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PCH VALE DAS BOTAS (LOTE 2C) 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Projeto de Execução 

 
 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) referente à Pequena Central Hidroeléctrica de Vale das Botas, que adiante será 
também designada por PCH Vale das Botas. 
 
A PCH Vale das Botas consiste num pequeno aproveitamento hidroelétrico com açude de 
cerca de 13,5 m, equipado com descarregador de cheias e uma central hidroelétrica 
adjacente, equipada com turbina de regulação para uma potência de cerca de 1,90 MW. 
Localiza-se no rio Alva e abrange terrenos das freguesias de Coja e Medas de Mouros, 
pertencentes, respetivamente, aos concelhos de Arganil e de Tábua (FIG. 1). 
 
O projeto da PCH de Vale das Botas desenvolve-se no âmbito da primeira fase do 
concurso público, em execução da Resolução de Conselho de Ministros nº 72/2010, de 
10 de setembro, para a atribuição de ponto de interligação e concessão de uso de água, 
correspondendo ao identificado para desenvolvimento no lote 2C. As coordenadas 
fixadas para os limites de montante e jusante do lote 2C, do concurso público, permitem o 
aproveitamento de água do rio Alva, num troço entre um ponto imediatamente a jusante 
de Coja e até um pouco a jusante da PCH de Rei de Moinhos. 
 
O projeto é abrangido pelo Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, estando incluído na alínea 
g) do ponto 10 respeitante à “Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou 
armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I) que apresentam Altura ≥ 15 
m ou volume ≥ 0,500 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500m”. 
 
A PCH de Vale das Botas sujeito a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental vai 
dar origem a uma albufeira com área inundada e volume total armazenado, à cota do 
Nível Pleno de Armazenamento (NPA), de 19,66 ha e 0, 879 hm3, respetivamente. 
 
A entidade proponente do projeto é a empresa Explikot, Investimentos Imobiliários, S.A.. 
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FIG. 1 - Enquadramento e Localização do Projeto  
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As entidades licenciadoras deste projeto são a Administração da Região Hidrográfica do 
Centro (ARH-Centro), no que diz respeito à utilização dos recursos hídricos, e a Direção 
Geral de Energia e Geologia (DGEG), na atribuição de capacidade de injeção de potência 
na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), decorreram 
entre junho de 2011 e outubro de 2012, tendo sido realizados pela empresa AGRI-PRO 
Ambiente Consultores, S.A.. 
 
Através do presente Resumo Não Técnico pretende-se de uma forma simples e concisa, 
apresentar as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do relatório 
técnico do Estudo de Impacte Ambiental. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A PCH de Vale das Botas resulta da política energética nacional, da identificação pela 
Administração Pública e decisão do Governo na atribuição de concessão de água e de 
ponto de interligação para o aproveitamento hidroelétrico num troço do rio Alva através 
de concurso público. 
 
O aumento de capacidade instalada em aproveitamentos hidroelétricos, representa um 
elevado contributo para os diversos compromissos internacionais que Portugal assumiu, 
nomeadamente no que se refere às exigências de limitação dos Gases com Efeito de 
Estufa (GEE) no quadro da participação da União Europeia no Protocolo de Quioto, e 
também às metas consideradas na Diretiva Europeia relativa à promoção da utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis. 
 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de abril, aprovou a estratégia 
nacional para a energia tendo como horizonte o ano 2020 (ENE 2020). Da estratégia 
nacional definida assume particular importância a aposta nas energias renováveis, 
estabelecendo aquele diploma o objetivo de 31% da energia consumida em 2020 ser 
produzida com origem em fontes renováveis. 
 
A utilização de energias renováveis permite ainda contribuir para a redução da 
dependência nacional nas necessidades de combustíveis fósseis para a produção de 
energia, bem como para o desenvolvimento económico equilibrado de base regional, 
nomeadamente através do reforço da utilização da energia hidroelétrica por via da 
implementação de pequenos aproveitamentos hidroelétricos. 
 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2010, de 10 de setembro, face à existente 
complexidade dos processos de licenciamento das centrais mini-hídricas, que exigia a 
obtenção de licenças junto a diversas entidades, veio assegurar a sua simplificação e 
articulação, de forma a que através de um procedimento simultâneo se obtenham as 
autorizações necessárias à implementação de uma infraestrutura deste tipo. Este diploma 
legal veio prever o lançamento de processos de concurso de iniciativa pública, que 
permitem, em simultâneo, a atribuição dos títulos de utilização de recursos hídricos e de 
potência de injeção adequada na respetiva zona de rede, garantido assim, e desde logo, 
a devida articulação das entidades licenciadoras intervenientes. 
 
O lançamento destes concursos previa a atribuição da potência de 150 MW até ao final 
do mês de outubro de 2010, e até ao final de 2011 a atribuição de mais 100 MW de 
potência, perfazendo assim os 250 MW previstos na estratégia nacional para a energia 
para o ano de 2020. Contudo os valores previstos não foram concretizados na sua 
totalidade. 
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Os principais aspetos que justificam o interesse do projeto da PCH de Vale das Botas 
são: 
 

� Aumento da capacidade de produção nacional com origem em fontes de energia 
renováveis e endógenas; 

� Redução das emissões de CO2, por substituição de outras formas de produção 
emissoras de gases com efeito de estufa; 

� Redução das importações de combustíveis fósseis; 

� Melhoria da fiabilidade e da segurança do sistema elétrico português, com 
implicações nos níveis de garantia da segurança de abastecimento;  

� Garantia de retorno do investimento a longo prazo; 

� Criação de uma reserva de água com os benefícios que lhe estão associados. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJETO E ALTERNATIVAS ESTUDADAS 

A PCH de Vale das Botas surge na continuidade de um conjunto alargado de realizações 
iniciadas em 1923, na bacia do rio Mondego, com a construção do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Ponte Jugais. 
 
