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• Interferência antrópica nos padrões naturais de escoamento de 
um curso de água;

• Um dos processos mais agressivos para os ecossistemas fluviais;

• Manipulação de caudais vai para além da modificação dos 
regimes de caudais;

• Implica alterações ambientais substanciais que afetam a 
conservação da natureza;

• Reação proporcional da Natureza à intensidade da regularização;

• Principal fator de degradação dos ecossistemas de água doce.

Regularização fluvial



Gradiente de regularização fluvial



• Processo degenerativo de origem humana das condições físico-
químicas do ambiente natural;

• Resultado do represamento do rio;

• Alteração das características hidráulicas do sistema;

• Consequente diminuição da adequação ou disponibilidade de 
habitat para espécies;

• Grande ameaça aos ecossistemas de água doce.

Degradação do habitat fluvial



Relações entre as várias 
comunidades

Rivaes et al., 2020. DOI: 

10.1016/j.scitotenv.2020.144327
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• Metodologia

Relações entre as várias comunidades

31 locais de amostragem



• Amostragem de campo

• Macrófitos (42)

• Briófitos (20)

• Macroalgas (15)

• Diatomáceas (154)

• Macroinvertebrados (80)

• Hidráulica

• Ambiental

Relações entre as várias comunidades



• Análise de dados

• Construção de matrizes (traços, diversidade funcional, biológica e 
ambiental);

• Construção de diversos índices de diversidade funcional e biológica;

• Determinação de relações potenciais entre traços e ambiente (análises 
RLQ e fourth-corner);

• Cálculo correlações entre índices diversidade biológica e ambiente, com 
PCA da matriz de correlações;

• Análise da resposta dos índices de diversidade funcional e biológica ao 
gradiente de regularização através de modelos de regressão linear.

Relações entre as várias comunidades



Relações entre as várias comunidades
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correlacionados

• Análise de traços e diversidade funcional

• Inércia projetada cumulativa: 74 a 92%

• Variância explicada:

• Matriz R: 65 a 91%

• Matriz Q: 64 a 84%

• Matriz L: 54 a 60%

• Variáveis  ambientais mais correlacionadas: 
habitat e regulação fluvial;

• Diferentes traços correlacionados com regulação 
fluvial consoante elemento biológico;

• Relações significativas entre espécies e variáveis 
ambientais – filtro ambiental;

• Efeitos dos traços nas espécies não significativos



Relações entre as várias comunidades

• Análise de diversidade biológica

• Variância explicada: 61% primeiros três eixos;

• Variáveis ambientais mais correlacionadas (>|0.7|) são 
de habitat e regularização;

• Índices de biodiversidade podem responder 
diferentemente a fatores particulares.

• Resposta dos índices à regularização

• Tipo de rio e regularização não influencia 
significativamente a resposta dos índices;

• Índices variam de acordo com DOR embora significativos 
apenas em alguns;

• Macroinvertebrados apresentam índices mais 
responsivos, seguidos por vegetação ripária e 
macroalgas;

• Briófitos não respondem à DOR.



Relações entre as várias comunidades

• Correlação entre índices

• Várias correlações fortes dentro do grupo 
biológico;

• Vários grupos biológicos correlacionados entre si.



Qual o efeito na composição dos ecossistemas 
fluviais?

A regularização funciona como um filtro ambiental das comunidades fluviais.

As modificações resultam de uma força seletiva que salienta similaridades 

nas características específicas das comunidades refletindo uma tolerância 

à regularização.

A transformação da composição funcional das comunidades existentes 

redunda na modificação das funcionalidades do próprio ecossistema.

Tende a ser proporcional à dependência das comunidades do ecossistema 

aquático, assim como ao gradiente de intensidade da regularização fluvial.



Qual a importância das relações entre comunidades 
fluviais?

A  análise conjunta de diferentes grupos biológicos revela um grande 

número de correlações na diversidade funcional dos diferentes grupos.

Enfatiza os possíveis efeitos de cascata da alteração de uma 

comunidade em particular nas restantes.

Realça a necessidade de uma perspetiva global na análise dos 

efeitos da regularização fluvial nos ecossistemas fluviais.



