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Analisar a eficiência do sistema adutor
e definer o caudal apropriado para a 
reprodução dos ciprinídeos autóctones
(boga e barbo)
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Modelação hidrodinâmica

48 secções

transversais

ADCP

Rugosidade



0

0.2

0.4

0.6

0.8

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

0 5 10 15

H
H

S 
[-

]

W
U

A 
(m

2 )

Discharge (m3/s)

WUA [m²] HHS [-]

Juveniles
Adults

1.5 m3/s

Vilariça River

1.5 m3/s

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

0 5 10 15

H
H

S 
[-

]

W
U

A
 (m

2 )

Discharge (m3/s)

WUA [m²] HHS [-]
1.5 m3/s



despacho ministerial n.º 15/MAMB/2016

Estratégia Nacional de Remoção de 
Infraestruturas Hidráulicas Obsoletas 

Segundo a Confederação Hidrográfica do Douro (CHD, 2014), os 
benefícios ambientais da eliminação de estruturas hidráulicas 
desnecessárias são:

• Recuperação do sistema natural, contribuindo para o aumento 
da biodiversidade. 
• Recuperação do leito de cheia e das zonas húmidas adjacentes.  
• Melhoria da qualidade da água através da redução do tempo de 
retenção hidráulica, especialmente quando há colmatação devido aos 
sedimentos e quando há presença de altas concentrações de nutrientes 
que podem produzir fenómenos de eutrofização. 
• Redistribuição de sedimentos e restabelecimento do transporte 
de sólidos, melhorando a dinâmica do rio e a renovação do habitat. 
• Melhoria da distribuição de nutrientes e a capacidade de 
autodepuração do rio. 
• Recuperação de conetividade longitudinal, permitindo os 
movimentos de peixes migradores e de outros organismos. 

NECESSÁRIO
CONSIDERAR 

OS 
IMPACTES 

DA 
REMOÇÃO!









CRITÉRIOS INDICADORES
Qualidade da 
água e dos 
habitats

 EQR

 Qualidade ripária (QBR) 

 Impacto no rio a jusante

 hydropeaking
Conetividade  Conetividade Iongitudinal e 

dentritica dos afluentes

 Nº barreiras impermeáveis

 Passagem de peixes,
Conflitos 
sociais

 Usos do albufeira

 Importância 
cultural/patrimonial

 Importância  pesca 
desportiva

“hot spots”  Imprtância conservação 
natureza

 Áreas protegidas

 Espécies-alvo aquáticas

 Interesse paisagístico 

 Impactos na biodiversidade
Segurança e 
exigências 
legais

 Licença de utilização válida

 Segurança

 Impactes resultantes da 
remoção

 Custos da remoçãp

Identificação das 
barragens a remover: 

elaboração dum ranking

Critério 1
habitat

Critério 3
conflitos

Critério 4
biodivers.

Critério 5
segurança

Critério 6
Impactes 

Critério 2
permeab.
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Jornadas Técnicas da Hidroenergía
Régua, 23 e 24 de maio 2019 Nome orador 18

Desafios:

 Programa nacional de remoção/permeabilização de obstáculos 
tendo em conta os usos múltiplos e efeitos cumulativos.

 Implementação de dispositivos naturalizados de passagem de 
peixes.

 Como contornar os impactes das albufeiras?
 Considerar a migração para jusante.
 Monitorização da eficácia dos dispositivos e sua manutenção.
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