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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) da barragem de Ferradosa, cujo Projecto se encontra em fase de Estudo Prévio. 

 

O EIA foi elaborado entre Junho e Agosto de 2003, pela empresa CENOR e DHV/FBO, para o 

promotor, a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

A construção de uma infraestrutura deste tipo enquadra-se no disposto na alínea g), do artigo 10, do 

Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, segundo a qual todas as barragens e outras 

instalações destinadas a reter água ou armazená-la de forma permanente, que tenham uma 

altura ≥15 m, um volume ≥ 0,5 hm3, uma albufeira ≥ 5 ha ou um coroamento ≥ 500 m, são abrangidas 

por um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para o respectivo licenciamento, situação 

em que se encontra o presente Projecto. 

 

1.2 - OBJECTIVO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE FERRADOSA 

 

A barragem de Ferradosa constituirá a origem de água para o abastecimento urbano às freguesias de 

Freixo de Espada-à-Cinta, de Poiares, de Mazouco, de Forno, de Ligares e de Lagoaça, pertencentes 

ao concelho de Freixo de Espada-à-Cinta e ao lugar de Estevais, pertencente à freguesia de Castelo 

Branco, concelho de Mogadouro. 

 

Actualmente, a população residente total nestas freguesia e lugar locais é da ordem de 4 200 

habitantes, aos quais se juntam cerca de 3 300 habitantes flutuantes. Aproximadamente metade 

desta população total, de cerca de 7 500 habitantes, corresponde à freguesia de Freixo de Espada-à-

Cinta. 
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1.3 - LOCALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE FERRADOSA 

 

A barragem de Ferradosa situar-se-á na zona Noroeste da freguesia de Freixo de Espada-à-Cinta, e 

no concelho do mesmo nome, no distrito de Bragança, no interior do Parque Natural do Douro 

Internacional. 

 

A barragem de Ferradosa, tal como se pode observar na figura seguinte, será implantada na ribeira 

do Freixo, a cerca de 3 960 metros da nascente (medidos em linha recta a partir do coroamento da 

barragem) ao longo de um vale bastante encaixado, com altitudes que variam entre a cota 683 e a 

cota 505.  

 

A área total da bacia hidrográfica dominada pela albufeira é de cerca de 5,875 km2 e o volume de 

água total armazenado pela albufeira será de cerca de 689.000 m3, prevendo-se a captação de um 

volume anual de água para abastecimento urbano de cerca de 350.000 m3. 

 

1.4 - ÁREAS SENSÍVEIS, CONDICIONANTES E ORDENAMENTO 

 

Como foi anteriormente referido, as áreas a afectar pela construção da barragem de Ferradosa e pela 

respectiva albufeira estão integralmente incluídas no Parque Natural do Douro Internacional e está 

abrangida pelos limites do sítio PTCON0022 – Douro Internacional, pertencente à lista nacional de 

sítios propostos para integrar a Rede Natura. 

 

Da análise da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Freixo de Espada-à-Cinta 

constata-se que o Projecto e infraestruturas associadas incidem em áreas classificadas como de 

Espaço Natural, Espaço Agrícola Protegido (RAN) e Perímetro Florestal. 

 

1.5 - ACESSO AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM 

 

O acesso ao local de implantação da barragem de Ferradosa será efectuado a partir da estrada 

nacional (N) 221, que estabelece a ligação entre Freixo de Espada-à-Cinta e Mogadouro. A partir de 

Freixo de Espada-à-Cinta, percorrendo cerca de 5,5 km, encontra-se uma estrada pavimentada que 
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estabelece o acesso à Estação de Tratamento de Água de Ferradosa, que dista cerca de 1 400 

metros da N 221. 

 

A partir do local onde se encontra implantada a ETA, local onde actualmente termina o acesso 

pavimentado, proceder-se-á à construção de uma via com 1 050 metros, que efectuará a ligação 

entre a ETA existente e o coroamento da barragem. 
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2 - ANTECEDENTES 

 

O abastecimento de água às freguesias de Poiares, de Mazouco, de Forno e de Lagoaça é, 

actualmente, assegurado por captações de água subterrâneas, que proporcionam uma qualidade de 

serviço e um nível de atendimento sofríveis. O tratamento recebido por estas águas limita-se a uma 

cloragem feita por meios expeditos. 