Este novo projeto permite o aproveitamento de uma energia renovável num local 
disponível e de forma integrada com aproveitamentos hidroelétricos existentes e outros 
usos da água da bacia do Alva. Na FIG. 2 apresenta-se o enquadramento de todos os 
aproveitamentos hidroelétricos existentes, e respetivas albufeiras, localizados no rio Alva. 
Nesta cartografia incluem-se os aproveitamentos hidroelétricos existentes, em 
construção, aprovados ou em análise. 
 
A PCH em estudo desenvolve-se no âmbito da primeira fase do concurso público para 
atribuição de ponto de interligação e concessão de uso de água, de acordo com o 
Anúncio de Procedimento nº 4718/2010, publicado na II série do Diário da República, de 
15 de Outubro de 2010, permitindo as coordenadas fixadas para este lote no concurso 
público das mini-hídricas o aproveitamento de água do rio Alva num troço entre um ponto 
imediatamente a jusante de Coja e até um pouco a jusante da PCH de Rei de Moinhos. 
 
Fixados os pontos extremos, as cotas e caudal disponíveis, foram inventariadas e 
sujeitas a estudos preliminares quatro alternativas, tendo sido comprovada que a única 
solução merecedora de desenvolvimento mais pormenorizado foi a de açude com central 
adjacente. Aliás, foi esta a solução coerente das duas centrais no rio Alva com 
características semelhantes, a PCH do Avô a montante e a de Rei de Moinhos, já 
referida, a jusante. 
 
Das três soluções estudadas com proximidade de localização do açude à central, duas 
procuraram aproveitar um “cotovelo” do rio a atravessar por túnel ou canal, mas 
atendendo aos perfis transversais do rio para localização dos açudes, ao volume de obra 
requerido pelo circuito hidráulico e ao desnível pouco acentuado do troço do rio, essas 
soluções apresentaram custos agravados e volumes de obra de maior impacto sem 
benefício correspondente. Assim, a análise comparativa concluiu por um açude com 
central pé de barragem com restituição logo acima do NPA (Nível de Pleno 
Armazenamento) da PCH de Rei de Moinhos. 
 
A solução encontrada não só é a única com eventual potencial de aproveitamento de 
parte significativa da potência de 2,00 MW considerada para o Lote, a única com eventual 
racionalidade para implementação, como a de menor impacto a nível de construção de 
acessos, de menor desnaturalização do rio e de menor impacte na descontinuidade da 
massa de água. 
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FIG. 2 – Implantação dos Aproveitamentos Hidroelétricos no Rio Alva  
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Previamente ao início do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do presente 
projeto foi apresentada à Autoridade de AIA uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA), 
com o objetivo de identificar previamente os fatores ambientais mais importantes a 
abordar no EIA. 
 
A PDA da PCH de Vale das Botas foi elaborada em junho de 2011, tendo sido submetida 
à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avaliação. Em setembro de 2011, foi 
emitido o Parecer da Comissão de Avaliação (CA) dando parecer favorável à mesma, e 
indicando os elementos a integrar no EIA, de forma a incluir os resultados da apreciação 
desenvolvida pela CA e os pareceres recebidos das entidades consultadas pela APA no 
âmbito deste processo. 



  
 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução 

PCH Vale das Botas (Lote 2C) 

Outubro.2012 

Rev.03 Volume I - Resumo Não Técnico 

RNT pág.9

 
 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A PCH de Vale da Botas, com central no concelho de Tábua, situa-se num troço do rio 
Alva compreendido entre uma secção transversal, a cerca de 2,46 km a montante da 
PCH de Rei de Moinhos, e um ponto a jusante e próximo da praia fluvial de Coja. 
 
Trata-se de um aproveitamento com alguma capacidade de regularização, concebido 
para funcionamento em acordo com afluências regularizadas a montante e regime de 
exploração da central a jusante.  
 
A conceção geral do projeto teve em atenção os condicionamentos geológicos, 
topográficos, regime hidrológico, normas e regulamentos aplicáveis e as regras de arte 
que a longa experiência nacional e internacional no desenvolvimento da tecnologia 
hidroelétrica têm estabelecido. 
 
O projeto da PCH Vale das Botas identifica-se por se tratar de um pequeno 
aproveitamento hidroelétrico com açude de cerca de 13,50 m, equipado com 
descarregador de cheias, uma tomada de água, um pequeno circuito hidráulico e uma 
central adjacente com localização e acesso pela margem direita, equipada com turbina 
de reação de dupla regulação para uma potência a instalar de 1,90 MW. 
 
No quadro seguinte apresentam-se características gerais da PCH de Vale das Botas. 
 

Quadro 1 – Características Gerais da PCH de Vale das Botas 

 
Área da bacia hidrográfica 496,00 km2 

Escoamento anual médio 0,73 m 

Afluência anual média 362,66 hm3 

Caudal modular  11,50 m3/s 

Caudal instalado 18,50 m3/s 

Caudal de cheia  1.350,00 m3/s 

NPA 169,00 m 

NMC 171,50 m 

Área inundada  19,66 ha 

Volume da albufeira  0,88 hm3 

Volume útil  0,52 hm3 

Cota restituição  156,68 m 

Queda bruta  12,52 m 

Queda útil  11,70 m 

Potência a instalar  1.900,00 kW 

Produção em ano médio  6.124,77 MWh 
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A PCH de Vale das Botas fica localizada numa zona do rio Alva, em que o encaixe 
acentuado dos vales e a inclinação média relativamente pequena concluem numa 
albufeira, em que a área inundada e o volume armazenado à cota nível de pleno 
armazenamento da albufeira (NPA) de 169,00 m são, respetivamente, de 19,66 ha e  
0, 879 hm3.  
 
