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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) do “APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE JANEIRO DE 

BAIXO” (AHE de Janeiro de Baixo) no rio Zêzere.  

O Proponente do Projecto, Hidroeléctrica de Janeiro de Baixo, Lda., pretende 
construir o referido Aproveitamento com o objectivo exclusivo de produção de 
energia eléctrica.  

A energia produzida no AHE de Janeiro de Baixo terá de ser transportada até ao 
ponto de interligação atribuído pela REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
concessionária da Rede Nacional de Transporte de energia eléctrica em alta 
tensão, pelo que terá de ser construída uma Linha Eléctrica Aérea, a 15 kV, para 
ligação ao ponto de entrega junto à povoação de Orvalho, no PT de Urgeiro da 
Linha de Santa Luzia-Oleiros. 

A necessidade de elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental para este 
aproveitamento resulta da aplicação do exposto na alínea g) do ponto 10, do 
Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que determina que todas as 
barragens e outras instalações destinadas a reter água ou armazená-la de forma 
permanente, que tenham uma altura igual ou superior a 15 metros (≥15 m), um 
volume igual ou superior a 0,5 hectómetros cúbicos, (≥0,5 hm3), uma albufeira 
igual ou superior a 5 hectares (≥5 ha) ou um coroamento igual ou superior a 500 
metros (≥500 m), encontram-se abrangidas por um processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) para o respectivo licenciamento. 

Com efeito, o Projecto em causa possui características que determinam a 
obrigatoriedade de submeter a avaliação de impacte ambiental (AIA) o respectivo 
Projecto como formalidade essencial para a aprovação do mesmo, 
designadamente um açude com uma altura total de 17,2 m, um volume total de 
armazenamento de 0,75 hm3 e uma albufeira com cerca de 21,4 ha. 

Ao abrigo da Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro (Lei da Água), onde se 
estabelece o regime de licenciamento da utilização do domínio hídrico, a entidade 
licenciadora com poder titular e de autorização para projectos de infra-estruturas 
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como as que são objecto do presente EIA é a Administração da Região 
Hidrográfica, de acordo com o estabelecido no nº 6, alínea b do Artigo 9º do 
referido diploma.  

No entanto, uma vez que as Administrações de Região Hidrográfica ainda não 
foram criadas, tem sido a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR Centro), que tem assumido a função de entidade licenciadora do domínio 
hídrico, tal como previamente sucedido. 

O EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo foi realizado de 
acordo com o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo sido elaborado entre Setembro de 2005 
e Novembro de 2006 pela DHVFBO. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto tem como objectivo a produção de energia eléctrica utilizando a 
energia da água (energia hídrica), recurso natural renovável. Esta energia 
eléctrica será vendida nas condições fixadas na legislação e regulamentação 
aplicáveis, à empresa gestora da Rede Eléctrica Nacional (REN, S.A). 

O projecto contribui para reduzir a dependência externa do nosso país 
relativamente à importação de combustíveis fósseis, bem como contribuir para a 
protecção do ambiente e para o desenvolvimento sustentável, através da redução 
da emissão de poluentes atmosféricos associados à queima de combustíveis 
fósseis, nomeadamente de gases com efeito de estufa. Estes objectivos 
encontram-se em consonância com a política definida pela União Europeia e pelo 
Governo Português nomeadamente através dos seguintes instrumentos: 

• Directiva 20001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Setembro 2001, relativa à promoção de electricidade a partir de fontes de 
energia renováveis (E-FER) no mercado interno da electricidade. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º63/2003, de 13 de Março, relativa à 
Política Energética Portuguesa, que revoga a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º154/2001, de 19 de Outubro, que aprova o Programa E4- 
Eficiência Energética e Energias Endógenas. 

A Directiva 2001/77/CE estabelece como meta nacional para Portugal para o ano 
de 2010 o valor de 39% da produção de energia eléctrica a partir de fontes de 
energia renováveis (E-FRE), sendo o limiar para a União Europeia de 22,1%. Este 
objectivo, ambicioso, implica aumentar significativamente a quota de energia 
eléctrica produzida a partir de renováveis. Para concretizar este objectivo é 
necessário dispor de um parque produtor de energias renováveis com uma 
potência da ordem dos 8 800 MW dos quais 500 MW deverão ser conseguidos 
através das Mini-hídricas.  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º63/2003, de 13 de Março, relativa à 
Política Energética Portuguesa, traça como objectivo, no âmbito do aumento de 
utilização das E-FER instalar até 2010 uma potência de 400 MW proveniente de 
pequenos aproveitamentos hidroeléctricos (até 10 MW cada). 
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O funcionamento do AHE de Janeiro de Baixo, com uma potência aproximada de 
3,2 MW, corresponderá a cerca de 0,8 % desta previsão. 

A produção de electricidade no Aproveitamento não provocará emissões de gases 
com efeito de estufa registando-se, assim, uma contribuição para o cumprimento 
dos compromissos nacionais do Protocolo de Quioto e na Directiva 2001/81/CE 
(tectos nacionais de emissão). 
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3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

A construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo já se 
encontrava previsto no Plano de Bacia do Tejo, com o mesmo NPA que agora é 
preconizado no Projecto para Licenciamento. 

O AHE de Janeiro de Baixo foi, anteriormente, objecto de um outro projecto, 
realizado em Outubro de 1998 para a Hidroeléctrica de Janeiro de Baixo, Lda., ao 
abrigo de um Alvará de Licença emitido pela Direcção Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais do Centro (Alvará de Licença nº 279/97). 

A concepção prevista nesse projecto para o aproveitamento era semelhante à 
preconizada no actual Projecto para Licenciamento, sobre o qual o presente EIA 
incide. 

No entanto, perante as modificações do projecto original (relacionadas com o 
descarregador de cheias o NPA e a potência instalada), a Hidroeléctrica de 
Janeiro de Baixo, Lda. decidiu pela elaboração de um novo Projecto para 
Licenciamento e um novo Estudo de Impacte Ambiental de um aproveitamento 
com 40 m3/s de caudal máximo turbinável, criando uma albufeira com NPA à cota 
311,00, à qual corresponde uma área inundada de 21,4 ha e um volume 
armazenado de 0,75 Mm3. 
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4. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

O local previsto para a implantação do AHE de Janeiro de Baixo situa-se na 
região da Beira Interior, no Concelho de Oleiros, nas freguesias de Cambas e 
Orvalho. As povoações com mais significado situadas nas proximidades do local 
do Projecto são Ademoço (situada a Sudoeste do local do açude) e Orvalho 
(localidade próxima do ponto de entrega de energia na Rede Eléctrica Nacional). 

A albufeira criada pelo AHE estende-se para Norte abrangendo território da 
freguesia de Bogas de Baixo – concelho do Fundão – e da freguesia de Janeiro 
de Baixo do concelho de Pampilhosa da Serra. 

Na Figura 1 apresenta-se a localização do Projecto à escala regional e nacional, 
assim como a sua implantação, a planta da albufeira a criar e o traçado previsto 
para a linha aérea eléctrica. 

A zona em estudo não está incluída em áreas protegidas ou classificadas, na 
acepção do artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

O acesso rodoviário à área de intervenção do Projecto será efectuado pela 
estrada florestal que liga Ademoço a Janeiro de Baixo com ligação directa à EM 
238 antes de chegar a Janeiro de Baixo. É de referir que a EM 238 tem ligação 
directa ao IC8, garantindo uma adequada acessibilidade ao local previsto para o 
empreendimento.  

É ainda de referir que o local previsto para o AHE de Janeiro de Baixo se situa a 
cerca de 2 km a montante da área de influência da albufeira do Cabril e a jusante 
dos aproveitamentos hidroeléctricos de Janeiro de Cima e das Barrocas, bem 
como a jusante da Central Hidroeléctrica de Santa Luzia. 
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Figura 1 - Localização e Enquadramento do Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Janeiro de Baixo no rio Zêzere  
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5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5.1 INFRA-ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 

O AHE de Janeiro de Baixo foi, anteriormente, objecto de um outro projecto, 
realizado em Outubro de 1998 para a Hidroeléctrica de Janeiro de Baixo, Lda., ao 
abrigo de um Alvará de Licença emitido pela Direcção Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais do Centro (Alvará de Licença nº 279/97. 

O actual Projecto para Licenciamento do AHE de Janeiro de Baixo, encontra-se 
em fase equivalente à de Projecto de Execução, e foi elaborado pela empresa 
CENOR, sendo datado de Setembro de 2006. 

