptos, foi
desenvolvido pelo Department of Fish, Wildlife and Parks de Montana (EUA), baseando-se no
pressuposto de que existe uma relação crescente entre o perímetro molhado (distância
medida ao longo do fundo e dos lados de uma secção transversal fluvial em contacto com a
água) e a capacidade biogénica do rio (Leathe e Nelson, 1986).
A sua aplicação requer que, para uma dada secção (caracterizada pelo respetivo perfil
transversal) de um curso de água, seja obtida a curva (P, Q), que relaciona os caudais (Q)
que aí se escoam com os perímetros molhados (P) que lhes correspondem. Estas curvas
refletem, para cada secção transversal, o aumento continuado do perímetro molhado com o
caudal, permitindo identificar o valor de caudal a partir do qual a velocidade de aumento
declina em função da morfologia do canal (Figura 5.1).

Figura 5.1 – Representação esquemática do método do perímetro molhado (adaptado de
McCarthy, 2003).

Este caudal, associado ao primeiro ponto de inflexão da curva é tomado como o caudal
ecológico (mínimo) recomendado pelo método.
Alguns autores aplicaram a metodologia não apenas em rápidos, mas também em secções
transversais dos restantes habitats disponíveis no curso de água (Nelson, 1980; Reed e Mead,
1990). Importa referir que os rios de montanha, em que predominam os meso-habitats do tipo
cascata, assim como os rios de planície, em que as zonas de rápidos são pouco significativas,
dificultam a aplicação do método (Leathe e Nelson 1986).
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A determinação do ponto de inflexão da curva (P, Q) tem gerado algumas críticas em resultado
da sua subjetividade, tendo sido sugeridos alguns métodos estatísticos para contornar esse
aspeto (e.g., Gippel e Stewardson, 1998; Men et al., 2012).
Em alternativa ao ponto de inflexão, o caudal ecológico a estabelecer pode ter como critério
a manutenção de um determinado perímetro molhado, que se considere compatível com o
grau de proteção pretendido. Este critério é definido em relação ao perímetro molhado
existente, para um caudal de referência, no qual se considera existirem condições favoráveis
(e.g., o perímetro molhado correspondente ao caudal máximo não deve sofrer uma redução
superior a 25%) para as espécies aquáticas. Esta abordagem pode ainda tornar este método
utilizável ao nível do planeamento por estabelecer um critério universal aplicável a várias
secções.
Como é típico dos métodos hidráulicos, o perímetro molhado considera as características
específicas do leito fluvial e, consequentemente, do habitat, o que representa uma vantagem
face aos métodos hidrológicos. Todavia, os cálculos efetuados não consideram explicitamente
as preferências habitacionais das comunidades biológicas, não considerando ainda na sua
determinação a variabilidade sazonal do caudal, uma vez que pela aplicação do método
apenas se obtém um valor de caudal. Não obstante, o valor obtido pode ser posteriormente
transposto para um regime mensal, sendo para o efeito multiplicados por um fator obtido a
partir da divisão entre o caudal médio de cada mês e o caudal médio anual, ambos em regime
natural.
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6

RESULTADOS OBTIDOS

6.1 MÉTODO DO INAG (2003)
O RCE determinado segundo este método apresenta-se no quadro abaixo. Estes valores
foram obtidos recorrendo à curva de duração média dos caudais médios diários das Olgas,
obtida através da curva adimensionalizada da estação hidrométrica ponte Velha Capitão.
Quadro 6.1 – RCE na barragem das Olgas segundo o método do INAG (2003).
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Qeco (l/s)

0,00

13,57

8,08

45,08

62,92

69,10

12,03

1,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Qeco (m3/s)

0,00

0,01

0,01

0,05

0,06

0,07

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O caudal ecológico médio anual assim obtido corresponde a cerca de 17,7 l//s (≈16% do
caudal modular de 114 l/s).
6.2 MÉTODO DO PERÍMETRO MOLHADO
A curva de vazão das secções estudadas foi determinada para diversos caudais recorrendo
ao software FlowMaster. Na Figura 6.1 são apresentados os resultados obtidos, bem como o
valor do ponto de inflexão considerado para cada secção.
2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0
0.000

0.020

0.040
S1

0.060

0.080

0.100

0
0.000

Qeco

2.5

2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0.020

0.040
S3

0.060
Qeco

0.040
S2

2.5

0
0.000

0.020

0.080

0.100

0
0.000

0.020

0.040
S4

0.060

0.080

0.100

0.080

0.100

Qeco

0.060
Qeco
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3.5

3.5

2.8

2.8

2.1

2.1

1.4

1.4

0.7

0.7

0
0.000

0.020

0.040

0.060

S5

0.080

0.100

0
0.000

0.020

0.040

0.060

S6

Qeco

0.080

0.100

Qeco

Figura 6.1 – Curva do caudal em função do perímetro molhado para as seis secções e
representação do ponto de inflexão considerado.