A área a inundar, dado o tipo de perfil no leito do rio, tem uma pequena expressão na 
expansão das margens, sendo a área da albufeira não muito superior à da atual 
superfície criada pela superfície livre da corrente e de vários antigos açudes existentes no 
troço a inundar. 
 
O açude é do tipo gravidade construído em betão, com tomada de água inserida junto ao 
encontro da margem direita e equipado com comportas descarregadoras para as cheias. 
 
A tomada de água será dotada de uma grelha fina com limpa-grelhas automático e 
preparada para receber uma comporta ensecadeira. A ligação entre a tomada de água e 
restituição é feita através de uma conduta que ligará imediatamente a montante do tubo 
de admissão da turbina, a qual será albergada em edifício próprio com corpo ligado à 
tomada de água e açude. 
 
O bloco estrutural inserido no encontro direito da barragem acolherá sequencialmente 
todo o circuito hidráulico, desde a tomada de água até à bacia de restituição dos caudais 
turbinados, fazendo com que a central hidroelétrica fique integrada no próprio corpo da 
barragem. 
 
A produção de energia será garantida por um único grupo gerador com turbina de reação 
de dupla regulação e eixo horizontal.  
 
O dispositivo para passagem de peixes é do tipo escada (bacias sucessivas), tendo tido o 
seu projeto em consideração a necessidade de garantir as velocidades de corrente de 
referência para as espécies alvo e à recomendação relativa às enguias, para o que se 
definiu um acabamento rugoso para a soleira 
 
O acesso à barragem far-se-á pela margem direita, a partir da freguesia de Meda de 
Mouros (município de Tábua), resultante na beneficiação de caminhos já existentes e na 
construção de um pequeno troço. 
 
A FIG. 3 corresponde à planta geral do empreendimento em estudo, onde se encontram 
representadas todas as suas componentes principais (central hidroelétrica, tomada de 
água, restituição, passagem para peixes). 
 
A derivação do caudal durante a fase de construção do açude será realizada recorrendo 
a duas ensecadeiras a montante e jusante do local de construção da barragem. Cerca de 
0,50m m acima desta cota serão colocadas as tubagens que permitem a condução da 
água até jusante do açude. 
 
No âmbito do projeto será necessário proceder à desmatação e desarborização das 
zonas a inundar pela albufeira. 
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O plano de enchimento previsto para a albufeira prevê um patamar de curta duração à 
cota 165 m, e um gradiente máximo de 3m por dia até ao patamar definido e de 1 m por 
dia para o restante enchimento, prevendo-se um período total de oito dias. 
 
Foi prevista a implementação do estaleiro próximo do local de construção da mini-hídrica, 
em local próximo da zona de obra, cujo acesso será o mesmo previsto para a obra. Esta 
proximidade facilita consideravelmente a execução desta mini-hídrica. Trata-se de uma 
zona de declive pouco acentuado, onde se poderá preparar uma zona de trabalho com 
área superior a 2 500 m2. 
 
A escavação prevista em acessos e fundações do açude e central atinge um volume de 
terras em que uma parte muito significativa é reutilizada no acesso e na plataforma 
adjacente à central, estimando-se sobrantes para depósito puro cerca de um terço 
daquele volume, o qual será depositado em duas escombreiras localizadas perto do 
arranque do acesso e perto da plataforma a criar junto da central. 
 
O ponto de interligação com a Rede Elétrica de Serviço Público será realizado próximo 
do apoio 62 da Linha Candosa – Rei de Moinhos, de 15 kV, conforme representado na 
FIG. 4. Na tabela apresentada naquela figura encontram-se as características principais 
da linha elétrica, nomeadamente, a sua tipologia, o número, tipo e distância entre os 
apoios, a altura útil da linha, o tipo de armação, a fixação dos condutores, e o seu 
desenvolvimento à cota do terreno. 
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FIG. 3 – Planta Geral da PCH de Vale das Botas  
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FIG. 4 – Linha de interligação à Rede Elétrica Pública  
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5.  DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 

O estudo e análise da situação atual do ambiente na zona do projeto considerou as 
componentes físicas, de qualidade, ecológicas e humanas mais relevantes, tendo em 
conta as características locais e regionais da área. 
 
Foram previamente avaliados os condicionamentos legais, que refletem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas entidades locais, 
de modo a caracterizar detalhadamente a zona. 
 
A PCH Vale das Botas situa-se na região Centro, num território estruturado pelo vale do 
rio Alva que se desenvolve entre as encostas da serra da estrela e da serra do Açor, até 
desaguar ao Rio Mondego, na localidade de Porto de Raiva, Concelho de Penacova no 
Distrito de Coimbra.  
 
O rio Alva ocupa um vale encaixado, sendo na área em estudo o xisto, pertencente à 
unidade geológica conhecida por Complexo Xisto-Grauváquico das Beiras, o tipo 
litológico que ocupa a maior extensão. 
 