Comunidades de organismos 
aquáticos, alterações climáticas 
e operação de barragens

Rivaes et al., 2022. DOI: 

10.1016/j.scitotenv.2021.151857
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• Fator crucial na alteração do regime hidrológico dos rios;

• Acumulação de emissões de CO2:

• Aquecimento global;

• Alteração dos padrões de temperatura e precipitação;

• Fenómenos extremos mais frequentes e prolongados;

• Influência na procura energética.

Alterações climáticas

Alteração dos padrões de escoamento



• Metodologia

Alterações climáticas e operação de barragens

31 mesohabitats amostrados



• Metodologia

Alterações climáticas e operação de barragens



• Cenários de alteração hidrológica

Alterações climáticas e operação de barragens

+
Projeções de alteração 
na procura energética



Alterações climáticas e operação de barragens

• Análise de dados

• Determinação do valor indicador das espécies (IndVal) para cada 
mesohabitat;

• Cálculo da probabilidade de ocorrência das espécies indicadoras nos 
mesohabitats (IndVal sensitivity);

• Avaliação das variáveis ambientais mais importantes na diferenciação 
dos mesohabitats;

• Análise discriminante para determinação do tipo de habitat através das 
características hidráulicas;

• Calibração e validação da análise discriminante;

• Classificação dos mesohabitats para os diferentes cenários (3x3m);

• Cenários de abundância/cobertura das espécies indicadoras.



• Descrição biótica e abiótica dos mesohabitats

• Mesohabitats amostrados: 31 (11 pools, 12 runs e 8 
riffles)

• Macrófitos vasculares: 42 espécies

• Macroalgas: 8 taxa

• Diatomáceas: 152 taxa

• Macroinvertebrados: 144 taxa

• Principais variáveis na diferenciação dos mesohabitats 
(PCA): hidráulicas (velocidade, profundidade e substrato) 
e de qualidade do habitat (cobertura ripária, integridade 
ripária, condutividade);

• Análise discriminante: 98% da variância entre 
mesohabitats explicada no primeiro eixo discriminante;

• Avaliação da análise discriminante: muito boa precisão e 
capacidade discriminante

Alterações climáticas e operação de barragens



• Alterações hidráulicas e de mesohabitat

Alterações climáticas e operação de barragens



Alterações climáticas e operação de barragens

• Variação nas comunidades biológicas

• Variações diferentes consoante o 
grupo biológico;

• Variações na cobertura 
compreendidas entre 20 e 80%;

• Variações mais drásticas no 
sentido da diminuição da 
abundância/cobertura

• Grupo menos afetado: 
Macrófitos vasculares

• Grupo mais afetado: 
Diatomáceas



Como é o habitat alterado com a modificação do 
regime de utilização dos rios em resposta a 
cenários de alterações climáticas?

Considerando as modificações esperadas da procura de 

energia e do clima regional na gestão das barragens de produção 

hidroelétrica, perspetiva-se:

Redução dos caudais turbinados;

Homogeneização das condições hidráulicas do sistema;

Modificação da proporção dos diferentes habitat;

Prevalência de um habitat mais uniforme.



Como são alteradas as diferentes comunidades 
biológicas em função das modificações de 
habitat previstas?

As modificações de habitat previstas revelam-se em

Diferente proporção de disponibilidade de habitat;

Interferência na abundância de espécies indicadoras de um determinado habitat;

Potencialmente drásticas para as comunidades biológicas.

A gravidade das alterações biológicas esperadas é

Proporcional à intensidade da alteração climática;

Variações de abundância de espécies indicadoras desde reduções para 20% da 

abundância atual, até aumentos de 80%;

Diatomáceas (microflora) as mais afetadas e as plantas aquáticas menos.



Qual o papel das barragens nesta matéria?

Apesar dos efeitos nefastos conhecidos das barragens, neste 

caso, poderão tornar-se aliados importantes para contrariar os 

impactos das alterações climáticas nas comunidades a jusante 

destas estruturas, através da manutenção de caudais de maior 

sustentabilidade e resiliência à alteração climática.
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