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1. INTRODUÇÃO 

Tal como foi possível constatar aquando da realização do Estudo Prévio do IC1 – 

Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha, existem diversas origens de água, 

tais como nascentes, minas hídricas, poços e furos, que servem as populações 

residentes nas diversas freguesias atravessadas pelo referido projecto, cuja 

importância se deve ao facto de não existir em alguns locais qualquer origem de 

água alternativa a partir de uma rede de abastecimento público. 

A possível afectação, directa ou indirecta, destes pontos de água e de estruturas 

associadas aos mesmos, constitui um impacte negativo e muito significativo em 

certos pontos. 

Deste modo, o presente documento tem como objectivo o levantamento dos pontos 

de água, suas características, usos e utilizadores (sempre que possível), existentes 

ao longo do traçado do IC1 – Ligação a Caminha.  

Pretende-se ainda identificar os pontos de água e infra-estruturas associadas, que 

se prevê poderem vir a ser directa ou indirectamente afectados, bem como 

apresentar soluções para a sua substituição ou reposição, assegurando assim o 

abastecimento de água ás populações.  
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2. METODOLOGIA 

2.1. LEVANTAMENTO DE PONTOS DE ÁGUA E INFRA-
ESTRUTURAS ASSOCIADAS 

O levantamento realizado no âmbito do presente documento, teve por base o 

levantamento apresentado no Estudo Prévio do EIA do IC1 - Viana do 

Castelo/Caminha – Ligação a Caminha. Com base no levantamento apresentado 

anteriormente (à escala 1/25 000), foi realizado um levantamento de campo, o 

qual decorreu entre os dias 26 e 30 de Abril, permitindo este identificar todos os 

pontos de água que poderão vir a ser directa ou indirectamente afectados pelo 

projecto. 

Esta identificação foi realizada através de contactos com a população local e com o 

percurso a pé do terreno afecto ao traçado para identificação e cartografia dos 

pontos de água visíveis. 

Este levantamento contou também com a ajuda das Juntas de Freguesia de Vilar de 

Mouros, Sopo, Lanhelas e Gondarém, as quais foram contactadas para colaborar na 

identificação dos pontos de água assim como no esclarecimento das preocupações 

manifestadas relativamente à possível afectação de pontos de água, nos pareceres 

emitidos no âmbito do Acompanhamento Público do Estudo de Impacte Ambiental 

do IC1 - Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha. 

A identificação dos pontos de água e infra-estruturas associadas, utilizados para 

abastecimento público, foi realizada com a ajuda de um técnico da Câmara 

Municipal de Caminha, o qual se deslocou ao local para proceder à sua 

identificação. 

O levantamento realizado contemplou a identificação dos proprietários dos pontos 

de água e a visita ao local acompanhada dos mesmos (sempre que possível). A 

localização dos pontos de água foi feita no local com recurso a GPS e a sua 

caracterização foi realizada no local e junto dos proprietários, de modo a apresentar 

uma caracterização o mais completa possível.  
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No entanto importa referir que a recolha da informação pretendida é muitas vezes 

dificultada devido a grande parte dos pontos de água já existirem à muitos anos e 

devido ás captações de água particulares localizadas na área de estudo não se 

encontrarem licenciadas, dependendo a caracterização das mesmas, da informação 

obtida junto dos seus proprietários. 

Para além da caracterização física dos pontos de água e identificação dos seus usos 

procedeu-se à medição dos níveis de água nos poços assim como à determinação 

da sua profundidade. 

Importa referir que apesar da participação das Juntas de Freguesia na localização 

dos pontos de água, todas se debateram com a grande dificuldade de localização 

destas infra-estruturas, a qual se deve à dificuldade de progressão no terreno nesta 

fase e à inexistência de um registo dos referidos elementos.  

 

2.2. NÍVEIS DE AFECTAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA 

Depois de identificadas todos os pontos de água e infra-estruturas associadas, 

foram analisadas quais as que serão directa e indirectamente afectadas pelo 

projecto. 

Relativamente às infra-estruturas afectadas directamente, estas serão as que 

fisicamente se encontram localizadas na linha do traçado aprovado em fase de 

Estudo Prévio e que podem ser afectadas por aterro ou escavação. Sendo assim, 

com base na cartografia do levantamento efectuado, foram observadas e 

identificadas todas as infra-estruturas que se encontram nessas condições, sendo 

igualmente apresentadas soluções para a sua reposição. 

Quanto às afectações indirectas, estas poderão ocorrer durante a fase de 

construção devido à afectação do nível freático provocado pelos movimentos de 

terras. Esta situação poderá provocar o rebaixamento do nível de água em alguns 

pontos ou num caso extremo provocar o secar dos pontos de água. 

Esta análise foi realizada para os pontos de água, mais susceptíveis de sofrer esta 

afectação, dada a sua localização e a dimensão das escavações a realizar. A análise 
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teve por base a caracterização dos pontos de água, levantada no presente Recape, 

o estudo geológico-geotécnico realizado para a fase de projecto de execução, 

apresentado juntamente com este estudo. 

 

2.3. ZONAS DE RECARGA  

Com base no estudo geológico-geotécnico acima referido foram identificadas as 

zonas preferenciais de recarga dos aquíferos, localmente na área de intervenção do 

projecto, as quais correspondem a zonas onde afloram as aluviões, constituídas no 

caso da baixa do rio Coura, essencialmente por areias siltosas ou siltes argilosos, 

com um nível de cascalheira de seixos (quartzito, xisto e granito) na base, com 

cerca de 1m a 2m. A espessura máxima destes depósitos na zona do 

atravessamento ronda os 4,5m a 6m, podendo em pontos elevados apresentar-se 

mais elevada. Relativamente à baixa do Minho as aluviões são compostas 

sobretudo por siltes argilosos e argilas siltosas, por vezes com alguns níveis mais 

arenosos, surgindo, em alguns locais uma cascalheira de seixo na base, com cerca 

de 1m. Na totalidade estes depósitos atingem no local uma espessura máxima da 

ordem dos 5,5m a 7,5m. 

Nos depósitos acima identificados, verifica-se que o nível freático se encontra 

geralmente à superfície ou a pequena profundidade. 

Apresentam também alguma importância na recarga, os depósitos aluvio-

coluvionares, constituídos por areias siltosas com seixos sub-arredondados a sub-

angulosos de granito, nos quais poderão constituir-se pequenos aquíferos por 

porosidade, podendo também aparecer níveis de águas suspensas originados pela 

infiltração das águas superficiais e retenção em níveis menos permeáveis de 

composição silto-argilosa. 