A implantação do açude à cota 316,20 cria uma albufeira, com o Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA) à cota 311,00, com uma área de 21,4 ha e um volume 
total armazenado de aproximadamente 0,75 hm3.  

A concepção final das obras terá a constituição geral que se apresenta no quadro 
seguinte. 
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Quadro 1 – Resumo das características das estruturas hidráulicas do AHE de 
Janeiro de Baixo. 

Infra-estruturas Hidráulicas 

 Açude de betão gravidade, no rio Zêzere, com 20,8 m de altura máxima 
acima da fundação e 176,7 m de desenvolvimento do coroamento e 
incorporando: 
a) Encontro esquerdo em maciço de betão gravidade, com cerca de 28,4 

m de extensão e coroamento à cota 316,20. 
b) Tomada de água a implantar no encontro esquerdo do açude, 

constituída por um orifício de entrada com 7,6 x 6,0 m2 de área útil e por 
uma comporta plana de guarda com 7,60 x 3,80 m2 de área útil para 
isolamento da alimentação da turbina. 

c) Descarregador de cheias tipo soleira incorporada no açude e 
controlada por comportas de charneira, cada uma com dimensões úteis 
de 23,50 m de largura por 4,05 m de altura útil.  

d) Descarga de fundo constituída por uma conduta horizontal com secção 
quadrada de 2,0 m de lado e soleira à cota 301,50, controlada a 
montante por duas comportas planas, uma de guarda e outra de 
regulação de caudal. 

e) Dispositivo de Transposição da Fauna Aquática a implantar no 
encontro da margem direita, do tipo escada de peixes constituída 
41 bacias sucessivas separadas entre si por septos equipados com 
descarregadores e orifícios. 

f) Descarga de caudal ecológico, constituída por duas condutas 
sucessivas com 500 e 600 mm de diâmetro, sendo o controle feito no 
troço DN500 mediante válvulas de guilhotina 

g) Encontro direito em maciço de betão gravidade, com cerca de 54,6 m 
de extensão e coroamento à cota 316,20. 

 
 Central hidroeléctrica intercalada entre o encontro direito do açude e a sua 

descarga de caudal ecológico e equipada com um único grupo Kaplan de 
eixo vertical, capaz de produzir uma potência aproximada de 3,2 MW, 
turbinando um caudal nominal de 40 m3/s sob uma queda útil de 9,4 m. 
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5.2 ACESSOS 

A ligação ao local de implantação do Projecto far-se-á a partir da Estrada 
Municipal 238 (com ligação directa ao IC8) e desta à estrada florestal que liga as 
povoações de Janeiro de Baixo e Ademoço. 

Mediante derivação a partir da estrada florestal, será construído o acesso à 
central e ao açude do AHE de Janeiro de Baixo a ser efectuado na margem direita 
do rio Zêzere. 

O troço de derivação a construir terá uma largura de 4,00 m e um 
desenvolvimento de, aproximadamente, 440 m. O pavimento será em “tout-
venant” com camada de desgaste em betão betuminoso. 

 

5.3 LINHA ELÉCTRICA DE LIGAÇÃO AO SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO  

A introdução da energia produzida no AHE de Janeiro de Baixo no Sistema 
Eléctrico Público será efectuada por linha aérea a construir, que se desenvolverá 
à tensão de 15 kV, desde a central associada ao Projecto até ao PT - Urgeiro  da 
Linha Santa Luzia - Oleiros, situado na proximidade da povoação de Orvalho. 

A linha de ligação do AHE de Janeiro de Baixo ao Ponto de Recepção (PR) terá 
um desenvolvimento de cerca de 2,4 km e uma tensão nominal de 15 kV, sendo o 
traçado sensivelmente paralelo ao de uma outra linha eléctrica já existente.  

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

As obras de construção iniciar-se-ão com a instalação de estaleiros e a 
beneficiação de caminhos e abertura de acessos até aos locais de obra, 
seguindo-se uma dragagem do leito do rio numa extensão de cerca de 700 m 
para jusante do local de implantação do açude com o objectivo de remover os 
afloramentos rochosos que criam uma barreira transversal fazendo subir os níveis 
do escoamento, reduzindo significativamente a queda disponível para o 
funcionamento da central hidroeléctrica. Estima-se que o volume de dragados 
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originado nesta operação seja de 21 000 m3 de material que deverá ser 
preferencialmente reutilizado na obra e nessa impossibilidade ser encaminhado a 
vazadouro licenciado ou utilizado em operações de modelação de terrenos desde 
que cumpridas as disposições legais de carácter ambiental sobre esta matéria. 

Uma vez terminadas as operações de dragagem, terá lugar a construção de uma 
ensecadeira (Fase 1) a que se seguirá a operação de saneamento das 
fundações para a construção do açude. Das escavações associadas às 
fundações do açude resultará um volume de cerca de 43 000 m3 de material 
excedentário. Este material deverá ser conduzido a vazadouro adequado. Após a 
escavação das fundações iniciar-se-á a construção dos diversos componentes 
situados na margem direita do rio: 

• Encontro direito do açude. 

• Central hidroeléctrica (incluindo equipamentos mecânicos e eléctricos). 

• Conjunto formado pela descarga de caudal ecológico, pela escada de peixes e 
pela descarga de fundo. 

• Parte direita do Vão 1 do descarregador de cheias. 

• Acesso definitivo. 

• Ligação ao Sistema Eléctrico Público. 

Seguidamente destruir-se-á a ensecadeira da Fase 1 e proceder-se-á à 
construção da ensecadeira da Fase 2, que permitirá prosseguir as restantes obras 
de betão (resto do Vão 1, Vãos 2 e 3 do descarregador de cheias e encontro 
esquerdo do açude). Em simultâneo com a construção das restantes obras será 
ainda efectuada a desmatação da área da albufeira a criar (cerca de 14 ha de 
área a desmatar).  

Na Figura 2 apresenta-se uma planta geral das obras onde se refere a área 
proposta pelo projectista para a instalação do estaleiro de apoio à obra. 

No Quadro 2 apresenta-se um cronograma provisório da obra de construção do 
AHE de Janeiro de Baixo, na perspectiva do projectista. O cronograma final será, 
necessariamente, diferente deste em vários pontos, dado que reflectirá os meios e 
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os modos de organização e de gestão específicos do empreiteiro a quem for 
adjudicada a obra. 

Prevê-se que o pessoal a empregar na obra rondará os 60 operários, podendo 
este número aumentar no pico da construção. 

Os materiais necessários à construção dos elementos que compõem o Projecto 
na sua totalidade são os normalmente utilizados em obras de construção (betão, 
aço, madeiras entre outros). Para além destes materiais, serão necessários 
equipamentos a instalar na central hidroeléctrica. 

Os principais tipos de energia a utilizar na fase de construção, serão a 
electricidade para iluminação e usos diversos e a da combustão dos motores a 
gasóleo dos veículos pesados a afectar à execução da obra. 

 

Escavação
Betonagens
Alvenarias e acabamentos
Equipamentos mecânicos e eléctricos

Escavação
Betonagens
Colocação das comportas

Estaleiro e acessos da obra
Dragagem do leito do rio
Construção da ensecadeira da Fase 1 do desvio provisório

Central, descarga de fundo, escada 
de peixes, encontro direito do açude 
e parte do Vão 1 do descarregador 
de cheias

Acesso definitivo

Ensaios

Mai Jun
Actividades

Meses

Vãos 1 (resto), 2 e 3 do 
descarregador de cheias e encontro 
esquerdo do açude

Construção das ensecadeiras da Fase 2 do desvio provisório

Desmatação da albufeira

Ligação à rede do Sistema Eléctrico Público

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Trabalhos ao abrigo da 
Fase 2 do desvio provisório EnsaiosTrabalhos preparatórios Trabalhos ao abrigo da Fase 1 do 

desvio provisório
 

Quadro 2 - Cronograma provisório da obra do AHE de Janeiro de Baixo 

Previsivelmente o acesso à obra para efeitos da sua construção será efectuado 
pela estrada florestal existente que liga a povoação de Ademoço a Janeiro de 
Baixo. A partir desta estrada florestal o acesso utilizado será a partir da EM 238 
(perto de Janeiro de Baixo), a qual tem ligação directa ao IC8. Embora o percurso 
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a efectuar não atravesse aquele aglomerado, na zona onde a estrada florestal 
existente entronca com a EN 238 regista-se a presença de algumas habitações. 