Os solos predominantes apresentam-se pouco evoluídos e em geral uma reduzida 
aptidão agrícola. A zona de estudo é caraterizada por áreas de matos, áreas de floresta 
de produção, bem como diversas áreas onde proliferam espécies exóticas. Nos espaços 
contíguos às habitações, surgem pequenos mosaicos agrícolas, onde predominam as 
culturas de âmbito familiar de produtos hortícolas e frutícolas. As áreas agrícolas de 
olival, apesar de ocorrerem de forma dispersa, apresentam alguma representatividade na 
região. O local previsto para a implantação das infraestruturas e respetiva albufeira 
afetam na sua maioria áreas de vegetação ribeirinha, caracterizada por um corredor 
arbóreo descontínuo com intrusão acentuada de espécies alóctones ao longo das 
margens encaixadas do rio Alva. A meia encosta surgem áreas de matos, áreas de 
floresta de produção, bem como diversas áreas onde proliferam espécies exóticas. As 
áreas a inundar pela albufeira não possuem qualquer aptidão para utilização agrícola e 
apresentam grandes limitações para atividade agropastoril. De forma bastante pontual 
surgem, em áreas florestadas ou de matos, explorações apícolas. 
 
O clima da região pode considerar-se chuvoso, onde os valores mais elevados 
de precipitação ocorrem obviamente no Inverno, predominando os ventos do 
quadrante noroeste. 
 
Em termos hidrológicos, o Alva, principal tributário da margem esquerda do rio Mondego, 
é um rio de montanha, apresentando um vale muito encaixado e um percurso 
serpenteado, sendo caraterizado por ter uma variação muito elevada no seu caudal, visto 
que tem um caudal muito baixo no verão, e muito elevado no inverno. 
  
Verifica-se uma degradação da qualidade da água a montante da área de projeto, que 
poderá estar associada as descargas da ETAR de Coja, contudo, observa-se uma 
melhoria da sua qualidade a jusante do projeto. Em termos de abastecimento, nos 
terrenos mais elevados são as nascentes que abastecem os pequenos aglomerados 
populacionais, que ocorrem um pouco por toda a região, em complemento a água 
extraída de captações do tipo poço ou mina, escavados na rocha de cada local e abertos 
manualmente. 
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Em aglomerados populacionais de maiores dimensões, o abastecimento é assegurado 
pelos respetivos serviços municipais, que recorrem a captações profundas do tipo furo, 
executado com o auxílio de meios mecânicos, ou a pequenos reservatórios de água 
superficial que possam existir na região. 
 
Do ponto de vista da qualidade do ar, a zona de implantação do projeto apresenta uma 
boa qualidade face à ausência de fontes poluentes importantes e à existência de boas 
condições de dispersão na atmosfera. 
 
Em relação aos níveis de ruído, e com base na campanha de medição efetuada, na zona 
de implantação do projeto e sua envolvente direta, o ambiente sonoro apresenta-se 
pouco perturbado, em todos os períodos de referência. 
 
Do ponto de vista ecológico, o projeto situa-se fora de qualquer área classificada para a 
conservação da natureza, nomeadamente Sítios Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas 
 
Em termos de vegetação, a zona é dominada por floresta de produção de pinheiro bravo 
e eucaliptal, e de matos, ocorrendo as espécies de maior interesse em manchas 
dispersas de carvalhal e na galeria ripícola do rio Alva. O local previsto para a 
implantação das infraestruturas e respetiva albufeira afetam na sua maioria áreas de 
vegetação ribeirinha, caracterizada por um corredor arbóreo descontínuo com intrusão 
acentuada de espécies invasoras ao longo das margens encaixadas do rio Alva. 
 
A fauna presente é, essencialmente, dominada por espécies comuns, não se tendo 
verificado, nos levantamentos de campo realizados, qualquer espécie de fauna com 
especial interesse de conservação.  
 
As espécies de peixes são dominadas pela boga, pelo bordalo, e pelo barbo. Com menor 
representatividade surgem o escalo-do-norte, o ruivaco e a panjorca. 
 
Ao nível socioeconómico, a zona onde se insere o projeto tem-se pautado, de uma forma 
geral, por uma diminuição de população e pela alteração da representatividade dos 
escalões etários, com o crescente envelhecimento da população. O setor terciário tem 
uma importância expressiva, em todas as unidades administrativas, com exceção da 
freguesia de Coja.  
 
Analisando a Carta de Ordenamento, dos concelhos em estudo, verifica-se que, ao longo 
da albufeira, são abrangidas áreas sob a classificação de Espaços Agrícolas, Espaços 
Florestais e Espaços Naturais, no concelho de Tábua, e Espaços Urbanos, Espaços 
Agro-Silvo-Pastoris, Espaços Florestais e Espaços Agrícolas, no concelho de Arganil.  
 
A barragem implanta-se em áreas classificadas como Espaços Naturais, no concelho de 
Tábua, e Espaços Agrícolas, no concelho de Arganil. 
 
Como principal condicionante legal, é possível verificar que, ao longo da albufeira, são 
abrangidas áreas pertencentes à REN sob a classificação de Áreas com Risco de Erosão 
e Áreas de Máxima Infiltração. 
 
Em termos patrimoniais, as 11 ocorrências inventariadas apresentam valor patrimonial 
reduzido. 
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes do empreendimento são principalmente determinados pelas alterações que 
se introduzem no território, primeiro com a construção da PCH Vale das Botas e, 
posteriormente, com o enchimento da albufeira. Os impactes podem assim ser positivos 
ou negativos e assumem importância diferente nas fases de construção e exploração do 
empreendimento. 
 