Para além destes afloramentos foram também assinaladas as zonas de fracturas, 

identificadas no estudo geológico, através das quais é feita a circulação da água e a 

alimentação dos níveis aquíferos. Verifica-se que na área de intervenção 

desempenham um papel importante as fracturas mais extensas com direcção N-S, 

NE-SW e NW-SE. 
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A delimitação destas áreas, a qual é apresentada no desenho LNCA-009 – Zonas 

Preferências de Recarga (Peças Desenhadas – apresentado em anexo no presente 

documento), serviu de base à realização do projecto de drenagem e à localização 

dos pontos de descarga das águas de escorrência da via, de forma a evitar sempre 

que possível, a descarga destas águas nas zonas de recarga preferencial de níveis 

aquíferos. Acrescenta-se que o projecto de drenagem tentou que a descarga das 

águas de escorrência fosse realizada para as linhas de água sempre que possível. 

No entanto, referem-se de seguida os pontos onde devido ao perfil do traçado não 

foi possível evitar que a descarga das águas de escorrência fosse realizada nos 

locais acima referidos: 

- pK 0+225 (Faixa drenada – Eixo); 

- pK 2+220 (Faixa drenada – Esquerda); 

- pK 2+250 (Faixa drenada – Direita); 

- pK 4+164 (Faixa drenada – Eixo); 

- pK 4+164 (Faixa drenada – Direita); 

- pK 4+551 (Faixa drenada – Eixo). 

No entanto, estão previstas duas bacias de tratamento das águas de escorrência: a 

Bacia 1 ao pk 0+930, do lado esquerdo da plataforma da via (considerando o 

sentido Riba de Âncora/Caminha ) e a Bacia 2 ao pk 1+300 do mesmo lado do 

Viaduto (ver ANEXO IV – Recursos Hídricos), as quais têm como principal objectivo 

proteger a principal linha de água atravessada pelo presente troço, o rio Coura, da 

possível afectação resultante da drenagem das águas de escorrência e de um 

possível cenário de acidente rodoviário com veículos transportadores de substâncias 

tóxicas. Para a bacia 1 serão colectadas as escorrências provenientes desde o pk 

0+000 até ao pk 1+300 (final do Viaduto sobre o Rio Coura). Relativamente à bacia 

2, esta irá receber as drenagens colectadas do pk 1+300 ao 2+600. A condução 

das drenagens do viaduto até às bacias será feita com recurso a colectores, ou 

valas revestidas a betão. 

Deste modo, verifica-se que as drenagens dos pontos ao pK 0+225, pK 2+220 e ao 

pK 2+250 serão colectadas para os sistemas de tratamento, evitando assim a sua 

descarga nas zonas preferenciais de recarga. 
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3. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA 

DA ÁREA DE ESTUDO 

Na região em estudo ocorrem dois tipos de aquíferos: aquíferos cujo suporte 

litológico são rochas eruptivas e metamórficas, onde a circulação se faz na camada 

superior de alteração e em fracturas que afectam a rocha e aquíferos porosos cujo 

suporte são depósitos aluvionares. Os primeiros constituem um domínio especial 

sendo habitualmente designados por aquíferos fracturados, fissurados ou 

cristalinos. Os segundos estão quase sempre ligados hidraulicamente a cursos de 

água, sendo, portanto, muito influenciados pelo regime destes. 

A circulação nos aquíferos fracturados é, na maioria dos casos, relativamente 

superficial, condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de 

fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Na maior parte das situações, 

a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 metros. 

Alguns acidentes tectónicos de maior expressão podem dar origem a circulação 

mais profunda, mas, quase sempre, esta cai já no domínio do hidrotermalismo.  

Nalgumas regiões o tipo de captação predominante ainda é a galeria de mina, que 

tem sido tradicionalmente utilizada em zonas constituídas por rochas de 

permeabilidade baixa, sendo bastante adequada a áreas com maior relevo. Outros 

tipos de captação tradicionais são os poços de grande diâmetro e o aproveitamento 

de nascentes. Actualmente, verifica-se uma tendência para aqueles tipos de 

captação serem progressivamente substituídos por furos verticais, dado que as 

tecnologias actuais permitem a sua construção por um custo mais vantajoso.  

Como foi referido, nas rochas cristalinas a circulação faz-se sobretudo numa 

camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fracturadas, devido à 

descompressão, pelo que os níveis freáticos acompanham bastante fielmente a 

topografia e o escoamento dirige-se em direcção às linhas de água, onde se dá a 

descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às variações 

observadas na precipitação. Como uma das características destes meios é a 

existência de pequenos aquíferos descontínuos a área de alimentação de uma 
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captação é relativamente restrita e não é aplicável, em geral, o conceito de um 

escoamento regional generalizado. 

Não existe informação para caracterizar o comportamento dos meios cristalinos na 

área de interesse, mas estudos realizados noutros sectores do Norte e Centro de 

Portugal fornecem indicações que serão, muito provavelmente, também aplicáveis 

àquela. 

No que respeita às produtividades de captações por furo verifica-se que as rochas 

metassedimentares apresentam maior produtividade do que os granitos. Por 

exemplo, em Trás-os-Montes as captações implantadas em xistos e quartzitos 

apresentavam caudal médio de 1,5 L/s e os granitos de apenas 0,2 L/s (Pereira, 

1999 e Pereira e Almeida, 1997b). As transmissividades estimadas a partir de 10 

ensaios de bombagem em Trás-os-Montes Oriental, são, como era de esperar, 

bastantes baixas situando-se entre 3,5 e 36 m2/dia (Pereira e Almeida, 1997). Na 

região do Porto verifica-se uma tendência semelhante na distribuição das 

produtividades por grupos litológicos.  

O tratamento estatístico de 82 dados de captações, 44 em granitos e 38 em xistos, 

mostrou que o caudal médio dos granitos era de 1,1 L/s enquanto para os 

segundos era de 2,1 L/s (Lopes et al, 1997). Por outro lado, no que respeita à 

produtividade das captações por galeria (mina) verifica-se uma tendência contrária, 

pelo menos a avaliar por dados colhidas na Bacia do Mondego (Mendonça et al., 

1999, Almeida et al., 2000). De facto, esses dados indicam que as galerias em 

granitos apresentam, em geral, caudal mais elevado do que as galerias em xistos. 

