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EEEMMM   QQQUUUEEE   CCCOOONNNSSSIIISSSTTTEEE   OOO   PPPRRROOOJJJEEECCCTTTOOO???   

O projecto apresentado neste relatório refere-se à instalação de um aproveitamento 

hidroeléctrico para produção de energia eléctrica a partir da força da água. O projecto 

encontra-se em fase de Projecto de Execução.  

OOO   QQQUUUEEE   ÉÉÉ   UUUMMM   AAAPPPRRROOOVVVEEEIIITTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   HHH IIIDDDRRROOOEEELLLÉÉÉCCCTTTRRRIIICCCOOO???   

Um aproveitamento hidroeléctrico tal como o nome indica refere-se à utilização da 

energia da água para produção de electricidade. A energia da água está na força 

exercida pelo seu movimento a qual acciona uma turbina que produz energia e é 

adaptada às características da energia que circula na rede através de um 

transformador. 

Os elementos constituintes do aproveitamento hidroeléctrico são essencialmente o 

açude, túnel, chaminé de equilíbrio, conduta forçada, central e linha de ligação à rede 

do Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP). 

O açude não é mais que uma represa de água que acumula uma dada quantidade de 

água de modo a manter ao longo do ano um determinado caudal para alimentar a 

turbina.  

O túnel encaminha a água desde o açude até ao ponto em que se implantará a 

conduta forçada. 

A chaminé de equilíbrio permite criar uma reserva de água que garanta uma 

alimentação contínua à conduta forçada, i.e., representa essencialmente um tanque 

de reserva. 

A conduta forçada é sempre constituída por um tubo fechado que conduz a água a 

partir da chaminé de equilíbrio até à central. A chaminé de equilíbrio situa-se sempre a 

uma cota bastante mais elevada do que o ponto de instalação da central de modo a 

que a queda forneça força à água. 
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A linha de ligação à rede do SEP é uma linha aérea de transporte de electricidade à 

semelhança das demais existentes que levará a energia desde o ponto de produção, 

central, até à linha do SEP existente nas proximidades. 

DDDOOONNNOOO   DDDOOO   PPPRRROOOJJJEEECCCTTTOOO???   

A instalação do aproveitamento hidroeléctrico será da responsabilidade da empresa 

Hidroamarante – Sociedade Eléctrica, SA., a qual foi criada tendo como objecto a 

produção e distribuição de energia. 

PPPOOORRRQQQUUUEEE   SSSUUURRRGGGEEE   EEESSSTTTEEE   PPPRRROOOJJJEEECCCTTTOOO???   

Desde algum tempo que a qualidade do ar que respiramos é uma preocupação geral 

dos habitantes do planeta Terra a qual tem motivado encontros a nível mundial de 

modo a consciencializar todos os países do grande problema que as emissões de 

poluentes, essencialmente do dióxido de carbono, constituem. 

O dióxido de carbono é essencialmente produzido nas actividades que envolvem a 

queima de combustíveis, tais como motores de automóveis e fábricas, entre outros. 

Dentre as unidades industriais constam as de produção de electricidade (centrais 

térmicas) as quais constituem uma importante fonte de produção de dióxido de 

carbono. 

Este gás para além de ser prejudicial à saúde do Homem é o grande responsável pelo 

aquecimento do planeta. Este facto deve-se à reacção química que se dá entre o 

dióxido de carbono e o ozono existente na atmosfera (o qual forma uma camada 

protectora, tipo filtro, dos raios solares) e consequentemente o vai gastando, 

formando-se “buracos na camada de ozono” permitindo a passagem dos raios solares 

e por isso o aquecimento da Terra. 

Deste modo, existe a grande necessidade de reduzir as emissões de dióxido de 

carbono. 
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Para além deste facto existe também a questão de que os combustíveis fósseis, como 

por exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão, entre outros são materiais que 

demoram muitos e muitos anos a formarem-se e que dado o consumo actual virão a 

esgotar-se. 

Dadas estas circunstâncias, e devido ao facto do bem estar da sociedade em que nos 

inserimos exigir energia que dê resposta às necessidades em termos de calor, 

iluminação e força mecânica há que desenvolver tecnologias que permitam produzir 

electricidade sem produzir dióxido de carbono e sem consumir combustíveis fósseis. 

É desta forma que a produção de electricidade a partir da força da água aparece 

como bastante atraente pois utiliza a força da água (que não se gasta) para produzir 

electricidade, sem consumir combustíveis fósseis e consequentemente sem emitir 

poluentes para a atmosfera. 