Os impactes positivos relacionam-se com a entrada em exploração do empreendimento 
que se prevê seja um elemento importante para: 
 

� o aumento da capacidade de produção de eletricidade com base em recursos 
endógenos, isto é, nacionais, e renováveis,  
 

� permitir a redução das emissões de gases com efeito de estufa porque a 
electricidade produzida tem origem hídrica e, na prática, não produz gases 
poluentes  

 
� reduzir as importações de combustíveis fósseis para produção de energia a favor 

do uso de uma fonte “limpa”. 
 
 
Estes impactes positivos permanentes são também reforçados pelos impactes 
temporários da fase de construção, com o investimento associado dinamizando as 
atividades ligadas à construção, e uma maior dinâmica económica no consumo e 
serviços locais, que atendendo ao prazo de 16 meses para a construção e ao número de 
trabalhadores em obra, se prevê serem de reduzida magnitude. 
 
Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a fase de construção do 
empreendimento e a desmatação necessária ao enchimento da albufeira. 
 
Tendo em conta as características do projeto e do local de implantação da PCH de Vale 
das Botas, faz-se a seguir uma análise dos impactes identificados dentro de cada área 
temática. 
 

Quanto à geologia e hidrogeologia não se esperam impactes negativos com significado. 
Em termos gerais, verifica-se que os principais impactes geológicos decorrentes da 
implantação do Projeto ocorrem ao nível da morfologia e dos movimentos de terras 
associadas à sua construção, que já ocorrem naturalmente no curso de água principal, 
mas que serão incrementados pelas ações de construção e pela presença da albufeira. 
 
A nível hidrogeológico, os principais impactes potenciais são sobretudo relativos à 
afetação dos níveis freáticos, e ao fluxo das águas subterrâneas, sendo os primeiros 
mais relevantes nas fases de enchimento e exploração e os segundos na fase de 
construção. 



  
 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Projeto de Execução 

PCH Vale das Botas (Lote 2C) 

Outubro.2012 

Rev.03 Volume I - Resumo Não Técnico 

RNT pág.17

 
 
Na sequência do enchimento da central serão afetados os usos do solo atuais, numa 
área de 58 004 m2. Na fase de exploração, a área a inundar será de 76 401 m2. As 
principais classes afetadas são, a vegetação ribeirinha, alguns matos, as áreas florestais 
e áreas agrícolas, sendo a vegetação ribeirinha a mais afetada. 
 
Os solos potencialmente afetados pelo projeto, incluindo a zona inundada, apresentam 
uma capacidade de uso muito reduzida, com um risco de erosão elevado, não sendo em 
grande parte passíveis de qualquer exploração económica, pelo que os impactes da sua 
afetação são considerados pouco significativos. 
 
A inundação da área da PCH de Vale das Botas terá também impactes sobre a flora e 
vegetação. Este empreendimento, afeta na sua maioria áreas de galeria ripícola bastante 
fragmentada, com visível intrusão de espécies exóticas de elevado potencial invasor, 
áreas de matos por vezes pontuadas por estruturas arbóreas e áreas de floresta de 
produção (pinhal). 
 
O principal impacte advém das operações de desmatação, a realizar durante a fase de 
construção, que implicam a destruição total do coberto vegetal nas diferentes áreas de 
projeto (área a inundar pela albufeira, locais de implantação do estaleiro, acessos a criar 
e escombreiras). 
 
Ainda no que se refere à fauna aquática e aos ecossistemas aquáticos, os principais 
efeitos fazem-se sentir ao nível de quebra de conectividade fluvial, devido à criação de 
uma barreira física no curso de água. Este efeito de barreira, faz-se sentir, quer em 
relação aos sedimentos, quer em relação aos animais migradores, sobretudo os peixes. 
No entanto, a implementação da passagem para peixes permite a redução deste impacte.  
 
Da análise dos resultados da modelação da qualidade da água é possível concluir que a 
construção da barragem irá influenciar a qualidade da água, no primeiro quilómetro da 
albufeira, correspondente à zona mais profunda e onde os fenómenos de estratificação 
térmicos poderão ocorrer, não se verificando incompatibilidades com os objetivos 
ambientais definidos legalmente. Será ainda de realçar, que de acordo com a modelação 
realizada, não é previsível qualquer afetação da qualidade da água junto à praia fluvial de 
Coja, uma vez que a sua distância à barragem é bastante superior a 1 quilómetro. 
 
As alterações no regime natural induzidas pela exploração da PCH de Vale das Botas, 
serão minimizadas pela descarga do regime de caudais ecológicos proposto, garantido a 
funcionalidade ecológica do troço do rio Alva a jusante do projeto. 
 
Relativamente à qualidade do ar, o impacte mais relevante está associado à exploração 
do aproveitamento para produção de energia limpa a partir de uma fonte renovável, sem 
a emissões de poluentes atmosféricos, que ocorreria se a energia a produzir pelo projeto 
em estudo fosse produzida por centrais termoelétricas convencionais. 
 
No que respeita ao clima, e dadas das características do projeto, não se preveem 
impactes no clima na fase de construção. Na fase de exploração, os impactes serão 
positivos, uma vez que o projeto contribuirá para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa. 
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No que diz respeito ao ambiente sonoro, os principais impactes ocorrem na fase de 
construção, são pouco significativos, dado que os locais da barragem onde poderão 
surgir níveis mais elevados de ruído, apresentam-se sem ocupação humana na sua 
envolvente próxima. Na fase de exploração, o funcionamento da barragem não é 
susceptível de provocar níveis sensíveis de ruído o que associado às características já 
referidas da área envolvente, leva a que os impactes sejam nulos nesta fase. 
 
A construção das infraestruturas associadas à PCH Vale das Botas corresponde a uma 
intervenção muito reduzida e ocorre numa área de vale, muito encaixada, e afastada de 
zonas habitadas, pelo que os impactes na paisagem introduzidos pela instalação destes 
elementos de projeto são muito reduzidos.  
 