Na fase de construção, é previsível que sejam produzidos diversos tipos de 
efluentes, resíduos e emissões.  

Como efluentes serão produzidas águas residuais provenientes das operações 
de betonagem, pavimentação e construção civil e águas residuais sanitárias.  

De entre os resíduos produzidos encontrar-se-ão resíduos sólidos urbanos 
provenientes do estaleiro, resíduos vegetais provenientes da desmatação, 
resíduos de embalagens usadas, resíduos de construção e demolição, óleos 
usados, Materiais provenientes das escavações. A gestão dos resíduos da obra 
não apresenta impactes relevantes uma vez que a respectiva gestão deve cumprir 
a legislação em vigor e as medidas indicadas no EIA. 

Como emissões haverá aumento dos níveis sonoros devido à utilização de 
maquinaria pesada, à eventual utilização de explosivos e ao tráfego de veículos 
para transporte de pessoas, materiais e equipamentos, produção de poeiras 
resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e máquinas 
e gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afectos à 
obra. 
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Figura 2 – Planta geral das obras 
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5.5 CARACTERÍSTICAS DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

O AHE de Janeiro de Baixo será explorado em regime de fio-de-água quase puro, 
o que significa que, durante quase todo o ano, o regime de escoamento actual do 
rio não sofrerá qualquer alteração, sendo o caudal que entra na albufeira igual ao 
que é lançado para jusante do açude, em qualquer instante. 

Exceptua-se, apenas, o período que vai sensivelmente de Maio a Julho, em que o 
aproveitamento funcionará em regime de eclusagens, com caudais baixos. 

O caudal ecológico mínimo, Qeco = 1,7 m3/s, correspondente à capacidade 
conjunta da escada de peixes e da descarga de caudal ecológico é da ordem de 
5% do caudal modular afluente natural. 

O volume turbinável em ano médio para o AHE de Janeiro de Baixo será de 
501x106 m3, com caudais turbinados que podem variar entre 40,0 m3/s e 10,0 
m3/s. 

Durante a fase de exploração do Aproveitamento, serão mantidos os acessos 
utilizados na fase de construção. 

O funcionamento de todo o Aproveitamento será automático, o que dispensará a 
presença permanente de operadores no local. Assim, só se registará presença 
humana no local em situações de avaria ou de manutenção. As avarias ou 
anomalias de funcionamento serão registadas automaticamente e transmitidas à 
distância por um sistema de telegestão. 

Na fase de exploração, é previsível que sejam produzidos resíduos constituídos 
essencialmente por peças ou partes de equipamento substituído e por materiais 
associados à manutenção do equipamento mecânico e electromecânico da central 
e do açude e emissões de ruído associadas ao funcionamento da central 
hidroeléctrica. 

Na presente fase de desenvolvimento do Projecto e face às orientações da 
política nacional e europeia de promoção da produção de electricidade a partir de 
Fontes Renováveis de Energia não se prevê que ocorra desactivação, no seu 
período de vida útil. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO E 
IMPACTES 

6.1 CLIMA 

O clima da área de implantação do AHE de Janeiro de Baixo e da linha eléctrica 
associada é moderadamente húmido, com temperaturas que variam em média 
entre os 7,0ºC no mês de Dezembro e os 22,6ºC no mês de Julho. No que 
respeita ao regime de ventos, predominam os ventos do quadrante Oeste, com 
velocidade média da ordem dos 8,5 km/h. 

No que respeita aos impactes sobre o clima, a presença da albufeira a criar 
poderá gerar um aumento local da humidade relativa do ar e da nebulosidade na 
área, embora seja previsivelmente um fenómeno muito pouco significativo devido 
à geometria da mesma. 

 

6.2 GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

A área de estudo, na qual se inserem os projectos, não apresenta características 
geológicas que condicionem o projecto ou sejam por ele afectadas.  

Em termos regionais, a região em estudo apresenta um relevo relativamente 
acentuado, com altitudes que variam entre os 300 e os 550 m.  

De referir que na envolvente do projecto assim como ao longo do corredor da 
linha eléctrica não existem pedreiras legalizadas nem concessões mineiras ou 
nascentes de águas minerais. 

No que respeita à hidrogeologia, os elementos disponíveis sobre a área onde vai 
ser implantado o Projecto são muito escassos, tendo-se apenas identificado a 
existência de um furo vertical situado em Porto das Vacas - Janeiro de Baixo, 
associado à rede de qualidade de recursos hídricos subterrâneos, afecto à CCDR 
– Centro. Para este ponto de água as análises efectuadas mostram uma boa 
qualidade da água. 
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Na envolvente à área de implantação do Projecto não foram inventariadas 
nascentes ou quaisquer tipos de captações de água subterrânea. Contudo a 
montante e a jusante existem algumas captações por poço que se destinam 
exclusivamente a abastecimento de água para rega mas que não serão afectados 
pelo projecto em estudo. 

No decurso da fase de construção, os potenciais impactes ambientais negativos, 
directos e permanentes que ocorrerão na geomorfologia e na geologia ficarão a 
dever-se, sobretudo, à modificação da morfologia do terreno e à remoção das 
formações geológicas, associadas às escavações previstas. 

Durante a fase de exploração do Projecto, a variação do nível de água na 
albufeira poderá favorecer a erosão das formações expostas pelo saneamento e 
decapagem do terreno. O impacte negativo e directo que daí decorrerá será 
marginalmente significativo, embora a erosão das formações seja globalmente 
muito pouco significativa no limite temporal definido para a exploração da obra. 

No que respeita à hidrogeologia e durante a fase de construção os impactes 
esperados serão nulos, não se prevendo qualquer afectação de aquíferos ou 
captações de águas subterrâneas, quer em termos quantitativos, quer em termos 
qualitativos. Durante a fase de exploração será de prever um impacte positivo em 
termos quantitativos, uma vez que água armazenada na albufeira, através da 
infiltração, e os caudais de percolação a jusante do açude proporcionarão uma 
recarga das águas subterrâneas. Este impacte será no entanto muito pouco 
significativo uma vez que na zona de estudo não são identificados aquíferos com 
produtividade assinalável. Em termos qualitativos, tendo em conta que a 
qualidade da água superficial é bastante má, o eventual incremento da recarga de 
aquíferos poderá induzir uma contaminação dos aquíferos eventualmente 
existentes. 

 

6.3 SOLO E USO ACTUAL DO SOLO 

A classe de solos que predomina na área de implantação das infra-estruturas 
projectadas para o AHE de Janeiro de Baixo e ao longo do corredor de 
implantação da linha eléctrica de ligação à rede nacional corresponde a áreas 
sociais que coincidem com o leito do rio Zêzere e margens adjacentes.  
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Na área envolvente predominam os Litossolos. Os Litossolos são solos 
incipientes derivados das rochas consolidadas (no caso presente tratam-se de 
Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de Xistos ou Grauvaques - Ex), de 
espessura efectiva normalmente inferior a 10 cm. 

No que respeita à aptidão dos solos verifica-se que na zona de implantação das 
estruturas afectas ao AHE de Janeiro de Baixo e respectiva linha eléctrica, os 
solos existentes correspondem às classes de capacidade de uso D e/ou E 
caracterizadas pelas severas limitações de utilização agrícola, servindo apenas 
para utilização florestal de produção e/ou protecção e vegetação natural. 

Em termos do uso actual do solo conclui-se que a natureza orográfica da área 
de estudo origina a predominância do uso florestal. As encostas do rio estão em 
geral revestidas de matos e vegetação espontânea, que se desenvolve 
naturalmente porque os declives são severos e sempre se revelaram difíceis de 
vencer e cultivar. O uso agrícola tem reduzida expressão, aparecendo apenas em 
esporádicos locais nas zonas de vale, do rio ou dos seus afluentes e, quase 
sempre, nas imediações de núcleos urbanos, marginais a este curso de água.  

Os impactes na fase de construção associados ao descritor solos consideram-
se como negativos e de magnitude e significância muito reduzida atendendo à 
reduzida extensão das áreas a afectar e à natureza do terreno. 

No que respeita à capacidade de uso do solo, tendo em conta que, exceptuando 
umas poucas parcelas e de reduzida área de solos aluvionares que exibem 
alguma capacidade produtiva do ponto de vista agrícola, os solos afectados 
consistem essencialmente em solos pedregosos que não possuem qualquer 
aptidão agrícola, considerando-se por isso os impactes muito pouco significativos. 