LLLOOOCCCAAALLL   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIOOONNNAAADDDOOO   PPPAAARRRAAA   AAA   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÃÃÃOOO???   

Os terrenos para implantação do aproveitamento hidroeléctrico pertencem à freguesia 

de Candemil, no concelho de Amarante, em terrenos pertencentes à empresa 

promotora deste projecto. 

A escolha do terreno para implantação do aproveitamento hidroeléctrico deve-se à 

existência de desníveis propícios para este tipo de projectos. 

O acesso ao local será efectuado a partir da EN 15 que passa por Candemil e tem 

ligação com a saída para Ansiães no IP 4. Para aceder às infraestruturas que fazem 

parte deste projecto o acesso é sempre feito pela EN 15, existindo a partir desta o 

aproveitamento de caminhos existentes para descer a encosta até ao Rio Marão. 
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                     Localização do aproveitamento hidroeléctrico  

Figura 1 – Localização do aproveitamento hidroeléctrico de Candemil 
 

A linha de ligação à Rede do SEP, partindo da central segue paralelamente a uma 

linha eléctrica já existente. 

QQQUUUAAANNNTTTOOO   TTTEEEMMMPPPOOO   VVVAAAIII    EEESSSTTTAAARRR   OOO   AAAPPPRRROOOVVVEEEIIITTTAAAMMMEEENNNTTTOOO      NNNOOO   LLLOOOCCCAAALLL???   

Prevê-se que o equipamento que se pretende instalar no local permaneça por 30 

anos, findos os quais será removido. Após esses anos, o local poderá ser utilizado 

quer para a instalação de um novo projecto similar quer de outro projecto que se 

enquadre nas características do actual ou simplesmente permanecer como 

actualmente. 
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CCCOOOMMMOOO   ÉÉÉ   CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUÍÍÍDDDOOO   EEESSSTTTEEE   AAAPPPRRROOOVVVEEEIIITTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   HHH IIIDDDRRROOOEEELLLÉÉÉCCCTTTRRRIIICCCOOO???   

De uma forma resumida o projecto do aproveitamento hidroeléctrico de Candemil terá 

um açude no Rio Marão, a montante de um já existente. Da albufeira criada pela 

existência do açude vai existir uma tomada de água que através de um túnel vai para 

a chaminé de equilíbrio. Posteriormente segue para a central através de uma conduta 

forçada até uma turbina que permitirá a produção de energia. A energia produzida 

será injectada na rede eléctrica através de uma linha de ligação. Após a passagem da 

água pela turbina esta será novamente encaminhada novamente para o Rio Marão 

sem sofrer qualquer alteração quer na qualidade como quantidade. 

Em termos de características do projecto o açude será construído em betão, com uma 

altura de 4,20 m desde o leito do rio. A albufeira criada terá uma área de 2 265 m2. 

A tomada de água será construída no início do circuito hidráulico, a montante do 

açude e na margem esquerda do Rio Marão. A tomada de água terá um sistema de 

medida do nível da albufeira. 

O circuito hidráulico é constituído por um túnel, com 600 m de extensão, por uma 

galeria com 40 m e uma conduta forçada com 265 m, perfazendo um total de 905 m 

do circuito. 

A chaminé de equilíbrio terá uma área de 20 m2 e localizar-se-à entre a galeria e a 

conduta forçada. 

Por fim a central terá uma área de 132 m2, onde estarão localizadas as turbinas que 

vão produzir a energia eléctrica. 

Para a realização da construção do aproveitamento hidroeléctrico serão necessários 

estaleiros e acessos. Estão previstos a instalação de 3 estaleiros, um localizado perto 

do açude e da tomada de água e que terá uma área de 249 m2, outro estaleiro junto à 

chaminé de equilíbrio com 359 m2 e por fim um estaleiro de apoio à central com cerca 

de 1 463 m2. 
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Nos estaleiros serão colocados materiais resultantes das escavações e dos 

movimentos de terras que serão utilizados na recuperação e reposição das áreas 

afectadas pelo projecto, de forma a repor a situação actual. 

Serão ainda necessários acessos para as diferentes estruturas do aproveitamento, 

sendo utilizados acessos existentes que serão melhorados e construção de novos 

acessos. 

