
Barragem:

Data:

Classe da Barragem:

Distrito, Concelho

Bacia

Curso de água

Coordenadas (latitude, longitude)

Estrada de acesso (nacional ou 

municipal)

Nome

Contacto

Endereço

Telefone

Email

Nome

Endereço

Telefone

Email

Autor

Ano

Localização

Empreiteiro

Data de conclusão

Área  (Km²)

Características principais

Escoamento médio anual (103 m3 )

Nível de pleno armazenamento 

(NPA)

Área ao NPA (ha)

Capacidade ao NPA (103 m3 )

Nível de máxima cheia (NMC, T)

Uso(s) principal

Montante

Jusante

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

REGULAMENTO DE PEQUENAS BARRAGENS (Decreto-Lei n.º 21/2018 de 28 de março - Anexo II)

Albufeira

Barragens associadas

PEQUENAS BARRAGENS DE ATERRO

Localização

Dono da obra

Técnico Responsável / 

operador da barragem

IDENTIFICAÇÃO

Projeto

Construção

BACIA HIDROGRÁFICA E ALBUFEIRA

Bacia hidrográfica
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Barragem:

Data:

Inclinação

Tipo de protecção

Inclinação 

Tipo de protecção

Tipo de formações

Camada removida

Entrada

Canal

Dissipação de energia

Montante

Jusante

Paramento de jusante

Dispositivos de impermeabilização

Dispositivos de drenagem e filtragem

Tipo de materiais do aterro

Caudal máximo

Tipo

Tipo de materiais dos drenos

Controle, equipamento

Caudal de projeto (m3
/s, T)

Tipo de materiais dos filtros

Cota do coroamento

Altura máxima acima do leito do curso de água

Comprimento do coroamento

Largura do coroamento

Paramento de montante

Tipo

Localização

DESCARGA DE FUNDO

Localização

Volume total de aterro

Folga

Fundação

DESCARREGADOR DE CHEIAS 

BARRAGEM 

Tipo de aterro

Altura máxima acima da fundação 

Tipo de revestimento do coroamento
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Barragem:

Data:

Método de determinação

Extensão (km)

Classe

Data de atribuição

Fichas de inspeção 

visual/observações

Relatórios (Classe II, 5 anos)

Tipo e número

Localização
Equipamentos instalados

DANOS POTENCIAIS

Onda de inundação

Classificação da 

barragem (DL 21/2018, 

Anexo I)

Origem ou causa

Descrição sumária

Descrição sumária 

Data de ocorrência

Tipo

Data

Procedimentos de emergência (Classe II)

ACIDENTES E INCIDENTES

ALTERAÇÕES OU OBRAS DE REABILITAÇÃO

DADOS COMPLEMENTARES, OBSERVAÇÕES

Arquivo (localização, 

suporte)

INSPEÇÕES E COMPORTAMENTO
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