Quanto ao uso actual do solo os impactes serão muito pouco significativos uma 
vez que apenas será afectada uma faixa marginal ao rio ocupada essencialmente 
por floresta (cerca de 22 ha), e em menor extensão por terrenos agrícolas (cerca 
de 8 ha), vegetação ripícola (cerca de 8 ha) e zonas de acumulação de inertes 
(cerca de 1 ha). 

Durante a fase de exploração não são esperados impactes sobre os solos. 
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Em termos de uso do solo, após o enchimento da albufeira a ocupação da faixa 
marginal do rio continuará a ser afectada, tornando permanentes os impactes 
negativos assinalados durante a fase de construção. 

 

6.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A bacia hidrográfica dominada pelo AHE de Janeiro de Baixo possui uma área em 
planta de 1 766 km2, a que corresponde um comprimento da linha de água 
principal de 106,18 km. 

Nesta bacia hidrográfica, existem já seis outros pequenos aproveitamentos 
hidroeléctricos, dois no próprio rio Zêzere e quatro num seu sub-afluente – a 
ribeira de Alforfa. 

Os dois aproveitamentos que se situam no rio Zêzere estão localizados na mesma 
zona que o de Janeiro de Baixo e são do mesmo tipo que este (fio-de-água com 
baixa queda e caudal elevado). São as seguintes as suas designações e as suas 
potências instaladas: 

 Barroca: ≈ 2 MW; 

 Janeiro de Cima: 8,7 MW. 

Há ainda a ter em conta o Aproveitamento Hidroeléctrico de Sta. Luzia (29 MW), 
que aproveita as afluências retidas pelo açude de Sta. Luzia, localizada na ribeira 
de Unhais. 

A bacia dominada por este açude não faz parte da bacia natural dominada pelo 
AHE de Janeiro de Baixo. No entanto, os caudais captados na albufeira de Sta 
Luzia são transportados por intermédio de uma conduta forçada para uma central 
hidroeléctrica que se situa já no rio Zêzere. Há, portanto, um transvaze de águas 
da ribeira de Unhais para o rio Zêzere.  

Na Figura 3 apresenta-se a localização dos referidos aproveitamentos sobre carta 
militar. 
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Assinala-se, também, a existência, nas cabeceiras da bacia dominada pelo AHE 
de Janeiro de Baixo, de duas barragens destinadas a rega e a abastecimento 
urbano. Trata-se das barragens de Capinha, na ribeira das Poldras, e de Meimoa, 
na ribeira com o mesmo nome. 

Para jusante do AHE de Janeiro de Baixo, e ao longo do restante curso do rio 
Zêzere, existem apenas as grandes barragens hidroeléctricas de Cabril, Bouçã e 
Castelo de Bode, exploradas pela EDP. 

A precipitação média anual sobre a bacia hidrográfica dominada pelo AHE de 
Janeiro de Baixo é de 1 321 mm, dando origem a um escoamento médio anual de 
585 mm. 

Para, a partir do escoamento médio anual de 585 mm, obter o correspondente 
volume afluente ao AHE de Janeiro de Baixo em ano médio, foi considerada, uma 
bacia de captação de 1 747,05 km2, ligeiramente diferente da bacia natural do 
AHE, que tem 1766,00 km2 de área. 

A referida bacia de 1747,05 km2 corresponde à bacia natural de 1 766,00 km2, 
adicionada da bacia correspondente à Central Hidroeléctrica de Sta. Luzia cujas 
afluências são transvazadas para o rio Zêzere, e deduzida das bacias 
correspondentes às barragens de Meimoa e de Capinha por se ter admitido que 
as suas afluências próprias seriam integralmente consumidas para rega, 
abastecimento urbano e evaporação nas albufeiras. 

Resultou, assim, uma afluência média anual de 585 mm x 1 747,05 km2 = 1 
022,71x106 m3/ano, a que corresponde a um módulo interanual de 32,43 m3/s na 
secção do açude. 
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Figura 3 – Aproveitamentos hidroeléctricos existentes na região de estudo 
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No que respeita a cheias, são os seguintes os valores dos caudais de ponta 
avaliados para a secção do AHE de Janeiro de Baixo (bacia hidrográfica natural): 

 

Período de 
retorno 
(anos) 

5 10 20 50 100 500 1000 

Caudal de 
ponta 
(m3/s) 

1 175,40 1 442,80 1 901,00 2 261,10 2 736,50 3 372,40 3 644,40 

 

A caracterização da qualidade da água no rio Zêzere, na proximidade da secção 
de implantação do Projecto em estudo foi efectuada recorrendo aos dados 
disponibilizados no Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos 
relativos à estação de monitorização da qualidade da água situada em Dornelas 
do Zêzere (situada a cerca de 10 km a montante do AHE de Janeiro de Baixo) e 
às análises efectuadas nas zonas balneares de Janeiro de Baixo e Cambas, 
ambas praias fluviais nas margens do rio Zêzere.  

A caracterização da qualidade da água foi efectuada de acordo com a 
classificação do INAG (Instituto da Água). Esta classificação apresenta uma 
escala de A a E, tendo em consideração utilização da água para fins múltiplos, em 
que A representa águas sem poluição e E representa águas extremamente 
poluídas. 

As determinações efectuadas na estação de Qualidade da água de Dornelas do 
Zêzere mostram que a qualidade da água na área de influência desta estação 
pode classificar-se como Muito Poluída (Classe D) a Extremamente Poluída 
(Classe E), sendo por isso inadequada para a maioria dos usos devido à elevada 
concentração dos parâmetros cádmio e magnésio. 

Relativamente à classificação das “zonas balneares interiores”1, os dados 
provenientes das praias fluviais nos Concelhos de Pampilhosa da Serra e Oleiros, 
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para o rio Zêzere – Janeiro de Baixo e Cambas, indicavam em 2006 que a 
qualidade da água era “aceitável”. 

No que respeita a usos da água, na região do PBH do Tejo as actividades não 
consumptivas directamente relacionadas com os meios hídricos e com 
significativa importância económica e social são a produção de energia eléctrica, a 
navegação, a extracção de inertes, a pesca e a aquacultura.  

Na bacia do rio Zêzere os usos da água incluem uma significativa presença da 
produção de energia renovável de origem hídrica, de que são exemplos as 
barragens de Castelo de Bode, Cabril e Santa Luzia. 

A utilização dos recursos hídricos na agricultura é reduzida, dado que a floresta 
assume um papel preponderante em termos de ocupação do solo, limitando-se as 
explorações agrícolas a pequenas plantações hortícolas e frutícolas nas áreas 
que envolvem as povoações, nomeadamente na envolvente a Janeiro de Baixo, à 
ribeira das Bogas e junto à povoação de Ademoço. 

Quanto à pesca, esta actividade tem vindo a crescer na região, sendo disso 
exemplo o campeonato mundial de pesca de achigã no ano de 2003, no açude do 
Cabril. 

A construção do açude será realizada garantindo sempre o escoamento do 
caudal do rio. Deste modo, os impactes nos aspectos quantitativos dos recursos 
hídricos serão nulos durante a fase de construção. 

Em termos qualitativos, as actividades de construção do AHE de Janeiro de Baixo, 
nomeadamente as actividades de desmatação e escavação, poderão conduzir ao 
aumento da turvação da água do rio no troço adjacente à obra. No entanto, se 
forem tomadas as medidas adequadas de controlo ambiental da obra, os impactes 
na qualidade da água serão pouco significativos. 

De acordo com o modo de exploração previsto, o AHE de Janeiro de Baixo será 
explorado em regime de fio-de-água quase puro, não havendo praticamente 
alteração do regime do escoamento no rio. Ou seja, o caudal afluente será quase 
permanentemente igual ao caudal efluente. 
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Este funcionamento terá como excepção unicamente o período que vai 
sensivelmente de Maio a Julho, em que a central funcionará intermitentemente, 
em regime de eclusagem, quando o caudal no rio estiver compreendido entre 10,3 
m3/s e 1,7 m3/s. 

Nesta gama, o nível na albufeira variará entre o NPA = 311,00 e o NME = 310,88 
e a turbina funcionará intermitentemente com um caudal fixo de 10 m3/s. Durante 
os períodos de paragem da turbina, a descarga de caudal ecológico e a escada 
de peixes garantirão, no rio a jusante do aproveitamento, o caudal ecológico 
mínimo de 1,7 m3/s. Por o funcionamento em eclusagens ser feito unicamente no 
período de Verão, com caudais bastante baixos, as oscilações do nível de água a 
jusante provocadas por este funcionamento intermitente não ultrapassarão, 
nunca, 0,3 a 0,4 m. 