Outro estudo, realizado na bacia hidrográfica do rio Pinhão, mostrou que os dois 

grupos litológicos dominantes, já referidos, são caracterizados por densidades 

diferentes de ocorrência de nascentes, apresentando os granitos uma maior 

densidade, 3,8 por km2, contra 1,9 por km2 nos xistos (Alencoão e Portugal 

Ferreira, 1997). Este estudo mostra que o maior número de nascentes ocorre 

quando o desnível entre a área de recarga e aquelas é da ordem de 40 m nos 

granitos e 70 m nos xistos. Estes factos parecem indicar que nos granitos a 

circulação é mais superficial. Assim, nos granitos a bacia de recepção drenada por 

cada nascente seria de menor tamanho, daí a maior densidade observada, e menos 
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profunda, o que vem corroborar as diferenças de produtividade referidas 

anteriormente. 

Os poços, poços com drenos horizontais, nascentes e minas, captam na zona 

superficial, onde a alteração e a fracturação são intensas e, por isso, em meio 

característico de porosidade dupla, o que justifica que estas captações sejam mais 

produtivas que os furos. Os poços com drenos são as captações mais produtivas e a 

relação caudal/comprimento dos drenos, em regra, apresenta valores mais 

elevados que os dos furos e das minas. As nascentes são locais de afloramento da 

superfície freática e, na grande maioria dos casos, o caudal é inferior a 1 L/s. 

A importância da fracturação e da alteração superficial, no caudal das captações, 

também se revela, por exemplo, pela ocorrência de casos de furos com perfuração 

de várias dezenas de metros e em que a zona aproveitada de captação se limita à 

primeira dezena. 

No noroeste de Portugal, a distribuição das produtividades nos granitos e xistos 

segue as tendências já referidas. Lima (2000) com base em dados de caudais 

instantâneos (air lift) de 1079 furos em granitos e 365 em xistos, determinou as 

estatísticas da produtividade (em m3/hora) que se resumem na figura seguinte. 

Granitos

Xistos

Caudal (m3/hora)

0,01 0,1 1 10 100

 

Figura 3.1 – Estatísticas da produtividade para os xistos e granitos no noroeste de 

Portugal (in Lima, 2000) 

Como se pode verificar a mediana dos caudais nos xistos é mais de duas vezes 

superior à dos granitos. 
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Na mesma região, Lima (2000) obteve a distribuição das transmissividade, 

determinada em furos em granitos e xistos, que se resume na figura seguinte 

(3.1). Nela se pode verificar que os valores daquele parâmetro tendem a ser 

superiores nos xistos, em relação aos granitos, tendência que se tem vindo a 

verificar noutras regiões. 

0,1

1

10

100

Xistos Granitos

T (m2/dia)

 

Figura 3.2 - Estatísticas da transmissividade para os xistos e granitos no noroeste 

de Portugal (in Lima, 2000) 

Em conclusão, pode-se afirmar que a tendência de maior produtividade dos furos 

em xistos, por comparação com os dos granitos, se verifica num número 

significativo de áreas diferentes o que faz supor que pode ser generalizada à área 

de interesse. 

Os aquíferos instalados em rochas fracturadas são muito vulneráveis a 

determinados tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, 

em fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do 

meio é reduzido. Assim, é natural que muitas das captações sejam afectadas por 

contaminação microbiológica, o que, aliado à dispersão das captações e 

consequente dificuldade de controlo dos processos de desinfecção, constitui uma 

das grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos subterrâneos naqueles 

meios. 



                                                                                               

 
 

RECAPE – A28/IC1 – Viana do Castelo/Caminha, Ligação a Caminha   Página 11 

Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder 

regulador, torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem 

antropogénica, nomeadamente os que resultam de actividades agrícolas, pelo que 

se poderá verificar o aumento das concentrações em nitratos e outros iões. 

Como as rochas que constituem estes aquíferos são constituídas por materiais 

estáveis, entre os quais abunda o quartzo, as águas, quando não são 

excessivamente influenciadas por processos antropogénicos, apresentam uma 

mineralização baixa, e uma qualidade química aceitável. No entanto, em 

consequência da reduzida capacidade de reacção do meio, é frequente as águas 

subterrâneas apresentarem valores baixos de pH. Esta acidez é adquirida pela água 

devido à dissolução de dióxido de carbono, durante a sua passagem pelo solo, onde 

a pressão parcial daquele gás pode ser elevada. Em resultado daquela reacção, o 

pH pode baixar até valores próximos de 5.  

Na ausência ou pouco abundância de minerais reactivos na matriz do aquífero a 

água mantém o pH baixo. Por seu lado os valores baixos de pH permitem que 

algumas espécies químicas, pouco solúveis noutras condições, atinjam 

concentrações indesejáveis: estão neste caso o alumínio, o ferro e o manganês. 

Embora as concentrações sejam relativamente baixas, em valor absoluto, elas 

ultrapassam com frequência o Valor Máximo Recomendado (VMR) e, nalguns casos, 

o Valor Máximo Admitido (VMA) definidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto. 

Estudos realizados em Trás-os-Montes (Pereira et al., 1999) mostram que as águas 

circulando em xistos possuem mineralização e pH mais elevados do que as que 

circulam em granitos. 

Lima (2000) caracteriza as águas ocorrentes em granitos do NW de Portugal. Trata-

se de águas com mineralização baixa, cuja fácies dominante é a cloretada sódica, 

verificando-se que 65% das amostras possuem valores de condutividade iguais ou 

inferiores a 100 µS/cm. Quanto ao pH verifica-se que praticamente todas as 

amostras apresentam valores entre 5 e 7. Águas com pH inferior a 5 e superior a 7 

constituem casos excepcionais. 
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Quanto à qualidade para consumo humano, os principais aspectos negativos 

relacionam-se com os baixos valores de pH e com alguns casos de violação do VMR, 

ou mesmo do VMA, relativos ao alumínio, sendo a concentração média deste metal 

de 0,064 mg/L, embora a maioria das amostras tenha concentrações inferiores ao 

primeiro limite. Como foi referido, estes factos são comuns em águas circulando em 

granitos, quase sempre caracterizadas por valores baixos de pH, condição que 

permite a existência de concentrações relativamente elevadas daquele metal. 

Em relação aos nitratos, cerca de 85% das amostras apresentam valores inferiores 

ao VMR, mas 7% apresentam valores superiores ao VMA. 