Por sua vez, a albufeira criada, apresenta uma extensão de cerca de 3,5 km, constitui-se 
como a maior alteração à paisagem, quer devido à desmatação e desarborização a que 
esta área será submetida previamente ao seu enchimento, quer pela própria criação do 
plano de água. No entanto, a reduzida visibilidade que carateriza esta área, localizada 
num vale muito encaixado, conduz a que os impactes expectáveis sejam também 
reduzidos. 
 
Em termos de Ordenamento e Condicionantes, apenas são previsíveis impactes para a 
fase de construção, relacionados com a ocupação de espaços pelos elementos 
definitivos do projeto, área de apoio à obra e pela área a desmatar na albufeira. 
 
No ordenamento do território considera-se que não existe incompatibilidade de usos entre 
as áreas classificadas como espaços agrícolas, no concelho de Tábua, e como áreas 
Agro-Silvo- Pastoris, no concelho de Arganil, e a implantação do projeto PCH Vale das 
Botas. Relativamente à ocupação de espaços/áreas florestais, nos dois concelhos, e 
áreas agrícolas em Arganil, verifica-se que estas apresentam um impacte negativo, que 
serão de magnitude reduzida. 
 
Da implantação da PCH de Vale das Botas resulta a afetação de espaços com 
condicionamentos legais. A afetação destes espaços pode classificar-se de negativo, e 
de magnitude reduzida, relativamente às áreas classificada como ZIF, e nulo no que diz 
respeito às áreas integradas em REN e áreas percorrida por incêndios, sendo contudo, 
nos dois casos permanentes. 
 
A PCH de Vale das Botas terá um conjunto de importantes impactes positivos e negativos 
na socioeconomia. Na fase de construção, e no período de maior atividade da obra, 
estarão afetos à obra 52 trabalhadores, prevendo-se que, nomeadamente ao nível de 
mão-de-obra indiferenciada, uma parte seja contratada localmente, contribuindo assim 
para o aumento da taxa de atividade nas freguesias onde se desenvolve o projeto. 
 
Por outro lado, a construção do empreendimento, que se estima que se prolongue 
por 16 meses, envolve um volume de investimento da ordem dos 5 milhões de euros, 
prevendo-se também que alguns materiais possam ser adquiridos nos concelhos 
abrangidos pelo projeto em estudo, permitindo o desenvolvimento das atividades 
económicas ligadas às áreas de construção civil e fornecimento de equipamentos. 
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Perspetiva-se também um aumento do consumo, apesar que de diminuta dimensão, 
como resultado da deslocação para a obra de alguns trabalhadores, refletindo-se 
eventualmente na aquisição de bens de consumo corrente e no aluguer de habitações. 
 
Os principais impactes negativos deste tipo de empreendimentos resultam, 
necessariamente, da intervenção que têm no território e nas transformações que 
introduzem na sua configuração. No que respeita às atividades construtivas, um dos 
principais impactes resultará da circulação de veículos pesados necessários ao 
transporte de materiais e betão para o local de obra e que implicam o atravessamento de 
povoações. 
 
Em termos do património, o projeto da PCH de Vale das Botas irá provocar impactes 
negativos diretos sobre 11 elementos patrimoniais (Quadro 2), sendo que 10 dos 
elementos construídos inventariados se encontram abaixo da cota máxima prevista para 
a albufeira (171,50 m) e uma das ocorrências, o edificado rural Fontanheira (n.º 1), será 
cortada pelos acessos a construir e parcialmente sobreposta pela construção do açude e 
da central hidroelétrica. 

Quadro 2 – Ocorrências Patrimoniais 

 
Nº Designação Tipo de Sítio Cronologia Composição 

1 Fontanheira Edificado rural Contemporâneo 
Conjunto arquitetónico formado por 2 casas, 1 
moinho de água e 1 açude 

2 Vale das Botas 1 Casa Contemporâneo Edifício singular com varanda (casa) 

3 Vale das Botas 2 Edificado rural Contemporâneo Conjunto arquitetónico formado por 2 casas, 3 
moinhos de água, 1 açude e 1 forno 

4 Poços 2 Edificado rural Contemporâneo 
Conjunto arquitetónico formado por 2 edifícios 
de funcionalidade indeterminada 

5 Vale das Várzeas 1 Moinho de água Contemporâneo Edifício singular (moinho de água) 

6 Vale das Várzeas 2 Casa de apoio agrícola Contemporâneo Edifício singular (casa de apoio agrícola) 

7 Vale das Várzeas 3 Casa com moinho Contemporâneo 
Conjunto arquitetónico formado por 1 casa e 1 
moinho de água 

8 Vale das Várzeas 4 Edificado rural Contemporâneo 
Conjunto arquitetónico formado por 2 moinhos 
de água, 1 açude e 3 edifícios de 
funcionalidade indeterminada 