Em regime de cheias, a diferença dos níveis esperados na albufeira do rio Zêzere 
face à situação actual será no máximo de 5 m, considerando o período de retorno 
de 1 000 anos. Todavia da análise das curvas de regolfo, conclui-se que o açude 
provoca agravamento dos níveis de cheia apenas até cerca de 1 950 m a 
montante do açude. Isto sucede porque existe um estrangulamento natural do 
leito provocado por uma crista quartzítica, o qual origina, mesmo na situação 
natural, uma sobreelevação significativa dos níveis de cheia. 

Após a construção do açude, o referido estrangulamento continuará a controlar o 
escoamento em regime crítico, pelo que a construção do açude apenas alterará 
os níveis de água, para os caudais de cheia, no troço situado a jusante do 
estrangulamento. 

No que respeita ao ribeiro das Bogas, conclui-se que o açude apenas provoca um 
ligeiro agravamento dos níveis de cheia (0,25 m) até cerca do 120 m a montante 
da confluência desta linha de água com o rio Zêzere para períodos de retorno de 
5 e 10 anos. 

Assim, conclui-se que os impactes esperados sobre os aspectos quantitativos dos 
recursos hídricos superficiais durante a fase de exploração serão negativos muito 
pouco significativos e intermitentes uma vez que as alterações no regime de 
escoamento a jusante apenas ocorrerá no período pouco extenso em que o AHE 
funcione em regime de eclusagem. 
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Tendo em consideração os objectivos que presidem à construção do AHE de 
Janeiro de Baixo e uma vez que o volume da albufeira gerada é relativamente 
reduzido, apresentando um tempo de retenção também reduzido da ordem das 6 
horas, considera-se que o impacte na qualidade da água do rio Zêzere durante a 
fase de exploração do projecto será nulo, não alterando a qualidade da água dos 
recursos hídricos superficiais. 

No que respeita aos usos da água, a concretização do projecto não irá interferir 
com as zonas balneares existentes na sua envolvente, nomeadamente em 
Janeiro de Baixo (a montante do AHE) e Cambas (a jusante do AHE). A criação 
de um novo espelho de água poderá ainda contribuir para um maior 
desenvolvimento turístico da região melhorando a oferta de zonas balneares. 

Importa realçar que com a criação da nova albufeira associada ao AHE de Janeiro 
de Baixo se está a criar mais uma reserva de água que poderá desempenhar um 
papel preponderante no combate a incêndios que frequentemente assolam esta 
região do país. 

6.5 VALORES ECOLÓGICOS 

A área de estudo dos projectos não se encontra incluída na Rede Nacional de 
Áreas Protegidas nem em qualquer Sítio da Rede Natura 2000, Zona de 
Protecção Especial para as Aves, ou Important Bird Area. 

O levantamento da flora e vegetação permitiu inventariar na área em estudo, um 
total de 112 taxa, dos quais 3 são endemismos de Portugal e outros 3 são 
endemismos da Península Ibérica, encontrando-se abrangidos por legislação 
nacional ou internacional. De referir ainda a presença da oliveira que está 
abrangida pelo Decreto-Lei nº 120/86 de 28 de Maio e da azinheira  e sobreiro 
incluídos no Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. 

No que respeita à fauna foram identificadas 158 espécies, 43 delas confirmadas 
em trabalho de campo. De entre as espécies inventariadas 14 estão classificadas 



 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

HIDROELÉCTRICA DE JANEIRO DE BAIXO, Lda. APROV. HIDROELÉC. DE JANEIRO DE BAIXO, NO RIO ZÊZERE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
____________________________________________________________________________________________________________________   
 

33 
3854_22.280.10_14 

como vulneráveis, 5 em perigo, 11 quase ameaçadas e 9 como tendo informação 
insuficiente, no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (www.icn.pt) 
e/ou no congénere da UICN (www.redlist.org).  

De todas as espécies amostradas salientam-se o lagarto-de-água, a salamandra-
lusitanica e o cágado-mediterrânico, que são espécies abrangidas por planos 
especiais de protecção e conservação. 

É também de referir a presença de aves como: o butio-vespeiro, o falcão 
peregrino  e o bufo-real, que têm estatuto de vulnerável no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal, e de espécies de peixes como o escalo-do-sul, que tem 
estatuto em perigo, e o bordalo que tem estatuto de vulnerável. 

Na área de estudo do AHE de Janeiro de Baixo foram identificados os seguintes 
oito tipos de habitats (zonas naturais ou seminaturais com características 
geográficas específicas e que constituem os meios onde determinadas 
comunidades vegetais ou animais vivem): 

 Afloramentos rochosos 

 Cascalheiras  

 Agrícola 

 Galeria ripícola  

 Matos  

 Curso de água 

 Silvícola 

 Urbano/humanizado 

Apesar do elevado grau de intervenção da área de estudo, dos oito habitats 
identificados é de realçar que 5 deles são citados no Decreto-Lei nº49/2005 de 24 
de Fevereiro podendo considerar-se como áreas de maior valor ecológico - Amiais 
ripícolas; Afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofíticas; 
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Cascalheiras siliciosas não orófilas; Medronhais; Urzais, urzais-tojais e urzais-
estevais mediterrânicos não litorais. 

Durante a fase de construção os principais impactes sobre a flora correspondem 
à destruição directa dos biótopos. Dos biótopos que serão afectados destaca-se a 
destruição da galeria ripícola, principalmente nas zonas onde ocorre a presença 
de amieiros. No entanto, como a maioria da galeria ripícola na área de 
implantação do Projecto encontra-se já bastante descaracterizada, e a extensão 
da albufeira será relativamente curta, os impactes sobre a flora e habitats são 
considerados pouco significativos. No caso da fauna também será a perda de 
habitats o que conduzirá aos impactes mais importantes. No entanto mais uma 
vez os impactes detectados serão pouco significativos dada a dimensão do 
Projecto. 

O facto de o AHE vir a ser explorado em regime de fio-de-água praticamente 
puro, em que o turbinamento decorrerá durante a maioria do tempo, com nível fixo 
na albufeira aproximadamente igual ao NPA (nível pleno de armazenamento), 
poderá minimizar os impactes sobre a flora e permitir a instalação de 
comunidades ripícolas nas margens da albufeira. 

Para as componentes faunísticas de répteis e mamíferos, estima-se que o 
impacte directo da implantação na zona de Janeiro de Baixo seja reduzido para a 
maior parte da área afectada, consistindo apenas na destruição de uma diminuta 
parte do seu habitat, associada ao enchimento da albufeira. 

Como impacte indirecto resultante da implementação do Projecto pode referir-se a 
possível introdução de espécies exóticas, como o achigã, e possivelmente de 
agentes patogénicos transportados passivamente por essas espécies uma vez 
que esta espécie é bastante apreciada por quem pratica pesca desportiva, 
actividade que tem vindo a crescer nesta região. 

 

6.6 PAISAGEM 

A imagem da paisagem desta região do país tem quase sempre uma forte 
tonalidade verde, pelo largo predomínio das áreas florestais presentes, onde 
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abundam os pinheiros e os eucaliptos, embora nos últimos tempos a desolação 
provocada pelo fogo se tenha instalado. 

As características orográficas do território, de relevo intensamente ondulado, 
conjugadas com um coberto vegetal predominantemente do tipo florestal, 
proporcionam uma acessibilidade visual média a elevada nesta região, ou seja, a 
paisagem é usufruída como recurso, sendo visível a partir de inúmeros locais. 

A qualidade visual constitui um atributo subjectivo da paisagem, tendo em conta 
os elementos que a compõem, como o ritmo orográfico, a vegetação, os 
elementos construídos, os valores cénicos, as intrusões, considerando também a 
diversidade, o contraste, a cor, a textura, a acessibilidade visual e a harmonia. 

De acordo com o conjunto de características e atributos da paisagem, é possível 
estabelecer a distinção de três diferentes unidades de paisagem na área de 
estudo, a que correspondem níveis de qualidade e fragilidade visual próprios.  