 

4. LEVANTAMENTO DE PONTOS DE ÁGUA E 

DE INFRA-ESTRUTURAS ASSOCIADAS 

Seguidamente, é apresentado o levantamento de todos os pontos de água e infra-

estruturas associadas, utilizadas actualmente para condução de água na zona de 

implementação do traçado.  

A localização de todos os pontos identificados na área de implementação do 

projecto é apresentada no desenho LNCA-001 – Levantamento de Pontos de 

Água/Infra-estruturas, apresentado nas peças desenhadas. 
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Quadro 4.1 - Identificação e Caracterização dos Pontos de Água e Infra-Estruturas Associadas 

Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

1 
1+190 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha água de uma 

nascente localizada a cerca de 500m a 

montante da via, para habitações situadas na 

freguesia de Vilar de Mouros. A nascente 

pertence a 12 proprietários, possuindo todos 

água da rede pública. 

2 
1+227 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha água de uma 

nascente localizada a cerca de 450m a 

montante da via, para uma habitação situada 

na freguesia de Vilar de Mouros. A nascente 

pertence a 1 proprietário (Firmino Ferreira de 

Sá), o qual apesar de possuir água da rede 

pública, utiliza a água da nascente para uso 

doméstico. 

3 1+700 (MD) -53716,00 247931,00 126,19 Nascente - - 
Doméstico 

e Rega 

Maria Olinda 

Oliveira Mimosa 

- Nascente utilizada para uso doméstico e 

rega; 

- Abastece uma casa, a qual possui água da 

rede pública. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

4 1+700 (MD) -53737,00 247930,00 120,70 Mina - - - 
Maria Vegar  e 

Jorge Feital 

- Mina utilizada antigamente para uso 

doméstico, não sendo actualmente utilizada 

devido a problemas nas condutas; 

- As casas dos dois proprietários possuem 

água da rede pública. 

5 
1+782 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água da nascente 

identificada com a referência 3, para a casa da 

proprietária, situada na freguesia de Vilar de 

Mouros. 

6 
1+806 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta em mau estado de conservação. 

Não conduz água actualmente. 

7 2+100 (ME) -54209,32 247595,80 27,00 Mina - - 

Rega e 

Piscicultur

a 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- A galeria da mina, encontra-se orientada 

segundo a direcção NNE-SSW, apresentando 

cerca de 15m de comprimento; 

- Actualmente o proprietário não desenvolve a 

actividade de piscicultura. (ver Foto 1) 

8 2+130 (ME) -54192,00 247611,00 35,10 Nascente - - Doméstico 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- A água da nascente é encaminhada para o 

tanque identificado com a ref.8A. (ver Foto 2)  

8A 2+130 (ME) -54201,65 247623,21 32,65 Tanque - - - 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- Armazena água proveniente da nascente 

identificada com a ref.8. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

9 2+100 (ME) -54181,00 247619,00 34,85 Mina  - - 

Rega e 

Piscicultur

a 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- A galeria da mina, encontra-se orientada 

segundo a direcção ESE-WNW, apresentando 

cerca de 5m de comprimento; 

- A água da mina acumula-se numa pequena 

presa (ref.9A) existente na boca da mina;  

- Actualmente o proprietário não desenvolve a 

actividade de piscicultura. (ver Foto 3) 

9A 2+100 (ME) -54185,29 247260,93 34,50 Presa - - 

Rega e 

Piscicultur

a 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- Pequena presa, com cerca de 3x3m, 

localizada junto à boca da mina identificada 

com a ref. 9 e que recebe água desta mina e 

da nascente identificada com a ref.10; 

- Actualmente o proprietário não desenvolve a 

actividade de piscicultura. 

10 2+100 (ME) -54189,00 247622,00 33,20 Nascente - - 

Rega e 

Piscicultur

a 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- A água desta nascente, é encaminhada para 

a presa referida no ponto anterior; 

- Actualmente o proprietário não desenvolve a 

actividade de piscicultura. (ver Foto 4) 

11 2+100 (ME) -54211,00 247631,00 35,60 Nascente - - Rega 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- Nascente utilizada para rega, apresentando 

um caudal muito reduzido. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

12 2+100 (ME) -54219,11 247624,66 33,00 Mina - - 
Doméstico 

e Rega 

Fernando 

Basílio 

Gonçalves 

- A galeria da mina, encontra-se orientada 

segundo a direcção NE-SW, desconhecendo o 

proprietário, o seu comprimento. 

13 2+564 (ME) -54253,69 248147,51 90,80 Poço - - 
Abandona

do 
Parente 

- Poço actualmente abandonado, tendo sido 

utilizado para consumo doméstico. 

14 2+588 (ME) -54267,79 248170,81 89,00 Poço - - 
Abandona

do 
Germano 

- Poço actualmente abandonado, tendo sido 

utilizado para consumo doméstico. 

15 2+675 (ME) -54283,24 248256,53 75,00 Mina - - 

Abastecim

ento 

Público 

Câmara 

Municipal de 

Caminha 

- A galeria da mina, encontra-se orientada 

segundo a direcção NNW-SSE. De acordo com 

um funcionário da Câmara Municipal a galeria 

apresenta entre 80 a 100m de comprimento; 

- A água da mina é encaminhada para o 

reservatório identificado com a ref. 16. 

(ver Foto 5) 

16 2+700 (ME) -54284,00 248283,00 69,40 Reservatório - - 

Abastecim

ento 

Público 

Câmara 

Municipal de 

Caminha 

- Reservatório Municipal de Lanhelas, com 

capacidade de 100m3, que armazena água 

proveniente da mina identificada com a ref. 

15; 

- Abastece parte da freguesia de Lanhelas.  

(ver Foto 6) 

17 2+700 (ME) - - - Conduta - - - - 
- Conduta que encaminha a água proveniente 

do Reservatório Municipal de Lanhelas. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

18 2+730 (ME) -54319,83 248312,16 63,00 Mina - - Doméstico José Covelo 

- A galeria da mina, encontra-se orientada 

segundo a direcção ESE-WNW. A galeria da 

mina poderá ter cerca de 80m de 

comprimento, desconhecendo o proprietário, o 

seu comprimento exacto; 

- Abastece 10 casas, algumas possuindo  

igualmente água da rede pública. (ver Foto 7) 

19 2+700 (ME) - - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água da mina 

identificada com a ref.18, para os dois 

reservatórios, identificados com a ref. 20. 