9 Rabaças 1 Casa de apoio agrícola Contemporâneo Edifício singular (casa de apoio agrícola) 

10 Rabaças 2 Casa com moinho Contemporâneo Conjunto arquitetónico formado por 1 casa, 1 
moinho de água e 1 açude 

11 Sr. Do Sepulcro 2 Edifício Contemporâneo Conjunto arquitetónico que integra um antigo 
lagar na sala de restaurante 

 
Convém sublinhar que todos os sítios inventariados têm valor patrimonial, mas diferentes 
graus. Conforme a avaliação efetuada, registaram-se 3 sítios com Valor de Impacte 
Patrimonial Médio, designadamente os registos n.º 3, n.º 8 e n.º 11 (Vale das Botas 2, 
Vale das Várzeas 4 e Sr.º do Sepulcro 2) e 8 sítios com Valor de Impacte Patrimonial 
Reduzido. As diferenças obtidas nos valores explicam-se pelo mau estado de 
conservação de grande parte dos edifícios de natureza etnográfica e com valor 
arquitetónico (a larga maioria está em avançado estado de ruína), pela frequência regular 
deste tipo de construções e pelo seu reduzido ou nulo valor histórico e simbólico.  
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A minimização de impactes do sítio “Sr.º do Sepulcro 2” terá de ser antecedida por uma 
investigação específica com a finalidade de verificar a existência de projetos de 
arquitetura associados à remodelação do edificado (aquando da construção do 
restaurante/bar) e obter informação fotográfica, gráfica ou ilustrativa do antigo lagar de 
azeite antes da sua reconstrução. 
 
A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, implica impactes inexistentes 
ou negativos, sendo estes últimos, no entanto, de reduzida magnitude, e relacionados 
essencialmente com a qualidade do ar e o cumprimento dos acordos internacionais. 
Efetivamente, a não realização da PCH de Vale da Botas terá repercussões negativas no 
cumprimento dos compromissos internacionalmente assumidos por Portugal 
relativamente às emissões atmosféricas (Protocolo de Quioto) e no âmbito da Diretiva 
Comunitária das Fontes Renováveis de Energia, aprovada em setembro de 2001. 
 
A não realização do projeto implicará ainda que a energia elétrica que seria produzida 
pelo aproveitamento hidroelétrico teria de continuar a ser produzida pelos processos 
convencionais, que têm associados a emissão de poluentes atmosféricos, responsáveis 
pela degradação da qualidade do ar e consequentemente com implicações negativas na 
qualidade de vida. 
 
A Alternativa Zero implicará também impactes negativos ao nível da hidrologia, tendo em 
consideração que não haveria uma maior disponibilidade hídrica local, dado não se 
verificar a criação da albufeira. Em termos de paisagem, este último aspeto também é 
importante, dado que não se verificaria a valorização na paisagem induzida pelo plano de 
água, o que resultaria num impacte negativo e de moderada magnitude. 
 
A avaliação dos impactes cumulativos do projeto da PCH de Vale das Botas, foi realizada 
tendo em consideração os aproveitamentos hidroelétricos existentes a montante e a 
jusante, designadamente a PCH de Avô e PCH de Rei de Moinhos. Os impactes 
cumulativos do projeto inferem principalmente com os ecossistemas aquáticos e recursos 
hídricos, tendo sempre em consideração os objetivos ambientais definidos no âmbito da 
nova política da água. Todavia, face à dimensão dos diferentes aproveitamentos 
considerados, e da sua expressividade na rede hidrográfica e na unidade fundamental de 
gestão de recursos hídricos, rio Alva, o efeito cumulativo do projeto é pouco significativo, 
traduzindo-se em impactes negativos de magnitude reduzida a muito reduzida. 
 
Uma barragem, pela possibilidade de aproveitamento da capacidade de armazenamento 
da água e da energia acumulada na albufeira, constitui um benefício elevado para a 
sociedade, mas como qualquer outra atividade humana tem associado um risco de 
ocorrência de acidentes ou incidentes.  
 
O cenário de risco considerado foi o de rotura em estiagem, tendo o estudo da onda de 
inundação permitido concluir que em termos de potenciais perdas de bens, a avaliação 
dentro da hierarquia do tipo e gravidade de danos a nível das barragens é considerado 
de reduzido impacto. 
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Numa situação muito improvável de rotura da PCH de Vale das Botas, ocorreria 
inundação do vale a jusante até uma distância máxima de aproximadamente 8 km, mas 
que face ao tipo de ocupação existente, os potenciais danos ambientais e materiais 
seriam reduzidos. Estes seriam limitados à destruição das construções de apoio à praia 
de Cascalheira e bar/restaurante, a danos nos equipamentos elétricos da central de Rei 
de Moinhos e Estação Elevatória de Alagoa, à perda de culturas agrícolas que na altura 
estejam em fase de crescimento e, eventualmente, de partes de alguns muros divisórios. 
 
Será importante realçar que não existe a possibilidade de um impacte cumulativo com a 
rotura da PCH de Rei de Moinhos, uma vez que o seu açude é galgável. A inundação da 
central, poderá ocorrer devido ao facto da subida do nível da água esta entrar no seu 
interior através das aberturas existentes. Este risco é, contudo, distinto do de derrube em 
cascata que obrigaria a considerar, para jusante, o volume de água acumulado na 
albufeira de Rei de Moinhos. No entanto, dado que, como já referido, aquela PCH é 
constituída por um açude galgável e já sujeito a grandes caudais, a simulação realizada 
evidencia que o caudal e tempo de escoamento provocado por uma eventual inundação 
de Vale das Botas não seria suficiente para o seu derrube. Relativamente à praia de 
Cascalheira, embora a Classe de risco, determinada no estudo da onda de inundação, 
não o obrigue, está previsto um sistema de aviso específico para a praia fluvial.  
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7. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar todos os fatores de interesse 
ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração para o 
projeto em estudo, de modo a fornecer os dados sobre os impactes associados à sua 
implementação e à escolha de soluções que melhor estabeleçam o equilíbrio entre os 
diferentes fatores envolvidos. 
 
