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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Barragem de Ribeiradio

ÁREAS DISCIPLINARES
Português e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
Ensino Secundário e Profissional

NOME DA ATIVIDADE

Cruzadinhas elétricas

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Conhecer a Barragem de Ribeiradio irá 
dar aos/as alunos/as conhecimentos mais 
aprofundados sobre a forma como se gera 
a eletricidade.
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COMO CHEGAR
A Barragem de Ribeiradio situa-se no Rio Vouga, 
próximo de Ribeiradio, e une os Concelhos de Oliveira 
de Frades e Sever do Vouga.

Oliveira
de Frades

Barragem de Ribeiradio
Ribeiradio
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Solicite a sua visita através 
do formulário abaixo:
https://portugal.edp.com/pt-pt/
fabricas-de-luz-visitas-a-centrais-edp

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

Barragem de Ribeiradio

O 
Aproveitamento de Ribei-
radio-Ermida (AHRE) será 
constituído por dois esca-
lões, o de Ribeiradio, 

a montante, na zona intermédia da bacia 
do Vouga, aproximadamente a 95 km 
da nascente, próximo da povoação de 
Ribeiradio, e o de Ermida, cerca de 4 km 
a jusante do primeiro. 

As respetivas albufeiras estendem-
se desde os concelhos de Oliveira de 
Frades e Sever do Vouga até os de Vale 
de Cambra e São Pedro do Sul. Além 
da finalidade principal de produção de 
energia elétrica, o ARHE permite tam-
bém o abastecimento de água e o con-
trolo de cheias. 

O escalão de Ermida destina-se a con-
trolar e regular variações bruscas no cau-
dal lançado para jusante. O escalão de 
Ribeiradio compreende uma barragem 
de gravidade, em betão, com uma altura 
máxima de 83m e com um coroamento 
de desenvolvimento de 265m. A central 

é em poço, localiza-se na margem es-
querda e está equipado com um grupo 
turbina-alternador, capaz de turbinar 
até 125 m³/s, com a potência de 71 MW 
(alternador), alimentado por circuito 
hidráulico subterrâneo formado por uma 
galeria de adução com cerca de 210 m 
de comprimento e um diâmetro interior 
de 5,5m. 

No coroamento da barragem na zona 
centro encontra-se o descarregador 
de cheias, controlado por 3 comportas 
segmento. Permite a descarga de um 
caudal de ponta afluente de 3.260 m3/s. 
O descarregador é um órgão de segu-
rança, que possibilita evitar situações de 
acidente com a barragem.
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Na sua visita à central e barragem 
de Ribeiradio vão ficar a conhecer:

• A EDP
• O parque electroprodutor 
        em Portugal
• O negócio de energia
• As energias renováveis versus  
       as energias fósseis

• O funcionamento de uma central 
        hidroelétrica
• A importância da energia hídrica
• Os principais desafios na:
        Construção
        Exploração (O&M)
• As medidas ambientais 
• Os impactos e benefícios 
        socio económicos
• O investimento social

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS
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ATIVIDADE
Cruzadinhas elétricas
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

As atividades propostas têm como 
objetivo transmitir alguns conheci-
mentos aos/às alunos/as sobre o 
tema, de forma lúdica e desafiante.

Nível de Ensino
Ensino Secundário e Profissional 

Competências a Desenvolver
Informação e comunicação

Capacidade de raciocínio

Duração da Atividade
45 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Proporcionar 
um momento 
lúdico-pedagógico 
aos/às alunos/as.

Transmitir 
conhecimentos 
sobre o funcionamento 
da Barragem de 
Ribeiradio.
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1. Preparação
Imprima os documentos fornecidos em anexo, 
um para cada aluno/a.

Poderá optar por fazer todas as atividades propostas 
ou apenas aquelas que considerar relevantes.

O debate sobre o tema poderá ser organizado de 
diferentes formas, sendo que a sala deverá ter uma 
disposição favorável para a partilha de informações 
entre todos.

2. Introdução
Esta atividade pretende explorar a criatividade e a liga-
ção com a natureza, bem como o espírito crítico e os 
conhecimentos dos/as alunos/as sobre o tema.

3. Implementação
Para a implementação destas pequenas atividades 
deverá ter em conta:

Palavras cruzadas: os/as alunos/as poderão realizar 
esta atividade individualmente ou a pares. Para isso, 
deverão ler as várias pistas que lhes são fornecidas 
e transformá-las em palavras que se adequem as 
espaços a preencher. Este é um exercício simples 
mas desafiante.

Sopa de letras: os/as alunos/as poderão realizar esta 
atividade individualmente ou a pares. Para isso, basta 
procurarem, no meio das letras escritas de forma alea-
tória, as palavras sugeridas abaixo.
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Debate sobre o tema: existem uma série de assuntos em 
torno da Barragem de Ribeiradio. Poderá dividir a turma 
entre defensores e opositores. Assim, será divertido para 
eles/as tentarem convencer os/as restantes das suas 
opiniões.

 

4. Reflexão
As longo das atividades e, sempre que necessário, 
vá cultivando o gosto pelo tema na turma. Este poderá 
ser um tema abordado em física e em ciências de forma 
mais aprofundada e deste modo, a turma já terá alguns 
conhecimentos sobre o assunto.

Incentive a pesquisa e tente que os/as alunos/as, mesmo 
não tendo visitado a Barragem do Ribeiradio, fiquem com 
algumas noções claras do seu funcionamento.
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ANEXOS Anexo I 
Palavras Cruzadas

1. Um dos objetivos do Aproveitamento de Ribeiradio – Ermida 
é regularizar o rio Vouga, pela criação de uma albufeira, contribuin-
do simultaneamente para a produção de _______________________.
 
2. Esta barragem possui duas centrais ___________________________.

3. A barragem de Ribeiradio tem duas margens. À direita temos 
o concelho de Sever do Vouga e na margem esquerda encontramos 
o concelho de ___________________________.

4. O aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio‐ Ermida possibilita 
a criação de uma reserva de _______________________, usada para diversos 
fins.

5. Um dos impactos negativos criados foi a criação de uma barreira 
expressiva no percurso natural do rio _______________________.

6. Esta barragem permite ainda ajudar no combate a ___________________, 
permitindo que os helicópteros se abasteçam.

7. O Rio Vouga nasce na serra da _________________________.
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Anexo II 
Sopa de Letras

Encontra as 9 palavras que se relacionam com a Barragem de Ribeiradio. 
Pronto/a para o desafio? !
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Anexo III 
Debate sobre o tema 

Para a realização do debate poderá colocar alguns temas
 para que os mesmos sirvam de mote para a atividade:

• Impacto ambiental da Barragem de Ribeiradio
• Benefícios versus malefícios desta infraestrutura
• Mais valias da produção de energia através de recursos
        renováveis
• Alterações do Rio Vouga e consequente paisagem natural
• Melhoria da economia da região
• Principais beneficiários
• Investimento realizado
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Anexo IV
Soluções

Palavras cruzadas

1. Eletricidade
2. Hidroelétrica
3. Oliveira de Frades
4.  Água
5.  Vouga
6. Incêndios
7.  Lapa

Sopa de Letras
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