20 2+787 (ME) 
-54356,97 

-54359,07 

248385,40 

248387,85 
62,00 

Reservatório 

(2) 
- - - José Covelo 

- Dois reservatórios, que armazenam água da 

mina identificada com a ref. 18. 

21 2+821 (ME) -54375,43 248433,41 52,00 Mina - - 
Abandona

da 
- 

- Antiga mina, actualmente abandonada tendo 

sido utilizada para rega; 

- A boca da mina encontra-se tapada com 

vigas de pedra; 

- A galeria da mina encontra-se orientada 

segundo a direcção próxima de E-W, 

desconhecendo-se o seu comprimento. 

22 2+733 (ME) -54277,66 248317,60 69,00 Poço - - 
Abandona

do 
Parente 

- Poço actualmente abandonado, tendo sido 

utilizado para consumo doméstico. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

23 3+200 (ME) -54193,20 248787,70 78,00 Presa - - Rega - 
- Presa de rega. Recebe água do reservatório 

identificado com a ref. 31. (ver Foto 10) 

24 2+875 (ME) -54230,49 248458,62 75,00 Poço 11 8 Doméstico 

Teresa Dantas 

e José António 

Ramalhosa 

- Poço rectangular em cimento; 

- Abastece duas casas, as quais não possuem 

água da rede pública. 

25 2+875 (ME) - - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água do poço 

identificado com a ref. 24, para as duas casas 

localizadas na freguesia de Lanhelas. 

26 2+948 (ME) -54240,72 248537,98 74,00 Mina - - Doméstico 

José Covelo, 

Manuel 

Joaquim 

Ramalhosa, 

Casa do Povo e 

Residência 

Paroquial 

- A galeria da mina encontra-se orientada 

segundo a direcção próxima de NE-SW, 

desconhecendo os seus proprietários o 

comprimento da mesma; 

- Verificou-se no local que a mina está em 

mau estado de conservação; 

- Todos os proprietários dispõem de água da 

rede pública, com excepção da Casa do Povo. 

(ver Foto 8) 

27 3+140 (ME) -54266,84 248760,52 65,79 Furo 40 - 
Doméstico 

e Rega 
- 

- O furo abastece três casas, as quais não 

possuem água da rede pública, possuindo no 

entanto água da Mina da Presa Nova e da Mina 

do Covelo ou Fonte Seca 2. 

28 3+163 (ME) -54229,21 248773,56 72,00 Furo - - Rega - - 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
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da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

29 3+175 (ME) -54183,17 248764,43 81,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 9) 

30 3+178 (ME) -54180,22 248767,91 80,80 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 9) 

31 3+187 (ME) -54148,00 248771,00 78,50 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

identificado com a ref. 37. (ver Foto 10) 

32  3+187 (ME) -54190,43 248789,50 78,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

identificado com a ref. 37. (ver Foto 10) 

33 
3+215 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Antiga conduta de pedra. Encontra-se em 

mau estado de conservação, não sendo 

actualmente utilizada. (ver Foto 11) 

34 3+193 (ME) -54155,99 248773,41 84,80 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 12) 

35 3+197 (ME) -54150,82 248774,72 84,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 12) 

36 3+193 (ME) -54148,00 248771,00 95,10 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 13) 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
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Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

37 3+200 (ME) -54135,62 248774,15 87,00 Repartidor - - - 

Geraldo 

Ferreira, 

Arnaldo Lages, 

Adelino 

Martins, 

António Rosas 

e Delfim Cunha 

- Repartidor que recebe água de uma mina, 

designada por mina do Covelo ou mina da 

Fonte Seca 2, localizada 500m a montante; 

- A água desta mina é utilizada para uso 

doméstico e rega, de 10 casas, as quais não 

possuem água da rede pública. (ver Foto 14) 

38 3+208 (ME) -54111,00 248770,00 117,04 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 15) 

39 
3+218 (sob o 

traçado) 
-54088,90 248772,90 91,30 Reservatório - - - - 

- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 16) 

40 
3+210 (sob o 

traçado) 
- - - 

Condutas 

(9) 
- - - - 

- Condutas que encaminham a água 

proveniente do Repartidor da Presa Nova (ref. 

44) para vários reservatórios. 

41 
3+212 (sob o 

traçado) 
- - - 

Condutas 

(9) 
- - - - 

- Condutas que encaminham a água 

proveniente do Repartidor da Presa Nova (ref. 

44) para vários reservatórios.  (ver Foto 17) 
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pK 
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Coordenadas* 
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(m) 
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(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

42 

0+117 - 

Restabelecimen

to 1 (sob o 

traçado) 

3+215 – Plena 

Via (sob o 

traçado) 

- - - 
Condutas 

(14) 
- - - - 

- Condutas que encaminham a água 

proveniente do Repartidor da Presa Nova (ref. 

44) para vários reservatórios.  

(ver Foto 18) 

43 
3+216 (sob o 

traçado) 
- - - 

Condutas 

(3) 
- - - - 

- Condutas que encaminham a água 

proveniente do Repartidor da Presa Nova (ref. 

44) para 3 reservatórios. 

44 
3+211 (sob o 

traçado) 
-54079,83 248761,09 96,00 Repartidor - - - 

53 proprietários 

(ver lista em 

anexo) 

- Repartidor que recebe água de uma mina, 

designada por mina da Presa Nova localizada 

360m a montante; 

- A mina da Presa Nova pertence a 53 

proprietários (ver lista em anexo), sendo 

utilizada para uso doméstico, rega e também 

para uso de uma exploração de floricultura, 

abastecendo cerca de 30% da freguesia de 

Lanhelas; 

- O Repartidor possui 132 bicas, e deste saem 

35 condutas que conduzem a água para vários 

reservatórios. (ver Fotos 19, 20, 21 e 22) 
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(aproximado) 
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(m) 
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M P 

45 
3+217 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água da mina, 

designada por mina do Covelo ou mina da 

Fonte Seca 2, para o Repartidor identificado 

com a ref. 37. 

46 
3+211 (sob o 

traçado) 
- - - 

Condutas 

(2) 
- - - - 

- Duas condutas que encaminham a água da 

mina da Presa Nova para o Repartidor 

identificado com a ref. 44. 