A fase de construção prevê-se que tenha a duração de 10 meses e o cronograma de 

trabalhos encontra-se na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Cronograma da fase de construção 

MÊS 
ACÇÕES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRABALHOS DE 
PREPARAÇÃO (ABERTURA 
E RECUPERAÇÃO DE 
ACESSOS) 

                                        
DESMATAÇÃO E 
PREPARAÇÃO DO 
TERRENO                                         
MONTAGEM DOS 
ESTALEIROS                                         
AÇUDE E TOMADA DE 
ÁGUA                                         

ABERTURA DO TÚNEL  
                                        

ABERTURA DA GALERIA E 
COLOCAÇÃO DA TUBAGEM                                         
COBERTURA DAS VALAS 
(GALERIA)                                         
CONSTRUÇÃO DA 
CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO E 
CONDUTA FORÇADA                                         
CONSTRUÇÃO DA 
CENTRAL                                         
DESMONTE DO ESTALEIRO 
E LIMPEZA DO TERRENO E 
RECUPERAÇÃO 
PAISAGÍSTICA                                         

TESTES DO EQUIPAMENTO 
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CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   LLLOOOCCCAAALLL   PPPAAARRRAAA   IIIMMMPPPLLLAAANNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   AAAPPPRRROOOVVVEEEIIITTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   

HHH IIIDDDRRROOOEEELLLÉÉÉCCCTTTRRRIIICCCOOO   

O local em estudo está localizado na freguesia de Candemil, no concelho de 

Amarante, do distrito do Porto. Este local insere-se numa região em que o clima se 

caracteriza por duas estações: uma húmida nos meses de Inverno com temperaturas 

entre 10 - 18ºC e com chuvas mais frequentes; e outra seca que se refere aos meses 

de Verão em que se verifica pluviosidade bastante inferior e temperaturas mais 

elevadas entre 17 - 23ºC. 

Em termos geológicos o local para implantação do aproveitamento hidroeléctrico 

insere-se numa região que apresenta essencialmente formações graníticas de grão 

grosseiro. 

Em termos de aptidão dos solos verifica-se que grande parte do projecto se insere 

em zona de baixa aptidão agrícola e florestal existindo apenas a parte final da linha de 

ligação à rede que abrange uma área altamente apta em termos agrícolas e florestais. 

Em termos de áreas regulamentares, a área a utilizar para a implantação do 

aproveitamento hidroeléctrico, desde o açude até ao ponto de ligação à rede do SEP 

estão afectos à Rede Natura 2000. Algumas infraestruturas do projecto estão também 

abrangidas por Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

No local em análise as principais actividades são essencialmente a agricultura e o 

pastoreio pelo que não existem grandes focos de poluição podendo considerar-se que 

em termos da qualidade do ar não existem problemas. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR – N) tem 

uma estação para caracterização da qualidade da água para fins piscícolas. Em 

termos de qualidade da água, através de dados de caracterização, obtidos a partir da 

CCDR - N e referentes ao Rio Ovelha do qual é afluente o Rio Marão, pode verificar-

se que nem todos os parâmetros analisados estão de acordo com os limites para 

águas píscicolas. 
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No que respeita à vegetação, a área de estudo integra um conjunto de locais, que 

pelas suas características, pode ser um importante local para várias espécies com 

interesse na sua conservação, referidos para a área protegida denominada Rede 

Natura 2000 Alvão/Marão. A cartografia das áreas sensíveis identificadas encontram-

se no Desenho 02 em Anexo a este resumo não técnico. 

Relativamente à vida animal, a área de estudo integra algumas espécies, que pelas 

suas características há interesse na sua conservação. 

 No que concerne ao ruído o local de implantação do aproveitamento hidroeléctrico 

apresenta valores mais elevados junto dos açudes existentes no Rio Marão, devido à 

queda de água e junto à EN 15 como consequência do tráfego nessa via. 

Em termos de património verifica-se que a zona do projecto em estudo contém 

valores patrimoniais etnográficos (moínhos, espigueiro) e valores arqueológicos 

(furnas, alminhas). 

A ocupação urbana do território em estudo é do tipo povoamento concentrado, que se 

desenvolve preferencialmente ao longo da EN 15 e EN 575. Os aglomerados 

populacionais mais próximos da área de estudo são as localidades de Candemil (junto 

à EN15) e Gião (junto à EN575). Em termos de paisagem, as áreas agrícolas são 

fruto de criação de socalcos nas zonas de meia encosta onde se tornou possível a 

prática de uma agricultura intensiva doméstica. 