 

Quanto à freguesia de Freixo de Espada-à-Cinta é abastecida, actualmente, por um conjunto formado 

por cinco furos e por uma nascente, cuja produção conjunta é centralizada numa ETA localizada 

cerca de 1 km a montante do local onde, agora, se pretende implantar a barragem de Ferradosa. 

 

Os consumos têm vindo a aumentar ao longo do tempo, não porque a população esteja em 

crescimento, mas porque o seu nível de vida tem melhorado, implicando o correspondente aumento 

das capitações. 

 

Assim, o número de furos de captação subterrânea junto à ETA de Ferradosa tem vindo a ser 

gradualmente aumentado, tendo as ampliações sido executadas sempre sob a pressão da procura 

crescente, configurando, já, uma situação que poderá tender para a sobre exploração das reservas 

de água subterrânea. 

 

Perante esta situação, e para conseguir prestar um serviço com controlo de qualidade e nível de 

atendimento adequados, as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro pretendem criar um sistema de 

abastecimento único e integrado para todas as freguesias, com origem de água e tratamento 

centralizados em Ferradosa. 

 

Optou-se pela construção de uma pequena barragem na ribeira do Freixo, perto das captações 

subterrâneas existentes, que constituirá uma nova origem de água superficial que, em conjunto com 

as referidas captações, irá alimentar a ETA de Ferradosa, a qual, por sua vez, será adaptada e 

ampliada por forma a ser capaz de abastecer a totalidade do novo sistema. 
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

3.1 - HORIZONTE E FASE DO PROJECTO 

 

O Projecto da barragem de Ferradosa encontra-se em fase de Estudo Prévio e foi elaborado em 

Agosto de 2003 pela empresa CENOR – Projectos de Engenharia Lda. 

 

O período de vida útil para esta infraestrutura é estimado em de cerca de 50 anos. 

 

3.2 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM 

 

No Estudo Prévio da Barragem de Ferradosa encontram-se estudadas duas alternativas para a 

construção da barragem: barragem de terra e barragem em betão. 

 

A alternativa de construção da barragem de terra  terá uma altura máxima de 28 metros acima do 

ponto mais baixo. O coroamento da barragem terá um comprimento de 108 metros e o volume de 

terras necessário para a construção da barragem será de cerca de 126 000 m3. 

 

A alternativa de construção da barragem em betão terá um comprimento do coroamento de cerca de 

108 metros. A altura máxima acima da fundação será de 30 metros. O volume de betão necessário à 

construção da barragem será de cerca de 20 100 m3. 

 

A albufeira a criar por ambas as alternativas de construção da barragem terá as seguintes 

características: 

− volume morto 88 125 m3 

− volume útil 601 195 m3 

− volume total 689 320 m3 

− nível mínimo de exploração (NME)  516,00 

− nível de pleno armazenamento (NPA)  528,50 

− nível de máxima cheia (NMC) 531,00 

− área inundada à cota do NPA 7,94 ha 
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Os órgãos hidráulicos anexos à barragem são os seguintes: 

 

− Descarregador de cheias. 

− Descarga de fundo, com uma capacidade máxima de 2 m3/s com o NPA na albufeira. 

− Torre de tomada de água individualizada da barragem em ambas as alternativas de construção 

da barragem. 

− Descarga de caudal ecológico. 

 

3.3 - CARACTERÍSTICAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

A construção da barragem de Ferradosa decorrerá num período de tempo de, aproximadamente, 20 

meses qualquer que seja a alternativa de construção. 