47 

0+057 -

Restabelecimen

to 1 (ME)  

-54022,00 248758,00 84,12 Mina - - 
Doméstico 

e Rega 

João José 

Fernandes, 

Armando 

Lages, Hipólito 

e Ilídio Couto 

- A galeria da mina encontra-se orientada 

segundo a direcção WNW-ESE, apresentando 

cerca de 110m de comprimento. 

(ver Foto 23) 

48 
3+226 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água da mina 

identificada com a ref. 47, para o repartidor 

identificado com a ref. 68. 

49 3+220 (ME) -54197,00 248834,00 72,00 Furo 62 - 
Doméstico 

e Rega 

Silvério José 

Pereira 

- O furo é utilizado para abastecer uma casa, a 

qual não possui água da rede pública. 

50 3+225 (ME)  -54193,39 248842,49 71,10 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). 

51 3+240 (ME) -54187,50 248851,71 71,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

identificado com a ref. 68. 
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(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

52 3+242 (ME) -54187,47 248855,39 69,80 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

identificado com a ref. 68. 

53 3+217 (ME) -54179,54 248822,30 75,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 24) 

54 3+220 (ME) -54176,76 248825,92 75,50 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 24) 

55 3+221 (ME) -54176,84 248829,48 75,40 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 24) 

56 3+222 (ME) -54177,05 248834,05 75,20 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 24) 

57 3+243 (ME) -54179,53 248854,63 71,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 25) 

58 3+244 (ME) -54179,14 248857,99 71,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 25) 

59 3+245 (ME) -54179,00 248861,81 70,50 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 25) 

60 3+242 (ME) -54176,76 248848,02 73,50 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

identificado com a ref. 68. (ver Foto 25) 

61 3+218  (ME) -54174,06 248822,09 77,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). 
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Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 
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Uso Proprietário Outras Características 

M P 

62 3+200 (ME) -54190,40 248786,04 78,00 Reservatório - - - - 

- Reservatório que recebe água do 

reservatório identificado com a ref. 31. (ver 

Foto 10) 

63 3+223 (ME) -54165,71 248830,21 78,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). 

64 3+220  (ME) -54162,38 248822,06 78,80 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). 

65 3+220  (ME) -54158,66 248821,37 79,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44).(ver Foto 26) 

66 3+222  (ME) -54157,97 248825,24 79,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 26) 

67 3+220  (ME) -54156,84 248815,69 79,20 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). 

68 3+240  (ME) -54167,84 248843,12 76,40 Repartidor - - - - 
- Repartidor que recebe água da mina 

identificada com a ref. 47. 

69 3+318 (ME) -54101,32 248892,28 76,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 27) 

70 3+318 (ME) -54097,75 248890,69 77,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 27) 

71 3+320 (ME) -54096,96 248894,38 77,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que recebe água do Repartidor 

da Presa Nova (ref. 44). (ver Foto 27) 
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M P 

72 3+333 (MD) - - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água da mina 

designada por mina da Fonte Seca, localizada 

350m a montante, para o repartidor 

identificado com a ref. 75; 

- A conduta segue dentro da antiga conduta de 

pedra identificada com a ref. 74. 

73 3+335 (MD) - - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha a água de uma 

mina, localizada a cerca de 360m a montante, 

para o reservatório identificado com a ref. 76. 

74 
3+335 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Antiga conduta de pedra. Encontra-se em 

mau estado de conservação, não sendo 

actualmente utilizada. 

75 3+332 (MD) -54002,81 248855,40 95,00 Repartidor - - - 

António 

Nascimento 

Fernandes, 

Manuel 

Gonçalves 

Lucas, Hipólito 

Anhas, Ilídio 

Cunha e Elisa 

Roda 

- Repartidor que recebe água da mina 

designada por mina da Fonte Seca, localizada 

a cerca de 350m a montante; 

- A água da mina é utilizada para uso 

doméstico e rega, abastecendo 6 casas. 

(Ver Foto 28) 



                                                                                                
 

RECAPE – A28/IC1 – Viana do Castelo/Caminha, Ligação a Caminha                                  Página 26 

Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

76 3+338 (MD) -53998,00 248864,00 104,24 Reservatório - - - 
José Maria 

Feital Pereira 

- Reservatório que recebe água de uma mina 

localizada a cerca de 360m a montante; 

- A água da mina é utilizada para uso 

doméstico e rega, abastecendo uma casa, a 

qual não possui água da rede pública. 

(Ver Foto 29) 

77 
3+332 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Conduta que encaminha água do repartidor 

identificado com a ref.75 para o reservatório 

identificado com a ref.79 

78 
3+331 (sob o 

traçado) 
- - - 

Condutas 

(5) 
- - - - 

- Condutas que encaminham a água 

proveniente do repartidor identificado com a 

ref.75. 

79 3+332 (ME) -54058,74 288886,38 83,00 Reservatório - - - - 
- Reservatório que armazena água proveniente 

do repartidor identificado com a ref.75. 

80 3+332 (ME) - - - Conduta - - - - 

- Condutas que encaminham a água 

proveniente do reservatório identificado com a 

ref.79. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

81 3+585 (MD) -53890,49 249109,78 98,80 Poço 20 14 - José Covelo 

- Poço em cimento com cerca de 1m de 

diâmetro, com tampa de metal; 

- Encontra-se em mau estado de conservação, 

parecendo abandonado; 

- De acordo com o proprietário abastece uma 

casa. (Ver Foto 30) 

82 
3+568 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - - 

83 3+600 (ME) -54131,55 249125,94 52,17 Furo - - Piscina - 

Nota: Não foi possível contactar o proprietário, 

uma vez que a casa não está a ser habitada. 

De acordo com uma vizinha a água do furo é 

utilizada para encher a piscina. 

84 3+700 (ME) -54085,18 249233,51 39,20 Furo - - Rega 
João Avelino da 

Cunha Alves 

Nota: O furo encontra-se fechado, não 

sabendo o proprietário a sua profundidade. 

85 3+757 (ME) -54066,18 249301,61 40,00 Furo 46 - - -  

- Furo localizado na antiga fábrica de 

pirotecnia. O furo era utilizado para rega e 

para consumo pelos funcionários da fábrica, 

não sendo actualmente utilizado. 

86 3+880 (ME) -54095,03 249466,77 27,50 Furo 80 - 
Doméstico 

e Rega 

Alpoim Sousa 

Pereira 

- A água do furo é utilizada para abastecer 

uma casa, a qual não dispõem de água da 

rede pública. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

87 3+826 (ME) -54095,02 249466,78 21,90 Poço - - Rega 
Arnaldo 

Guerreiro 

Nota: Não possível contactar o proprietário do 

furo. De acordo com um vizinho, este é 

utilizado para rega. Não foi possível medir a 

profundidade do mesmo uma vez que este se 

encontrava fechado. 