Da caracterização sócio-económica da freguesia de Candemil pode verificar-se que 

a população é predominantemente constituída por pessoas em idade adulta, i. e., 

maiores de 25 anos, cerca de 45% tendo uma grande representação o grupo de 

pessoas com idade superior a 65 anos, cerca de 18%. A população de Candemil tem 

uma percentagem de analfabetismo de 16% e em termos de escolaridade a maioria 

tem o ensino básico. As principais actividades são a agricultura, a construção civil e o 

pequeno comércio. 
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QQQUUUAAAIIISSS   OOOSSS   EEEFFFEEEIIITTTOOOSSS   RRREEESSSUUULLLTTTAAANNNTTTEEESSS   DDDAAA   IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   AAAPPPRRROOOVVVEEEIIITTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   

HHH IIIDDDRRROOOEEELLLÉÉÉCCCTTTRRRIIICCCOOO???   

Tal como toda a acção do Homem sobre o meio natural a construção e o 

funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico provocará efeitos quer positivos como 

negativos sobre o meio ambiente. 

Por forma a levar a cabo um projecto, mesmo que necessário, para o 

desenvolvimento sócio-económico há que fazer a previsão do seu efeito sobre o meio 

ambiente antes que este aconteça para intervir de modo a eliminar ou reduzir os 

efeitos negativos e aumentar os positivos. 

Os efeitos deste projecto a nível climático são indirectos e referem-se à fase de 

funcionamento deste, a qual contribuirá para a produção de electricidade sem recorrer 

às clássicas centrais térmicas onde actualmente é produzida a maior percentagem de 

electricidade consumida. Estas centrais produzem quantidades elevadas de um gás 

poluente (dióxido de carbono) o qual é responsável pelo aquecimento global da Terra 

(conhecido como “efeito de estufa”). Deste modo o abandono da produção de 

electricidade nas referidas centrais e a utilização de outros métodos que não recorrem 

à queima de combustíveis mas a um recurso natural, como é a força da água, 

contribuirão para a diminuição deste gás na atmosfera e consequentemente para a 

diminuição do aquecimento da Terra. 

Em termos geológicos não se espera que quer a fase de construção quer a fase de 

funcionamento tenham qualquer interferência sobre o ambiente já que durante a obra 

serão tomadas todas as medidas de modo a evitar problemas de estabilidade. 

Em termos de solos é previsível a movimentação de terras devido aos processos de 

escavação para construção das várias estruturas do projecto.  

Em termos de áreas regulamentares verificamos que determinadas estruturas do 

projecto se inserem em zonas de REN (Reserva Ecológica Nacional) e de RAN 

(Reserva Ecológica Nacional) o que irá implicar a alteração da classificação actual. No 

entanto a ocupação do solo por estes elementos é reduzida. 
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Os trabalhos inerentes à construção do aproveitamento hidroeléctrico devido aos 

veículos e máquinas a movimentar em obra e nas imediações constituirão um 

potencial efeito sobre a vida animal devido ao ruído e atropelamentos e sobre a 

vegetação devido à remoção do coberto vegetal. Na fase de funcionamento o 

movimento da turbina poderá constituir perigo para as pequenas espécies de vida 

animal que conseguirem entrar na conduta forçada. 

Sobre a qualidade do ar tal como referido para o clima a implementação do 

aproveitamento hidroeléctrico terá um efeito ao nível de evitar emissões de gases 

poluentes (entre outros o dióxido de carbono) para a atmosfera, e assim contribuir 

ainda que indirectamente para a melhoria da qualidade do ar, pela diminuição da 

necessidade de produção de electricidade em centrais térmicas as quais devido à 

queima de combustíveis fósseis originam este gás. Na fase de construção poderá 

haver pontualmente emissão de poeiras devido aos trabalhos de escavação e 

transporte de terras. 

No que concerne à qualidade da água não se espera que quer a fase de construção 

como de funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico tenham qualquer efeito 

sobre o Rio Marão. 

Quanto ao factor ruído na fase de construção as actividades de escavação e 

circulação de veículos e maquinaria traduzir-se-ão num efeito sobre a envolvente que 

contudo é temporário. Na fase de funcionamento existirá uma fonte de ruído devido ao 

funcionamento da turbina na central, que face ao tipo construtivo do edifício onde será 

instalada não se prevê efeitos no meio ambiente. 