A Pequena Central Hidroelétrica (PCH) de Vale da Botas resulta da política energética 
nacional, constituindo uma ação de elevada importância para o esforço em curso de 
substituição de processos poluentes de produção de energia, baseados em combustíveis 
fósseis, por outros baseados em recursos endógenos e renováveis. 
 
Estes esforços integram-se no processo global conduzido pela União Europeia e 
entidades internacionais, no sentido de assegurar a redução de emissões de CO2 e 
outros poluentes que contribuem para o aquecimento global. 
 
Integram-se igualmente na defesa da economia nacional e da competitividade, 
desenvolvimento social e qualidade de vida, reduzindo a dependência de combustíveis 
fósseis, melhorando a estrutura do sistema elétrico português, garantindo menor 
dependência de recursos externos e contribuindo para a garantia da segurança do 
abastecimento. 
 
Confirmou-se no Estudo de Impacte Ambiental que a PCH de Vale da Botas cumpre 
estes objetivos de ordem estratégica, assegurando as condições impostas pelas 
entidades licenciadoras no processo de atribuição da concessão de exploração, e tira o 
máximo aproveitamento das condições e condicionalismos existentes, garantindo os 
equilíbrios mais favoráveis à componente ambiental. 
 
Para atingir estes objetivos, o projeto em estudo desenvolveu-se desde o início 
procurando incorporar nas suas opções as componentes ambiental e social, criando as 
condições para que os impactes potenciais mais significativos fossem considerados e se 
possível desde logo eliminados. 
 
Os impactes negativos mais relevantes residem na alteração do rio para um sistema 
lagunar, com alterações no ecossistema existente e afetação da qualidade da água pela 
criação da albufeira.  
 
Os impactes positivos mais relevantes estão ligados à produção de energia renovável e 
limpa, contribuindo para a redução da poluição atmosférica e para o cumprimento dos 
acordos internacionais que Portugal se comprometeu. 
 
A fase de construção tem naturalmente impactes negativos, no entanto, não se 
apresentam como muito significativos, sendo também temporários e muito localizados. 
Não se prevê grande perturbação das populações locais, que apenas poderão ser 
afetadas pela circulação de veículos pesados de apoio à obra, e, pelo contrário, trará um 
impacte positivo no emprego, uma vez que se prevê que parte da mão-de-obra seja 
contratada localmente. Preveem-se ainda impactes positivos nas atividades económicas 
das freguesias em que se insere o projeto, pela presença de trabalhadores que se 
encontrarão deslocados durante o período de construção. 
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As medidas de minimização previstas no controle de resíduos, movimentações de terras 
e veículos, cuidados com o rio e a qualidade da água e medidas de planeamento, arranjo 
e organização do estaleiro e acessos, garantem impactes mínimos da fase de 
construção, tanto mais que a obra se desenvolverá em local isolado. A única habitação 
da envolvente localiza-se a cerca de 250 m da zona dos trabalhos.  
 
Por outro lado, um vasto número de medidas de minimização em relação ao todos as 
componentes e fatores que são afetados pelo empreendimento, desde os fatores físicos 
aos biológicos e ecológicos e muito especialmente em relação às populações 
diretamente afetadas, permitem garantir o máximo de valorização da barragem e 
albufeira e o mínimo de perturbação e impactes negativos. 
 
Estão dentro destas as medidas preventivas em relação a ações que possam pôr em 
causa a qualidade da água e a afetação dos solos, como será o processo de 
desmatação, a qualidade de vida da população devido ao atravessamento de Medas de 
Mouro pelos veículos pesados de apoio à obra e a salvaguarda do património. 
 
Considera-se necessário que a fase de construção tenha acompanhamento ambiental 
adequado, no sentido de manter, aconselhar e controlar as medidas previstas no Estudo 
de Impacte Ambiental, assim como fazer cumprir o plano de monitorização. 
 
Durante a fase de exploração, os impactes serão praticamente nulos ao nível de todos os 
descritores, salientando-se apenas os impactes negativos que se poderão verificar ao 
nível da qualidade da água e ecossistemas aquáticos. 
 
Relativamente à qualidade da água, os impactes far-se-ão notar essencialmente no troço 
imediatamente a montante da zona do açude devido à elevação da cota da água, com 
consequências ao nível da estratificação térmica e da afetação das concentrações de 
alguns parâmetros, que implicam uma degradação da sua qualidade naquele troço. Este 
fenómeno será, contudo, praticamente restrito à época de verão e não se prevê que afete 
as áreas a montante do primeiro quilómetro de albufeira. 
 
A consideração, logo na fase de projeto, da implantação de uma passagem para peixes e 
da garantia de um caudal ecológico, permitirá minimizar os impactes negativos previstos 
ao nível dos sistemas aquáticos. 
 
Para a fase de exploração foi proposta a adoção de Planos de Monitorização relativos ao 
aos recursos hídricos, qualidade da água e sistemas ecológicos, os quais permitirão 
avaliar de forma precisa os impactes do aproveitamento sobre o troço do rio Alva 
diretamente afetado, bem como a eficácia das medidas de minimização preconizadas 
para a manutenção do continuum fluvial e conectividade lótica 

 
Globalmente, e tendo em conta as vantagens e desvantagens e os impactes positivos e 
negativos identificados, a construção do empreendimento não apresenta condicionantes 

ambientais que ponham em causa o projeto, não se identificando qualquer aspeto crítico 

relevante que não possa ser minimizável para níveis aceitáveis e controláveis. 
 



FIG. 2 Aproveitamentos
Hidroelétricos do Alva
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FIG. 3 Planta Geral da PCH de

Vale das Botas
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FIG. 4 Linha de Interligação à
Rede Elétrica Pública
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