88 4+028 (ME) -53889,65 249597,83 30,90 Furo - - Piscina - 

- O furo é utilizado para encher a piscina e 

para fornecer água á obra, uma vez que a 

casa ainda se encontra em construção. 

89 4+266 (ME) -53691,30 249732,57 16,82 Furo 130 - 

Doméstico

Rega e 

Oficina 

António Cunha 

- A água da furo é utilizada para 

abastecimento doméstico e rega de uma casa 

e também para uso de uma oficina localizada 

junto da mesma. A casa possui água da rede 

pública, no entanto de acordo com o 

proprietário não é suficiente para uso da casa 

e da oficina. (Ver Foto 31) 

90 
4+455 (sob o 

traçado) 
- - - Conduta - - - - 

- Canal de água (aberto) utilizado para rega. A 

água é proveniente de uma mina da Junta de 

Freguesia de Gondarém localizada a montante, 

sendo utilizada por várias casas para rega. 

91 4+706 (MD) - - - Conduta - - - - 

- Conduta de água utilizada para rega. A água 

é proveniente de uma mina da Junta de 

Freguesia de Gondarém localizada a montante. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 

Coordenadas* 
Cota 

(m) 
Tipo 

Prof. do 

Poço/ 

Furo 

(m) 

Prof. do nível 

da Água no 

Poço/Furo 

(m) 

Uso Proprietário Outras Características 

M P 

92 4+811 (MD) 146722,82 549916,19 32,10 Furo 100 - Rega 
António Soares 

da Mota 
- 

93 4+851 (MD) 146724,61 54994,47 23,35 Furo - - Rega Rogério Dantas 

Nota: Não possível contactar o proprietário do 

furo. De acordo com um vizinho, este é 

utilizado para rega. 

*Sistema de Coordenadas Hayford Gauss – Elipsóide Internacional – Datum de Lisboa 
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5. NÍVEIS DE AFECTAÇÃO E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO 

5.1. PONTOS DE ÁGUA DIRECTAMENTE AFECTADOS 

Como já referido no capítulo referente à metodologia, os pontos de água ou infra-

estruturas directamente afectadas são aquelas que se prevê que venham a ser 

destruídas pelos movimentos de terras necessários à construção da via rodoviária.  

Deste modo, e tendo em conta o levantamento apresentado no capitulo anterior, 

apresenta-se no quadro seguinte os pontos de água e as infra-estruturas 

directamente afectadas assim como a solução a adoptar em cada caso. 

 

Quadro 5.1 - Pontos de água/infra-estruturas directamente afectados pelo traçado 

do IC1 – Viana do Castelo/Caminha - Ligação a Caminha 

Ref. 
pK 

(aproximado) 
Tipo 

Modo de 

Afectação 
Solução a Adoptar 

1 1+190 (sob o traçado) Conduta Viaduto Se as condutas interferirem com a execução do viaduto, 

as mesmas serão atempadamente desviadas (ver desenho 

LNCA-E17.3-GR-10-001). 
2 1+227 (sob o traçado) Conduta Viaduto 

5 1+782 (sob o traçado) Conduta Aterro Reposição das condutas, através das caixas 1 e 2, tal 

como apresentado no desenho LNCA-E17.3-GR-10-002. 6 1+806 (sob o traçado) Conduta Aterro 

15 2+675 (ME) Mina Aterro 

Apesar da porta da mina não ser directamente afectada, 

verifica-se que a sua galeria será afectada pelo aterro. 

Deste modo, a galeria será protegida, através da 

realização de uma galeria em betão, com 1,5m de 

diâmetro, de modo a permitir o acesso à mesma. A 

construção do muro de protecção do reservatório Nº16 e 

da mina Nº15, terá em conta a protecção da galeria da 

mina (ver desenho LNCA-E17.3-GR-10-003). 

17 2+700 (ME) Conduta Aterro 
Reposição da conduta devido à execução do muro tal 

como apresentado no desenho LNCA-E17.3-GR-10-003. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 
Tipo 

Modo de 

Afectação 
Solução a Adoptar 

22 2+733 (ME) Poço Aterro 

Apesar do poço estar abandonado,  recomenda-se que o 

mesmo seja relocalizado num outro local, a definir em 

conjunto com o proprietário, na medida em que este 

poderá voltar a utilizá-lo. No entanto, no caso de 

preferência do proprietário pela solução tipo de protecção 

do poço, através da construção de uma galeria de betão, 

esta poderá ser adoptada permitindo o acesso ao mesmo 

(ver desenho LNCA-E17.3-GR-10-003). 

24 2+875 (ME) Poço Aterro 

Recomenda-se a relocalização do poço num outro local, a 

definir em conjunto com o proprietário, salvo preferência 

do mesmo pela solução tipo de protecção através da 

construção de uma galeria de betão. Neste caso, esta 

solução poderá ser adoptada permitindo o acesso do 

proprietário ao poço, mantendo assim este ponto de água 

(ver desenho LNCA-E17.3-GR-10-003). 

25 2+875 (ME) Conduta Aterro 

Reposição da conduta, a partir do poço 24, caso seja 

adoptada a solução tipo referida anteriormente para 

aquele poço, tal como apresentado no desenho  

LNCA-E17.3-GR-10-003. 

33 3+215 (sob o traçado) Conduta Escavação 

Esta conduta de pedra, encontra-se abandonada à vários 

anos e em mau estado de conservação, pelo que não se 

apresenta a sua reposição. 

38 3+208 (ME) 
Reservatóri

o 
- 

Apesar de não se prever a afectação do reservatório 

aquando da realização da escavação a montante do 

mesmo, este será relocalizado devido à sua proximidade 

ao talude de escavação (ver desenho LNCA-E17.3-GR-10-

004). 