A unidade de paisagem correspondente à Paisagem florestal do Penedo das 
Sardas à Serra dos Chães abrange praticamente todo o corredor da margem 
esquerda do rio Zêzere, que se mantém com um bom revestimento arbóreo do 
tipo florestal, com presença abundante de pinhal e eucaliptal. Esta realidade 
acaba por conferir alguma monotonia à paisagem, pelo verde constante do 
arvoredo, notando-se um deficit de diversidade, quer no colorido quer nas texturas 
e pela ausência de pontos notáveis. 

Outra unidade de paisagem definida é o vale do rio Zêzere, abrangendo também o 
sopé das encostas adjacentes com utilização agrícola. Desenvolve-se, de Sul 
para Norte, desde a confluência do ribeiro das Bogas com o Zêzere até Janeiro de 
Cima, incluindo o fundo do vale mais alargado onde se localiza a povoação de 
Janeiro de Baixo. A qualidade visual e a fragilidade visual nesta unidade de 
paisagem são elevadas, tendo em conta a importância e significância das suas 
características estruturais e cénicas. 

Na área em estudo, faz-se ainda referência a uma terceira unidade de paisagem, 
que corresponde a zonas de habitual ocupação florestal mas que, por força do 
flagelo dos incêndios estivais, de um momento para o outro se apresenta despida 
de vegetação arbóreo-arbustiva. A monotonia das tonalidades do solo, desprovido 
de texturas e coloridos matizados da vegetação, confere a esta unidade uma 
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baixa qualidade visual e também uma média fragilidade visual, atendendo à 
parcial capacidade que este território terá para absorver novas intrusões ou 
construções. 

Tendo em conta as características da paisagem na área de estudo e a dimensão 
e tipologia das intervenções associadas ao Projecto em avaliação pode concluir-
se que em termos paisagísticos os impactes resultantes da construção e 
exploração do Projecto são pouco significativos, devido fundamentalmente à 
capacidade de absorção de novos elementos na paisagem e à baixa 
probabilidade de permanência de observadores sobre o local previsto para 
implantação do açude. 

 

6.7 PATRIMÓNIO 

As características geográficas, geomorfológicas e agrícolas da área em estudo 
mostram-se pouco propícias à fixação das comunidades humanas. Os vestígios 
mais antigos provêm da pré-história recente através do registo de monumentos 
funerários megalíticos. 

Da Idade do Bronze chegam vestígios da ocupação humana, como no povoado 
“Penedos do Fajão” (Pampilhosa da Serra/Fajão) ou “Cabeço Redondo” 
(Pampilhosa da Serra/Pampilhosa da Serra). O arranque da actividade mineira, 
tão característica desta região, parece ter tido o seu início nesta época, como 
indica o aparecimento de um ídolo atribuído à Idade do Bronze. 

O período romano, encontra-se de forma inegável, bem caracterizado, como 
atestam os diversos testemunhos materiais. Por esta região terão passado parte 
das vias de circulação romanas. 

Os recursos naturais, grande parte relacionados com a presença de minério, vão 
estimular o povoamento e consequente crescimento demográfico, surgindo assim 
as primeiras povoações na Idade Média. Desta época subsistem vestígios das 
vias de comunicação, muitas seguindo as já preexistentes de época Romana. 
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Para épocas mais recentes, e enquadrado no património etnográfico, salienta-se a 
existência nas margens do rio Zêzere de “Rodas de Rio”, utilizadas desde tempos 
remotos para a irrigação de pequenas várzeas. 

Em resultado da pesquisa bibliográfica e trabalho de campo efectuado foi possível 
identificar seis ocorrências patrimoniais de carácter etnográfico, todas 
correspondentes ao período Moderno/Contemporâneo. Para além destes 
elementos foram ainda identificados 3 sítios arqueológicos, embora sem 
classificação.  

Genericamente, a fase de construção comporta um conjunto de obras e 
intervenções, potencialmente geradoras de impactes no âmbito arqueológico, 
como a intrusão no subsolo, nomeadamente, a movimentação e revolvimento de 
terras para instalação de infra-estruturas. 

A presença de uma ocorrência patrimonial na proximidade da linha eléctrica a 
construir pode induzir impactes resultantes de actividades de obra na fase de 
construção, nomeadamente a movimentação de materiais e maquinaria, a 
abertura de acessos e escavações necessárias à implantação dos apoios da linha 
eléctrica. 

Na fase de exploração apenas se regista o eventual impacte negativo muito 
pouco significativo resultante da possível afectação da ocorrência designada por 
Bogas 1. Este impacte é considerado muito pouco significativo dado o reduzido 
valor patrimonial que esta ocorrência encerra. 

 

6.8 SÓCIO-ECONOMIA 

A população residente nos três concelhos (Oleiros, Pampilhosa da Serra e 
Fundão) em que se insere a área de implantação do Projecto representa cerca de 
2,4% do total da população residente na Região Centro. 

Esta Região é afectada pela sua condição de interioridade, caracterizando-se por 
apresentar um processo de regressão demográfica, fundamentalmente associado 
a saldos naturais e migratórios negativos, reflectindo-se no envelhecimento da 
população. A baixa qualificação da população activa, os baixos níveis de infra-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIDROELÉCTRICA DE JANEIRO DE BAIXO, Lda. APROV. HIDROELÉC. DE JANEIRO DE BAIXO, NO RIO ZÊZERE. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

38 
3854_22.280.10_14 

estruturação ao nível saneamento básico e de equipamentos de saúde e o 
reduzido investimento público e privado são igualmente fragilidades deste 
território. 

O povoamento nestes concelhos tem-se pautado nos últimos anos por uma 
concentração da população nos aglomerados de maior dimensão, 
designadamente nas sedes de concelho, com repercussões graves ao nível da 
desertificação humana das áreas rurais. Os aglomerados populacionais mais 
próximos da área de intervenção do Projecto são Ademoço (a cerca de 200 m a 
Oeste), Janeiro de Baixo (a cerca de 2.000 m a Nordeste), Urgeiro (a cerca de 
2.000 m a Nordeste) e Orvalho (a cerca de 2.500 m a Sudeste). Estes lugares são 
de pequena dimensão e têm vindo a regredir demograficamente nos últimos anos. 

As estruturas empresariais dos concelhos em análise apresentam distribuições 
relativamente semelhantes, registando-se o predomínio das actividades 
associadas ao comércio, à agricultura e à construção civil. O concelho do Fundão 
destaca-se dos outros dois concelhos em análise pelo seu maior dinamismo 
económico. 

Em termos globais, estão implantadas nestes três concelhos 4.248 empresas, das 
quais 21% correspondem a Sociedades, responsáveis por 6.186 postos de 
trabalho. As Sociedades são, em média, de pequena dimensão, variando entre 
5,3 trabalhadores em Pampilhosa da Serra e 7,3 trabalhadores no Fundão. 

A taxa de actividade em 2001 nos concelhos em análise é muito baixa, à 
semelhança da taxa de desemprego, tendo esta última aumentado no último 
período inter-censitário. 

De uma forma geral, é possível afirmar que a acessibilidade à área de intervenção 
do Projecto é razoável. A rede viária regional assenta no IP2 (liga o Fundão às 
capitais de distrito da Guarda e de Castelo Branco) e no IC8 (liga o IP2 à A1/IP1), 
conectando com a área de intervenção através da EM 238 e da EN238. 

Na fase de construção é esperado que o tráfego associado à obra se realize 
pela EN 238, até à ligação à estrada florestal que liga Janeiro de Baixo a 
Ademoço, e por fim através de um acesso a criar que ligará a parte final desta 
estrada florestal ao local do açude na margem direita do rio Zêzere.  
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O volume de tráfego gerado pelos camiões afectos à obra para o transporte de 
betão e para o transporte de materiais sobrantes será da ordem dos 38 
transportes diários no período crítico da construção. Este tráfego processar-se-á 
num troço da EN 238 onde existe um conjunto de habitações localizadas na 
proximidade do entroncamento desta via com a estrada florestal de acesso à zona 
de execução das obras, pelo que se considera que os impactes daqui resultantes 
têm significado uma vez que se tratam de períodos consecutivos de vários meses 
em que veículos pesados irão circular na proximidade de habitações. 

Estima-se ainda que a construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Janeiro de 
Baixo mobilize, em média, cerca de 60 trabalhadores, podendo este número 
aumentar no pico da construção. 

Durante a fase de exploração estima-se que a produção média anual de energia 
do empreendimento corresponda a cerca de 7,3% do consumo médio anual do 
concelho de Oleiros. 