Desta forma, obteve-se um caudal ecológico anual (9 l/s) que representa cerca de 8% das
afluências médias anuais. Os valores obtidos para o caudal ecológico anual por secção, bem
como a média anual são apresentados no quadro seguinte.
Quadro 6.2 – Caudal ecológico anual em cada secção transversal e caudal médio anual
considerado.
Secções

S1

S2

S4

S5

S6

S7

Média

Q eco (m3/s)

0,025

0,002

0,008

0,006

0,008

0,006

0,009

Q eco (l/s)

25,0

2,0

8,0

6,0

8,0

6,0

9,17

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS
Embora o método do perímetro molhado apenas permita inferir um único caudal para a secção
a que foi aplicado, optou-se por introduzir um procedimento adicional que, na média dos
meses, assegura aquele caudal, mas que, a partir do mesmo, permite estabelecer um regime
hidrológico mensal que se admite mimetizar o regime natural.
A redistribuição mensal do caudal ecológico teve em conta os resultados obtidos pela
aplicação do método do INAG (2003) a nível percentual. O RCE estipulado para a barragem
das Olgas apresenta-se pormenorizado no quadro seguinte.
Quadro 6.3 – RCE adotado para a barragem das Olgas.
Out
INAG
(2003)
Perímetro
Molhado

Set

Média

0,00 13,57 8,08 45,08 62,92 69,10 12,03 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00

17,70

Distribuição
mensal (%)

0%

77%

46% 255% 355% 390%

68%

9%

100%

Qeco (l/s)

0,00

6,90

4,11 22,92 31,99 35,13

6,12

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00

Qeco (l/s)*

1,00

7,00

7,00 27,00 27,00 27,00

7,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9,00

Qeco (l/s)

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

0%

Jul

0%

Ago

0%

0%

* RCE adotado
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7

PROPOSTA DE REGIME DE CAUDAIS DE MANUTENÇÃO ECOLÓGICA

Desta forma, o RCE adotado para a Barragem das Olgas é apresentado no Quadro 7.1.
Quadro 7.1 – RCE adotado para a barragem das Olgas.

Qeco (l/s)

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

1,00

7,00

7,00 27,00 27,00 27,00

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

7,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Média
9,00

O troço da ribeira Redonda imediatamente a jusante da barragem da Redonda das Olgas em
projeto apresenta algumas especificidades ecohidráulicas e hidromorfológicas importantes na
determinação do RCE. Com efeito, a componente hidrológica é central na estruturação das
comunidades dulçaquícolas – afrequentemente a ictiofauna é o grupo chave –da área de
estudo face ao regime muito variável destes troços, com um vasto período do ano sem
escoamento superficial. Consequentemente, e como descrito no EIA a presença piscícola
neste tipo de linha de água é temporalmente dinâmica, não só ao longo do ano, mas também
entre anos com características hidrológicas particulares, sendo mesmo plausível que nos
anos hidrológicos intermédios e secos a presença de exemplares ictiofaunístico não ocorra
mesmo.
Tal constatação é coerente com os padrões piscícolas verificados (ver analise pormenorizada
em AQUALOGUS 2012) nos cursos de água de número de ordem mais baixa da sub-bacia
hidrográfica do rio Tua, particularmente aqueles integrados na Tipologia da DQA (ver INAG
2008a) dos Rios do Alto Douro de Pequena Dimensão, inseridos na comummente designada
terra quente transmontana (ver Capítulo 2).
Assim, o RCE proposto visa mimetizar o regime natural, assegurando desta forma a
sobrevivência de comunidades florísticas dulçaquícolas existentes, bem como de alguns
grupos de invertebrados identificados na área de estudo e que passam uma parte do seu ciclo
de vida em meio aquático. O RCE poderá também ser benéfico para outras comunidades com
afinidades aos sistemas dulçaquícolas, nomeadamente os anfíbios, que conforme descrito no
EIA superam a dezena de espécies.
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8
8.1

MONITORIZAÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A aferição da adequação do RCE ao cumprimento dos objetivos é realizada através de
Programas de Monitorização específicos para o efeito, de forma a ser possível acompanhar
as consequências das alterações hidrológicas, incluindo a libertação do RCE, sobre os
ecossistemas aquáticos e comunidades biológicas associadas. Estes Programas devem ter
como propósito central a validação do RCE implementado, possibilitando uma gestão
adaptativa do mesmo com vista a atingir os objetivos ambientais estabelecidos.
Os Programas de Monitorização para avaliar a eficácia de RCE em Portugal considerem
ciclos mínimos de 7 anos, onde para além de medição em contínuo dos caudais libertados é
considerada a avaliação de elementos biológicos – fauna piscícola e macroinvertebrados – e
os parâmetros hidromorfológicos e físico-químicos de suporte. Tal como referido
anteriormente – e de forma mais pormenorizada no EIA – a comunidade ictiofaunística
apresentará uma utilização muito esporádica, não tendo sido considerado do Programa a
implementar.
8.2

ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO

Para implementar o Programa de Monitorização para avaliar a eficácia de RCE da barragem
das Olgas deverá ser estabelecida uma estação de amostragem, a jusante da barragem, mas
o mais próximo possível da infraestrutura hidráulica, onde possam vir a ser implementados os
procedimentos normalizados de amostragem dos vários elementos em apreço.
A referida estação de monitorização deverá assegurar a garantia de acesso – quer de técnicos
quer de equipamentos – e de condições de segurança para a concretização das metodologias
de amostragem, aspeto primordial nomeadamente a nível dos parâmetros físico-químicos de
suporte que possuem avaliações nas quatro épocas do ano.
Será também relevante que a referida estação se localize fora de zonas de perturbação
antrópica (e.g., pontes, estradas, habitações) e de áreas de confluência de linhas de água.
8.3

ELEMENTOS A MONITORIZAR E SUA FREQUÊNCIA

No âmbito do Programa de Monitorização, a avaliação da qualidade ecológica nas estações
de monitorização deve abranger elementos de qualidade identificados no Anexo V da DQA,
distribuídos pelos seguintes grupos: elementos de qualidade biológicos, elementos físicoquímicos de suporte aos elementos biológicos e elementos hidromorfológicos de suporte aos
elementos biológicos. No Quadro 8.1 são identificados os constituintes do Programa a
implementar.
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Quadro 8.1 – Elementos e parâmetros a avaliar no Programa de Monitorização.
ELEMENTOS
Biológicos
Hidromorfológicos
Físico-Químicos

Macroinvertebraos bentónicos
RHS (River Habitat Survey)
Medição contínua dos RCE libertados
Elementos físico-químicos gerais

Até à data, os Programas de Monitorização possuem um prazo de sete anos, sendo que
após esse período, e se os objetivos ambientais não tiverem sido atingidos, o ciclo é repetido,
enquanto que caso os objetivos sejam alcançados passará a ocorrer uma monitorização de
vigilância, de acordo com o estipulado na DQA, com periodicidade mínima de seis anos.
Para o Programa em concreto a avaliação dos elementos biológicos e físico-químicos é
efetuada anualmente, enquanto o RHS deverá ser efetuado apenas no primeiro e sétimo ano
do ciclo de avaliação. Os parâmetros físico-químicos de suporte consideram amostragens
sazonais – uma por estação do ano – ao invés dos macroinvertebrados e RHS que deverão
ser apenas avaliados durante a primavera.
8.4

METODOLOGIAS DE AMOSTRAGEM

Para a amostragem dos elementos de qualidade biológica terão de ser seguidas as
especificações técnicas dos Protocolos de Amostragem e Análise em vigor, mais
concretamente o dos macroinvertebrados bentónicos (INAG, 2008b). No que respeita à ficha
para o RHS, deverá utilizada versão de 2003 da Environment Agency, enquanto a recolha dos
elementos físico-químicos de suporte deverá ter como base metodológica o referido num guia
específico (RELACRE, 2017) e nas normas de qualidade aplicáveis, conforme Decreto-Lei n.º
42/2016, de 1 de agosto.
8.5

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da qualidade ecológica terá de ser efetuada com recurso aos critérios legais
vigentes, que foram estabelecidos pela Autoridade Nacional da Água para as massas de
água da categoria Rios. Os referidos critérios de avaliação estão especificados no Anexo IV
da Parte 2 dos PGRH da bacia Hidrográfica do rio Douro (APA, 2016),
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