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EXPLORAÇÃO DAS
ALBUFEIRAS

A produção de energia não é a primeira prioridade na exploração
das albufeiras
Consumo humano

Irrigação

Navegação e recreação.

Gestão e controlo de

Produção de energia

Mitigação dos efeitos da seca

Consumo industrial

cheias

A gestão das albufeiras é efetuada de acordo com regras
estabelecidas e em articulação com as entidades competentes
Regras de
exploração

Contratos de
Concessão

Características dos
grupos geradores

Articulando, quando
possível, com usos e
necessidades a
montante e a
jusante

No Contrato de Concessão estão definidos os limites máximos e
mínimos de exploração das albufeiras.
NPA (121,50)
~1 095 hm3

NPA (296,00)
~720 hm3

~615 hm3
85% do Vol. total
Nme (240,00)
~105 hm3

Cabril

Nme (79,00)
~192 hm3

Castelo Bode

NPA (74,00)
~93 hm3

NPA (114,00)
~112 hm3

~69 hm3
62% do Vol. total

Nme (97,00)
~43 hm3

~902 hm3
82% do Vol. total

Pracana

~21 hm3
22% do Vol. total

Nme (71,00)
~72 hm3

Fratel

A gestão das albufeiras é efetuada de acordo com regras
estabelecidas e em articulação com as entidades competentes
CHEIAS - A gestão das albufeiras dos
aproveitamentos hidroelétricos afetos à EDP é
feita em permanente articulação com a Agência
Portuguesa do Ambiente e Proteções Civis
Distritais (caso particular da bacia do Douro com
o Centro Prevenção Cheias), tendo como
prioridade a proteção de pessoas e bens.

SECA - A EDP adopta as medidas
propostas pela Comissão de Gestão de
Albufeiras, para prevenir, eliminar, mitigar
ou controlar os efeitos de seca.

As Regras de Exploração definem a atuação em situação de
descarregamentos

• Cotas de salvaguarda
• Regras de descarregamento
- Sequência de abertura e fecho das comportas

SISTEMA AGUIEIRARAIVA-FRONHAS

Bacia do Mondego
Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
Bacia hidrográfica Mondego
Área total - 6644 km2
Extensão curso principal - 232 km

Barragem da Agueira

Concelho: Penacova
1,7 km a jusante da foz do Dão
Albufeira com 31 km extensão (NPA)
Área da bacia - 3113 km2
Barragem da Raiva
10 km a jusante da Aguieira
Albufeira 10 km extensão (NPA)
Área da bacia - 3339 km2

Túnel derivação AG-FR
Extensão - 8,2 km
Caudal máx. - 30 m3/s

Barragem de Fronhas
O sistema Aguieira Raiva
Fronhas domina ~60% da
bacia total do Mondego

Rio Alva
Concelho: Arganil
9 km montante confluência com Mondego
Albufeira com 7,5 km extensão (NPA)
Área da bacia - 652 km2

Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
Aguieira
Tipo

Abóbadas
múltiplas

Altura

89 m

Cota coroamento

126,65 m

Comprimento coroamento 400 m
Nível Pleno Armaz. (NPA) 125,00
Nível máx. cheia (NMC)

126,00

Nível mín. exploração
(NmE)

110,00

2 Descarregadores de
Cheias
implantados nos
contrafortes
Q = ~2 080 m3/s (NMC)

Caudal máx. turbinamento - ~525
m3/s

1 Descarga de Fundo
implantada galeria m. direita do desvio
provisório

NPA - (125,00)
Vol. - ~429 hm3

VU - ~222
hm3

Nme - (110,00)
Vol. - ~207 hm3
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Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
Raiva
Tipo

Gravidade

Altura

36 m

Cota coroamento

64,50 m

Comprimento coroamento

200 m

Nível Pleno Armaz. (NPA)

61,50

Nível máx. cheia (NMC)

62,50

Nível mín. exploração
(NmE)

55,80

Descarregador de
Cheias
Q = ~2 000 m3/s
(NMC)

Caudal máx. turbinamento - ~160
m3/s
Descarga fundo incorporada no pilar central
do DC
Q = ~48 m3/s (NMC)

NPA - (61,50)
Vol. - ~24 hm3

VU - ~12 hm3

Modular caudais turbinados na
Aguieira

Nme - (55,80)
Vol. - ~12 hm3

Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
Fronhas
Tipo

Arco
abóbada

Altura

62 m

Cota coroamento

140,00

Comprimento coroamento

250 m

Nível Pleno Armaz. (NPA)

134,10

Nível máximo cheia (NMC)

140,00

Nível mínimo exploração
(NmE)

117,00
Descarga meio fundo
-2
Eixo à cota (100,00)
Q ~ 2 x 125 m3/s
(NMC)
NPA - (134,10)
Vol. - ~62 hm3

VU - ~42 hm3
Descarga de fundo - 2
Eixo à cota (92,50)
Q ~ 2 x 125 m3/s
(NMC)
Nme - (117,00)
Vol. - ~20 hm3

REGRAS DE
EXPLORAÇÃO

Regras de exploração
Noções gerais
• Nos períodos de cheia, os descarregamentos da Aguieira e Fronhas são
Gestão
controlada pela
APA

supervisionados/controlados pela APA, porque é a APA que tem a informação
completa do que se passa na bacia do Mondego a jusante da Raiva.