O aumento de produção de energia eléctrica a partir de fontes de energia 
renováveis, resultante da entrada em funcionamento do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo, permitirá, em termos teóricos, uma redução do 
consumo de combustíveis fósseis equivalente em cerca de 34 655 toneladas de 
petróleo/ano, representando um impacte positivo global no ambiente. 

Em termos gerais, a implementação do Projecto contribuirá para a diminuição da 
dependência energética nacional face ao exterior, constituindo um impacte 
positivo na balança comercial portuguesa, e contribuindo para o cumprimento das 
metas indicativas para Portugal, para o ano de 2010, fixadas pela Directiva da 
Comissão Europeia sobre produção de electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis (Directiva n.º 2001/77/CE de 27 de Setembro) e pelo Programa E4 
(Eficiência Energética e Energias Endógenas) do Ministério da Economia.  

A nível local, o Projecto contribuirá, no essencial, para o aumento da riqueza 
gerada no concelho de Oleiros com as receitas resultantes da venda da energia 
eléctrica. De referir ainda os impostos pagos neste concelho resultantes da 
instalação do Aproveitamento Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo. Os impactes 
esperados a nível do emprego serão basicamente nulos, implicando, no mínimo, a 
contratação de um técnico operador. A concretização do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo poderá implicar a contratação de um maior 
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número de técnicos que no entanto deverão ficar afectos à sede da empresa, 
desempenhando as funções na rectaguarda. 

A criação da albufeira conduzirá à submersão de algumas parcelas de terrenos 
cultivados, num total de cerca de 8 ha, a que corresponde à partida a uma perda 
de rendimentos para os respectivos proprietários, traduzindo-se num impacte 
negativo ao nível sócio-económico local. No entanto, este impacte será anulável 
uma vez que o promotor do Projecto irá negociar com os diversos proprietários 
cujos terrenos serão afectados no sentido da aquisição ou arrendamento dos 
mesmos. 

 

6.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na área de intervenção do Projecto vigoram os seguintes instrumentos de gestão 
territorial: 

 Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

 Plano de Ordenamento das Albufeiras de Cabril, Bouçã e Santa Luzia. 

 Plano Director Municipal de Oleiros. 

 Plano Director Municipal de Pampilhosa da Serra. 

 Plano Director Municipal do Fundão 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo aparece referenciado no 
Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo como um dos empreendimentos com 
maior probabilidade de concretização, uma vez que à data da aprovação deste 
plano já possuía alvará de licença de utilização de água, aguardando a 
elaboração do Projecto.  

As classes de espaço, representadas nas plantas de ordenamento dos planos 
anteriormente referidos, afectadas pelo Projecto dizem respeito, maioritariamente, 
a espaços naturais, espaços agrícolas, espaços agro-silvo-pastoris e espaços 
florestais. 
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As principais condicionantes legais afectadas pelo Projecto dizem respeito a áreas 
sujeitas ao regime da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e 
Domínio Público Hídrico.  

Na fase de construção espera-se que com o enchimento da albufeira sejam 
inundados, fundamentalmente, espaços naturais, espaços agrícolas e espaços 
florestais. Será no concelho de Oleiros que se registarão as maiores áreas 
afectadas, o que é justificado pelo facto do Projecto se desenvolver 
maioritariamente neste município. 

Parte do ramal de ligação eléctrica atravessa a área de intervenção do Plano de 
Ordenamento das Albufeiras de Cabril, Bouçã e Santa Luzia, numa área 
classificada como Espaço de Protecção do Plano de Água, Espaços Agrícolas de 
Produção e Espaços Florestais de Uso Condicionado. Todavia, atendendo às 
características do ramal de ligação eléctrica considera-se não haver qualquer 
desconformidade com as disposições constantes nesse Plano. 

A construção do Projecto implicará a afectação de áreas integradas no Domínio 
Público Hídrico, na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional. 
A afectação destas condicionantes pelo Projecto deve-se ao facto deste tipo de 
empreendimentos se implantarem nos cursos de água e suas margens, 
usualmente sujeitas a estas condicionantes. 

Cabe referir que o Aproveitamento Hidroeléctrico de Janeiro de Baixo aparece 
referenciado no Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo como um dos 
empreendimentos com maior probabilidade de concretização, uma vez que à data 
da aprovação deste plano já possuía licença de utilização da água, aguardando a 
elaboração do Projecto.  

Na fase de exploração não são identificados impactes sobre o ordenamento do 
território. 
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6.10 AMBIENTE SONORO 

O local em estudo é caracterizado por apresentar uma ocupação essencialmente 
florestal não se observando na envolvente próxima a existência de fontes e/ou 
actividades geradoras de ruído. 

No que se refere à presença de receptores potencialmente afectados por ruído 
que venha a ser emitido em resultado das actividades de construção do açude ou 
do seu funcionamento, na envolvente imediata e num raio de cerca de 500 metros 
não existem edificações ou áreas consideradas como sensíveis (escolares, 
unidades de prestação de cuidados de saúde, locais de culto). 

Tendo por objectivo a caracterização do ambiente sonoro da área em estudo foi 
realizada, uma campanha de medição dos níveis sonoros no local próximo da 
implantação do açude e do ponto terminal da linha eléctrica. O valor obtido junto à 
povoação de Orvalho foi o mais elevado situando-se no entanto dentro dos limites 
aceitáveis para zonas mistas. Na envolvente ao local do açude os níveis sonoros 
medidos são baixos denotando uma boa qualidade acústica para o local. 

Os impactes que ocorrerão no ambiente sonoro durante a fase de construção 
estão relacionados com a circulação de veículos pesados e com o funcionamento 
dos equipamentos utilizados para a execução da obra.  

Uma vez que na envolvente próxima do local de implantação quer do açude quer 
do açude não existem receptores, como se verificou na análise da situação de 
referência, considera-se que os impactes resultantes da construção propriamente 
dita dos elementos de Projecto serão praticamente nulos, sendo a povoação mais 
afectada a de Ademoço, por se situar mais próximo da área de construção do 
AHE. 

No que respeita ao tráfego de veículos associados à obra, é prevista a ocorrência 
de impactes negativos significativos sobre os habitantes situados junto à ligação 
entre a estrada florestal de acesso à obra e a EN 238, em especial durante o 
período de escavação das fundações para a construção do açude, devido ao 
número de transportes diários previstos nesta fase (65 transportes diários durante 
3 meses).  
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Durante a fase de exploração do AHE de Janeiro de Baixo, os impactes no 
ambiente acústico serão, praticamente nulos, uma vez que, para além do 
funcionamento da turbina da central, que a poucas dezenas metros do exterior do 
edifício permitirá assegurar níveis de ruído ambiente característicos de zonas de 
elevada qualidade em termos acústicos, não haverá emissão de ruído a partir de 
outras fontes. 

6.11 QUALIDADE DO AR 

No que respeita à qualidade do ar medida, quer durante as campanhas de 
medição realizadas pelo Instituto do Ambiente, quer na estação de monitorização 
do Fundão, os valores encontrados para os diversos poluentes são 
significativamente inferiores aos valores limite estabelecidos na legislação sobre 
qualidade do ar. 

Em termos de emissões de poluentes atmosféricos inventariadas, verifica-se que 
o concelho de Oleiros se insere na região designada por NUT III – Pinhal Interior 
Sul, à qual correspondem as menores emissões do país. 

Da conjugação destes dois factores pode concluir-se que a área em estudo 
apresenta uma boa qualidade do ar  

Os impactes esperados na qualidade do ar durante a fase de construção 
resultam da movimentação de veículos e máquinas, bem como da movimentação 
de terras, dando origem fundamentalmente à emissão de partículas. 

No entanto, considera-se que os potenciais impactes negativos decorrentes da 
fase de construção sobre a qualidade do ar são pouco significativos, visto 
restringirem-se a uma escala temporal e espacial relativamente reduzida, e não 
existirem potenciais receptores situados na zona envolvente da área destinada à 
sua implantação.  

Na fase de exploração não são previsíveis impactes sobre a qualidade do ar, 
directamente resultantes da exploração do Projecto. Contudo, atendendo à 
importância da produção de electricidade a partir de fontes de energia renováveis 
no âmbito da política de redução das emissões atmosféricas, nomeadamente, das 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE), interessa considerar os impactes 
indirectos do Projecto, correspondentes às emissões de GEE que são evitadas ao 
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recorrer-se à energia hidroeléctrica em detrimento de fontes combustíveis de 
energia. 