 

A construção da barragem de terra iniciar-se-á durante a primeira época seca com a execução dos 

aterros e da conduta de descarga de fundo/desvio provisório, por forma a fazer-se o escoamento do 

caudal do rio por essa conduta a partir do final do mês de Julho da primeira estiagem. Seguir-se-á a 

construção dos restantes órgãos hidráulicos, acessos, etc., que se prolongará por toda a segunda 

época de cheias e parte da segunda época seca, por forma a que estejam concluídos no final do mês 

de Junho da segunda época seca. 

 

A construção da barragem de betão iniciar-se-á durante o Inverno (Dezembro) com a criação de 

acessos, instalação do estaleiro e os trabalhos necessários a que a 1ª fase de desvio do curso de 

água se possa fazer durante os meses de Abril e de Maio. No início da primeira época seca, dar-se-á 

início às escavações, permitindo que, a partir de meados de Junho, se iniciem as operações de 

betonagem da barragem que se deverão prolongar até finais do mês de Outubro. Durante o segundo 

Inverno, serão executados os restantes betões da barragem, realizadas as cortinas de injecção e 

drenagem e construído o passadiço sobre o descarregador. 

 

O estaleiro de apoio à obra irá, em princípio, situar-se na área a submergir pela albufeira e, para a 

sua implantação, será necessário desmatar e regularizar o terreno com vista à sua ocupação por 

equipamentos sociais, materiais e equipamento de apoio à obra. 
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O pessoal a empregar na obra oscilará entre os 50 e os 100 operários durante a fase de construção. 

 

3.4 - CARACTERÍSTICAS DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Durante a fase de exploração da barragem de Ferradosa podem identificar-se como aspectos mais 

relevantes a considerar na análise de impactes, os seguintes: 

− Captação e bombagem para a ETA da quantidade de água necessária ao abastecimento ao 

sistema de Ferradosa.  

− Descarga de um caudal que garanta a vida das comunidades ecológicas existentes a jusante do 

local de implantação da barragem. 

− Descarga da água afluente e não retida na barragem, em função do regime de exploração 

previsto. 

− Variação do nível de água na albufeira de cerca de 12,5 metros, entre o nível de pleno 

armazenamento da albufeira e o nível mínimo de exploração. 

− Precedência do caudal ecológico sobre a extracção de volumes destinados a abastecimento 

urbano. 

− Fornecimento dos volumes pedidos para abastecimento urbano, sem outras restrições, até ser 

atingido o nível mínimo de exploração. 

− Interrupção completa do abastecimento urbano enquanto o nível se mantiver igual ou inferior ao 

nível mínimo de exploração. 

− Operações de manutenção da barragem e da albufeira. 

− Controlo da quantidade de materiais sólidos que progressivamente vão sendo armazenados no 

fundo da albufeira da barragem. 

− Consumos energéticos, apesar de diminutos e essencialmente associados ao funcionamento dos 

motores eléctricos das comportas e das válvulas, quando for necessário accioná-los, e ao 

sistema de iluminação geral da barragem. 

− Surgimento de potenciais activi dades secundárias na albufeira (pesca, lazer, combate a 

incêndios). 

− Submersão de algumas edificações de apoio à agricultura, existentes nas margens da ribeira do 

Freixo, assim como a zona agricultadas.  
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4 - AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO, IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

4.1 - CLIMA 

 

A área de implantação da barragem de Ferradosa situa-se na Província Climática do Alto Douro na 

designada Terra Quente Transmontana, caracterizando-se pela ocorrência de Verões longos e muito 

quentes e Invernos suaves e curtos. 

 

A análise do regime termopluviométrico registado na estação de Mirandela, considerada 

representativa da área em estudo, permite concluir o seguinte: 

 

- os meses em que se registam temperaturas mais elevadas (Julho, Agosto e Setembro) são os 

que registam menores quantitativos da precipitação, definindo a Estação Seca; 

- os meses chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo os máximos de 

precipitação nos meses de Janeiro e Fevereiro e máximos secundários em Novembro e 

Dezembro, definindo a Estação Húmida. 

 

Durante a fase de exploração da albufeira a presença de um espelho de água com cerca de 8 ha 

introduzirá impactes positivos no clima local, embora pouco significativos, associados essencialmente 

ao aumento local da humidade relativa. 