• No verão, a água que sai do sistema (pela Raiva) é gerida pela APA, consoante as
necessidades no Baixo Mondego.
• No período entre 15 de Outubro e 15 de Abril, adota-se uma gestão adaptativa, cujo

Gestão
adaptativa

princípio geral se baseia na adoção de níveis variáveis para a albufeira da Aguieira em
função do caudal médio afluente nas 24 horas anteriores.

https://www.youtube.com/watch?v=TiPG70Gw
NGc

https://www.asbeiras.pt/2019/12/

Regras de exploração
Noções gerais - Aguieira
Gestão adaptativa, 15 Outubro e 15 Abril:
(m3/s)

Caudal
médio afluente no Cota a atingir no
dia t
final do dia t+1 (m)
0 a 25
123,00
25 a 50

121,00

50 a 100

119,00

> 100

117,00

• No início da cheia a albufeira deve encontrarse a uma cota ≤ (117,00);
• Até à cota (124,50) são lançados 450 m3/s
para jusante (preferencialmente por
turbinamento);
• Quando o nível na albufeira atingir a cota
(124,50) inicia-se ou incrementa-se a
abertura das comportas dos descarregadores
de cheia.

NDO = 125,00 (~429
hm3)
Vol. Útil
~222
hm3

Encaixe
Cheias
~139
hm3
Vol. Livre
~83 hm3

Vol. Morto - ~207 hm3

Regras de exploração
Noções gerais - Raiva
•

NPA coincidente com NMC, à cota (61,50).

•

A exploração da Raiva está intimamente ligada à exploração da Aguieira e, para caudais de cheia, a
capacidade de regularização da sua albufeira é praticamente desprezável. Assim, os procedimentos
de exploração serão os seguintes:
 poderá ser feita a regularização dos caudais afluentes, enquanto tal for possível sem condicionar
o valor dos caudais lançados pela Aguieira;
 esgotada a capacidade de regularização, o caudal lançado será igual ao afluente e o nível da
albufeira, situado à cota do NPA=NMC, será mantido até ser esgotada a capacidade de vazão dos
descarregadores de cheia para essa cota.

Genericamente, em situação de cheia os caudais lançados na Raiva
serão ≥ aos lançados na Aguieira (contribuição bacia intermédia).

Regras de exploração
Noções gerais - Fronhas
•

•

Níveis de defesa da obra:
 NDO1 = 130,50
 NDO2 = 136,50
Na ocorrência de cheias devem ser seguidos os seguintes
procedimentos:
No início da cheia, a albufeira deve encontrar-se à cota (123,00).
Até à cota (129,50), o caudal efluente é o caudal ecológico
lançado para jusante da barragem e o derivado para a Aguieira.
Quando a albufeira ultrapassar a cota (129,50) as comportas das
descargas de fundo começarão a ser abertas, devendo estar
completamente abertas (2 x 125 m3/s) quando atingir o NDO1.
Quando ultrapassar a cota (135,50) as comportas das descargas
de meio fundo começarão a ser abertas, devendo estar
completamente abertas (2 x 125 m3/s) quando o nível atingir o
NDO2.

22 hm3
20 hm3

DESAFIOS

Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
O regime hidrológico do rio Mondego é muito irregular
O regime hidrológico do rio Mondego é muito irregular, em parte devido
às características da precipitação, mas sobretudo devido ao papel
desempenhado pela morfologia da bacia hidrográfica na geração do
escoamento.
Efetivamente, a passagem brusca do rio para uma planície aluvionar
ampla, depois de percorrer uma série de vales inclinados e estreitos que
favorecem a drenagem rápida da bacia a montante de Coimbra, confere
ao regime de escoamento na bacia características torrenciais.
Antes das intervenções na bacia hidrográfica do rio Mondego, os caudais
de cheia podiam atingir valores da ordem dos 3 000 m3/s, muito
superiores aos caudais de estiagem, da ordem de 1 m3/s.
Regime de
escoamento na
bacia com
características
torrenciais
(1)
(2)

Texto de LNEC, Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira, dezembro 2012
Imagens do Filme Mondego, de Daniel Pinheiro. https://noctulachannel.com/mondego-rio-coimbra-daniel-pinheiro-filme/

Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
As incertezas das previsões meteorológicas
Em algumas ocasiões a incerteza associada às previsões tem impacto na gestão das afluências
Em algumas
ocasiões a
incerteza associada
às previsões tem
impacto na gestão
das afluências

Real: 1340 m3/s

770 m3/s

420 m3/s

Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
Condicionantes a jusante
Em algumas
ocasiões, a situação
a jusante obriga a
ajustar/adaptar os
descarregamentos
na Aguieira
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RESUMO

Sistema Aguieira-Raiva-Fronhas
• O sistema Aguieira Raiva Fronhas domina ~60% da bacia total do Mondego.
• Regime de escoamento na bacia com características torrenciais.
• Gestão controlada pela APA, quer em períodos de cheia, quer no verão.
• No período entre 15 de Outubro e 15 de Abril, adota-se uma gestão adaptativa, cujo
princípio geral se baseia na adoção de níveis da albufeira variáveis em função do
caudal médio afluente nas 24 horas anteriores.
• Em algumas ocasiões, a situação a jusante obriga a ajustar/adaptar os
descarregamentos na Aguieira.
• Grandes desafios relacionados com as incertezas associada às previsões
meteorológicas.

OBRIGADO