39 3+218 (sob o traçado) 
Reservatóri

o 
Escavação 

O reservatório, que recebe água do repartidor 44, será 

reposto a jusante, sendo igualmente reposta a conduta de 

ligação entre o novo repartidor e o novo reservatório, tal 

como apresentado no desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 

40 3+210 (sob o traçado) 
Condutas 

(9) 
Escavação 

As condutas serão repostas a partir do novo repartidor 44, 

reposto a jusante, até ao novo reservatório 38, tal como 

apresentado do desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 

41 3+212 (sob o traçado) 
Condutas 

(9) 
Escavação 

As condutas serão repostas a partir do novo repartidor 44, 

reposto a jusante da via, tal como apresentado no 

desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 
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Ref. 
pK 

(aproximado) 
Tipo 

Modo de 

Afectação 
Solução a Adoptar 

42 

0+117 - 

Restabelecimento 1 

(sob o traçado) 

3+215 – Plena Via 

(sob o traçado) 

Condutas 

(14) 
Escavação 

As condutas serão repostas a partir do novo repartidor 44, 

reposto a jusante da via, tal como apresentado no 

desenho E17.3-GR-10-004.  

43 3+216 (sob o traçado) 
Condutas 

(3) 
Escavação 

As condutas serão repostas a partir do novo repartidor 44, 

reposto a jusante da via, tal como apresentado no 

desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 

44 3+211 (sob o traçado) Repartidor Escavação 
O repartidor será reposto a jusante da via tal como 

apresentado no desenho E17.3-GR-10-004. 

45 3+217 (sob o traçado) Conduta Escavação 

A conduta será reposta através das caixas 1 e 2, de modo 

a encaminhar a água proveniente da Mina do Covelo ou 

Fonte Seca 2 para o Repartidor 37, tal como apresentado 

no desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 

46 3+211 (sob o traçado) 
Condutas 

(2) 
Escavação 

As condutas serão repostas através das caixas 1 e 2, de 

modo a encaminhar a água da mina da Presa Nova para o 

novo repartidor 44, reposto a jusante da via, tal como 

apresentado no desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 

47 

0+057 -

Restabelecimento 1 

(ME)  

Mina Escavação 

Uma vez que a porta da mina e parte da galeria, vão ser 

afectadas pela escavação, a galeria da mina será 

desviada, mantendo as características da mesma, sendo a 

porta da mina reposta a 12m a jusante. 

A origem de água, cerca de 110m de comprimento a 

montante da boca da mina, não será afectada. Ver 

desenho LNCA-E17.3-GR-10-004. 

48 3+226 (sob o traçado) 

 

Conduta 

 

Escavação 

Reposição da conduta a partir da reposição da porta da 

mina, através das caixas 1 e 2, tal como apresentado no 

desenho LNCA-E17.3-GR-10-004.  

74 3+335 (sob o traçado) Conduta Escavação 

Esta conduta de pedra, encontra-se abandonada à vários 

anos e em mau estado de conservação, pelo que não se 

apresenta a sua reposição. 

77 3+332 (sob o traçado) Conduta Escavação 
Reposição das condutas através das caixas 3 e 4, tal como 

apresentado do desenho LNCA-E17.3-GR-10-005. 78 3+331 (sob o traçado) 
Condutas 

(5) 
Escavação 

82 3+568 (sob o traçado) Conduta Escavação 
Reposição da conduta através das caixas 1 e 2, tal como 

apresentado do desenho LNCA-E17.3-GR-10-006. 

90 4+455 (sob o traçado) Conduta 
Aterro/ 

Escavação 

O canal será entubado e reposto através das caixas 1 e 2, 

tal como apresentado no desenho LNCA-E17.3-GR-10-

007. 
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Apresenta-se em Anexo, no final do presente documento, o Manual de 

Procedimentos de Gestão Ambiental para os Recursos Hídricos, o qual pretende 

definir as operações a adoptar em obra quando se detectam nascentes, minas, 

poços, reservatórios, represas e condutas, de modo a assegurar a reposição de 

todos os pontos de água e infra-estruturas associadas, afectadas pelo traçado e 

a garantir a continuidade do abastecimento hídrico, nos moldes até agora 

disponíveis. 

Importa ainda referir que durante a fase de construção, todas as situações de 

falta de água que possam ocorrer aquando da reposição das infra-estruturas 

afectadas serão devidamente acompanhadas por técnicos especializados e 

somente durante o intervalo de tempo necessário à reposição daquelas infra-

estruturas, prevendo-se que este seja o mais reduzido possível. 

 

5.2. PONTOS DE ÁGUA INDIRECTAMENTE AFECTADOS 

Como já referido na metodologia, a afectação indirecta dos pontos de água, poderá 

ocorrer durante a fase de construção devido à afectação do nível freático provocado 

pelas escavações. Esta situação poderá provocar o rebaixamento do nível da água 

de alguns pontos de água ou num caso extremo provocar o secar dos pontos de 

água. 

Esta análise foi realizada para os pontos de água, mais susceptíveis de sofrer esta 

afectação, dada a sua localização e a dimensão das escavações a realizar. A análise 

teve por base a caracterização dos pontos de água, levantada no presente Recape, 

e o estudo geológico-geotécnico realizado para a fase de projecto de execução. 

Importa salientar que devido ás características das formações geológicas presentes 

na área de intervenção do projecto, onde a principal característica é a existência de 

pequenos aquíferos descontínuos, onde a circulação é feita na camada superior de 

alteração e nas fracturas, a real quantificação da afectação dos níveis de água nos 

pontos de água, só poderá ser realizada com a implementação do plano de 

monitorização previsto. 
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Deste modo, referem-se de seguida, a análise dos pontos de água que são mais 

susceptíveis de ser indirectamente afectados pelos movimentos de terras. 

 Mina 7, 9 e 12 e Nascentes 8, 10 e 11 – Verifica-se que a escavação 

prevista entre o pK 2+125 e o pK 2+550 (aproximadamente), atinge uma 

altura máxima ao eixo de cerca de 24m. Esta escavação, prevista a 

montante dos pontos de água referidos, afecta fracturas de direcção NE-SW 

e NNE-SSW, com importância na circulação de água e na alimentação de 

níveis aquíferos, as quais poderão igualmente alimentar estas minas e 

nascentes. Deste modo a escavação prevista, poderá afectar a circulação de 

água nesta zona, com consequências nos pontos de água indicados. 

Importa referir que caso se verifique, com a implementação do plano de 

monitorização previsto, o rebaixamento dos níveis de água ou o secar de pontos de 

água, serão encontradas soluções a negociar com os proprietários para reposição 

de todos os pontos indirectamente afectados. 

 

6. MONITORIZAÇÃO 

A monitorização das águas subterrâneas, será realizada de acordo com o Plano de 

Monitorização apresentado no Anexo X do presente RECAPE. 
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