Assim, considera-se que à exploração do Projecto estão associados impactes 
positivos indirectos, relacionados com o facto da produção de electricidade 
através do AHE reduzir a necessidade de se recorrer a combustíveis fósseis e, 
consequentemente, as respectivas emissões de gases com efeito de estufa.  

Ainda que a magnitude do impacte seja baixa, dada a importância que as 
questões energéticas assumem actualmente, não só a nível nacional como a nível 
comunitário, pode-se considerar que este impacte é significativo. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) propõe um conjunto de medidas que 
permitem evitar ou reduzir os impactes negativos identificados. As medidas 
enunciadas dizem respeito não só a medidas de carácter geral que permitem 
uma gestão ambiental eficaz no decurso da fase de trabalhos preparatórios e na 
fase de construção e outras medidas de carácter específico para os descritores 
para os quais se justificam. 

De entre as medidas de carácter geral salienta-se a recomendação de restringir 
os espaços de obra às áreas mínimas necessárias para a execução do Projecto, 
evitando sempre que possível a afectação ou alterações de áreas exteriores ao 
perímetro de obra. De um modo geral as medidas de minimização de carácter 
geral dizem respeito às boas práticas a respeitar no decurso das obras de 
construção civil. 

No final da obra deverá ser efectuada a recuperação paisagística de toda a 
envolvente degradada concedendo especial atenção às galerias ripícolas que 
serão o principal habitat afectado. 

Como medidas específicas importa salientar que deverá ser previsto o 
acompanhamento arqueológico em todas as fases de obra que impliquem 
desmatação e mobilização do solo. 

Tendo presentes as características definidas para o Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Janeiro de Baixo, foi definido no EIA um Plano de Monitorização para os 
Recursos Hídricos Superficiais, a realizar durante a fase de construção do 
Projecto e outro para a Ictiofauna, durante as fases de construção e exploração do 
AHE de Janeiro de Baixo. 
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8. SÍNTESE E CONCLUSÕES  

A área seleccionada para a implantação do Projecto do AHE de Janeiro de Baixo 
localiza-se na zona centro interior do país, nas freguesias de Cambas e Orvalho 
do concelho de Oleiros, estendendo-se a albufeira aos de Bogas de Baixo do 
concelho do Fundão e Janeiro de Baixo do concelho de Pampilhosa da Serra. 

Os solos existentes nesta região são predominantemente solos incipientes, sem 
aptidão agrícola, em que o uso do solo é predominantemente florestal em que 
abundam as plantações de pinheiro-bravo e eucalipto. A esta ocupação 
preferencial do território associa-se o elevado risco de ocorrência de incêndios 
florestais de dimensão considerável, fundamentalmente nos meses de Verão. A 
reduzida ocupação agrícola localiza-se fundamentalmente no entorno dos núcleos 
urbanos e nas zonas mais aplanadas do vale como é o caso das margens do 
ribeiro das Bogas. 

Do ponto de vista ecológico, apesar da área de estudo se apresentar bastante 
intervencionada, regista-se a presença de um estreito corredor de galeria ripícola 
que se encontra, nalguns locais, em boas condições, especialmente na zona em 
que o vale do Zêzere apresenta vertentes mais alcantiladas. Nesta área foram 
identificadas mais de 100 espécies florísticas e 150 faunísticas para a região, 
onde se incluem endemismos portugueses, ibéricos e espécies com estatuto de 
conservação desfavorável. Foram também identificados 5 habitats incluídos 
Decreto-Lei n.º49/2005 de 24 de Fevereiro.  

No geral, trata-se de uma zona com valores ecológicos importantes, tal como em 
muitos outros locais na região centro interior, mas sem elementos excepcionais, 
quer pela sua importância, quer pela sua abundância. 

No que respeita aos valores patrimoniais, não foram encontradas quaisquer 
ocorrências classificadas. De entre as ocorrências identificadas na área 
prospectada, apenas se destaca a presença de um sítio arqueológico localizado 
na proximidade do ribeiro das Bogas. Os restantes sítios identificados dizem 
respeito a património etnográfico contemporâneo, sem valorização especial. 

Em termos sócio-económicos, é a exploração da floresta o pilar central da 
economia local. Actualmente assiste-se ao incremento de actividades de turismo e 
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lazer associados fundamentalmente à presença e valorização de algumas praias 
fluviais existentes nesta área. São exemplo desta valorização as praias fluviais de 
Janeiro de Baixo e Cambas. 

A praia fluvial de Janeiro de Baixo é condicionada pelo regime de escoamento 
verificado no rio Zêzere. Neste âmbito é de referir a presença de um 
estrangulamento no leito do rio Zêzere situado a cerca de 200 m a jusante da 
confluência do ribeiro das Bogas com a linha de água referida. Este 
estrangulamento condiciona os níveis de água a montante, podendo atingir-se 
cotas da ordem dos 316,00 na zona da praia fluvial aquando da ocorrência de 
cheias para um período de retorno de 5 anos. Para um período de retorno de 
1000 anos poder-se-á atingir níveis de água da ordem dos 321,00 de cota, 
condicionando deste modo a utilização da praia fluvial e dos equipamentos 
turísticos a ela associados. 

Na avaliação dos impactes associados ao Projecto do AHE de Janeiro de Baixo, 
destacam-se os aspectos associados ao valores ecológicos, aos recursos hídricos 
superficiais, à socio-economia e à qualidade do ar. 

Do ponto de vista ecológico, os impactes esperados durante a fase de construção 
do aproveitamento hidroeléctrico e da linha de transporte de energia associada 
são na sua maioria muito pouco ou pouco significativos. Nesta fase o impacte 
mais significativo corresponde à desmatação da galeria ripícola existente na área 
de influência da futura albufeira. Na fase de exploração os impactes esperados 
são mais significativos, destacando-se: i) o efeito barreira causado pela 
implantação da mini-hídrica;  ii) a alteração do regime hídrico, tanto na área da 
albufeira como a jusante, em que o sistema lótico, caracterizado pela presença de 
um fluxo de velocidade moderada, é transformado num sistema lêntico, 
caracterizado por uma velocidade do fluxo baixa, conduzindo a uma provável 
alteração das comunidades aquáticas. 

Do ponto de vista dos aspectos quantitativos dos recursos hídricos superficiais, as 
alterações registadas serão praticamente irrelevantes em termos de velocidade e 
escoamento a jusante do açude. No que respeita aos níveis a montante, a 
presença do açude criará uma albufeira ao nível do NPA à cota 311,00. O 
aumento dos níveis para montante do açude será mais significativo até ao local 
onde se regista o estrangulamento do leito do rio Zêzere. Na progressão para 
montante, o efeito criado pelo AHE de Janeiro de Baixo atenua-se, não se 
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registando variações nas cotas do plano de água em condições de cheia, face aos 
níveis registados em condições naturais.  

Tendo em conta as características do escoamento previsto no rio Zêzere em 
associação com o desenvolvimento turístico em expansão na área de estudo, é de 
salientar que a presença do açude não comprometerá em qualquer situação a 
utilização dos espaços turísticos existentes em Janeiro de Baixo, permitindo 
antes, durante os meses de Verão a manutenção de níveis de água adequados à 
utilização da praia fluvial. 

Ainda em termos socio-económicos salienta-se que a criação da albufeira 
associada ao AHE de Janeiro de Baixo constituirá uma importante reserva 
estratégica de água para o combate a incêndios florestais, de frequente 
ocorrência nesta região.  

Finalmente importa referir que a implementação do Projecto em avaliação 
contribuirá para evitar o aumento das emissões de gases de estufa resultantes da 
queima de combustíveis fósseis, contribuindo para o cumprimentos das metas 
assumidas por Portugal no que respeita à produção de energia a partir de FRE. 

Em síntese, pode afirmar-se que na generalidade os impactes negativos 
identificados são de significância reduzida, e em grande parte minimizáveis, 
sobressaindo os impactes positivos associados à utilização de FRE para produção 
de energia eléctrica e à valorização socio-económica desta zona, por um lado pela 
melhoria das condições da praia de Janeiro de Baixo e por outro pela 
possibilidade da criação de uma reserva de água para combate a incêndios, 
permitindo minimizar os efeitos gravosos resultantes da ocorrência destes 
acidentes, sendo o balanço bastante positivo favorável à concretização do 
Projecto. 
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