Em termos da paisagem a afectação na fase de construção deve-se à 

desorganização provocada pela obra em si. Na fase de funcionamento a afectação 

deve-se à inserção de elementos novos na paisagem tais como, chaminé de 

equilíbrio, conduta forçada, central e linha/postes de ligação à rede. Dadas as 

medidas tomadas na fase de projecto nomeadamente, revestimento da chaminé de 

equilíbrio e central com materiais típicos da região e a reflorestação da envolvente 

consegue-se a integração paisagística dos diferentes elementos do aproveitamento. 
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Em termos sócio-económicos na fase de construção espera-se um efeito sobre o 

aumento da mão de obra. Dado o aumento de poeiras, ruído e tráfego inerente ao 

movimento de veículos prevê-se a diminuição dos níveis da qualidade de vida. Na fase 

de funcionamento os efeitos serão essencialmente sobre a qualidade do ar, ainda que 

indirectos, e sobre o factor económico devido à diminuição da necessidade de saída 

de divisas para fora do país. 

QQQUUUEEE   MMMEEEDDDIIIDDDAAASSS   SSSEEERRRÃÃÃOOO   TTTOOOMMMAAADDDAAASSS   PPPAAARRRAAA   DDD IIIMMMIIINNNUUUIIIRRR   OOOSSS   EEEFFFEEEIIITTTOOOSSS   NNNEEEGGGAAATTTIIIVVVOOOSSS???   

No que concerne aos efeitos sobre a geologia durante a fase de construção serão 

tomadas todas as medidas cautelares de construção de modo a evitar problemas de 

instabilidade dos terrenos a afectar. 

Os materiais provenientes da escavação serão encaminhados para um local 

adequado e será implementado um sistema de gestão de resíduos na fase de 

construção de modo a diminuir os efeitos sobre os solos.  

Por forma a diminuir as interferências sobre a flora (vegetação) e fauna (vida animal) 

será utilizada a área de terreno apenas necessária ao empreendimento. 

De modo a evitar problemas de contaminação do ar com as poeiras geradas nos 

processos de escavação serão utilizados meios de humedecimento de terras e os 

camiões de transporte serão cobertos. 

De modo a diminuir os níveis de ruído sobre a envolvente, os trabalhos de construção 

civil serão realizados apenas durante o período diurno. Após terminar os trabalhos de 

construção e após a entrada em funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico 

serão efectuados ensaios de medição de ruído de modo a confirmar os níveis de ruído 

esperados devido ao funcionamento da central e caso seja necessário tomar medidas 

no sentido de diminuir os níveis de ruído causados por essa fonte. 

Sobre a paisagem, durante a fase de construção, serão tomadas medidas ao nível da 

delimitação da área de intervenção e depósito de máquinas e veículos sendo no final 
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desta efectuada a integração paisagística com a organização dos espaços 

envolventes por plantação de espécies de vegetação característica da região. 

Em termos sócio económicos será efectuado o aviso da população mais próxima 

sobre o conteúdo e duração da obra eserá sinalizada a área de intervenção.  

QQQUUUAAAIIISSS   OOOSSS   EEEFFFEEEIIITTTOOOSSS   DDDEEECCCOOORRRRRREEENNNTTTEEESSS   DDDAAA   NNNÃÃÃOOO   IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEESSSTTTEEE   PPPRRROOOJJJEEECCCTTTOOO???   

Como efeitos resultantes da não implementação deste projecto podem enunciar-se o 

aspecto económico e ambiental. 

Sobre o aspecto económico há a referir que, dada a não capacidade de produzir 

energia eléctrica necessária em Portugal, para o consumo interno, parte da energia 

consumida é importada com a consequente saída de divisas para o estrangeiro. Para 

além deste aspecto existe também a dependência de outros, de um bem essencial ao 

ritmo de vida a que temos vindo a habituar-nos. 

A nível ambiental a não implementação do aproveitamento hidroeléctrico contribuirá 

para a continuação da produção de energia eléctrica a partir de outras fontes 

essencialmente a partir da queima de combustíveis. 

Com a continuação da laboração das centrais térmicas continuará a existir a emissão 

de poluentes atmosféricos nomeadamente do dióxido de carbono para a atmosfera 

com a consequente diminuição da camada de ozono e aquecimento da Terra com o 

desequilíbrio ecológico que este provoca nos seres vivos habitantes deste Planeta. 
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ANEXO 

DESENHO 01 - LOCALIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO 

DESENHO 02 - CARTOGRAFIA DAS ÁREA SENSÍVEIS 