 

4.2 - GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

O local previsto para a implantação da barragem de Ferradosa situa-se num troço algo sinuoso da 

ribeira do Freixo, num vale bastante encaixado.  

 

As unidades geológico-geotécnicas existentes na área em estudo correspondem a depósitos 

recentes, nomeadamente aterros, aluviões, depósitos de cobertura e de vertente, com origem em 

rochas constituídas por xistos intercalados com grauvaques. 

 

A barragem irá assentar no maciço rochoso, no geral, pouco alterado, e em depósitos aluvionares 

com espessura inferior a 3 m. 
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Em termos geomorfológicos e geológicos, no decurso da construção da barragem de Ferradosa, são 

expectáveis impactes ambientais negativos pouco significativos, comuns a ambas as alternativas de 

construção da barragem, que se devem sobretudo à limpeza do terreno e às escavações para a 

preparação da fundação e dos encontros na zona da barragem e à limpeza e decapagem do terreno 

na zona de construção do acesso. 

 

No que respeita à alternativa de construção da barragem de terra, acrescem ainda os impactes 

negativos associados à utilização dos solos existentes na área para a implantação da albufeira. De 

acordo com o que se encontra definido no estudo geológico e geotécnico do Estudo Prévio, para esta 

alternativa de construção proceder-se-á à exploração de solos finos que se encontram na zona a 

submergir pela albufeira, numa área estimada em cerca de 3,5 ha, e à exploração de solos 

provenientes da alteração de xistos quer na zona a submergir pela albufeira, quer fora desta.  

 

Estima-se que a área a intervencionar, fora da área da albufeira, para a exploração de solos 

provenientes da alteração dos xistos, ascenda a 5 ha, em locais não especificados no Estudo Prévio. 

 

Ao nível da hidrogeologia a água armazenada na albufeira irá favorecer a recarga das reservas de 

água subterrânea, o que constitui um impacte positivo e pouco significativo, dada a área da albufeira. 

 

Considera-se que poderão ser aplicadas algumas medidas com o objectivo de minimizar os efeitos 

negativos da construção da barragem na geologia e geomorfologia locais, nomeadamente as 

seguintes: 

 

− As escavações necessárias à construção da barragem deverão restringir-se às áreas 

estritamente necessárias, efectuando-se, sempre que possível, o recobrimento com vegetação 

das áreas utilizadas para a escavação e não submersas. 

− A recolha de materiais para a construção da barragem fora dos limites da albufeira, deverá ser 

efectuada preferencialmente em pedreiras em actividade na região. 
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4.3 - SOLO E USO DO SOLO 

 

Os solos predominantes no local de implantação da barragem e respectiva albufeira correspondem a 

solos derivados de xistos e rochas afins. No leito da ribeira do Freixo ocorrem depósitos de 

características aluvionares, com elevada aptidão agrícola, aproveitados para agricultura. Na área a 

submergir pela albufeira e na sua zona envolvente predominam os solos inaptos para agricultura e 

para a pastagem melhorada e com aptidão marginal para exploração florestal e silvo/pastorícia. 

 

Em termos de usos do solo, na área de implantação da barragem e da futura albufeira foram 

identificadas duas tipologias de ocupação dominantes: as áreas de charnecas e áreas agrícolas,  

localizadas no leito da ribeira. 

 

Durante a fase de construção, são esperados impactes nos solos e uso dos solos decorrentes da 

implantação do estaleiro, da circulação de maquinaria e pessoal afecto à obra, da exploração dos 

solos para a construção da barragem (este último caso apenas no caso da alternativa de construção 

da barragem de terra) da desmatação da área da albufeira e da construção do acesso à barragem. 

Face à tipologia e uso dos solos e à área a afectar para a construção da barragem, considera-se que 

este impacte, embora negativo, será pouco significativo. 

 

Durante a fase de exploração do Projecto, a presença da barragem da Ferradosa, do espelho de 

água e das infraestruturas associadas têm um carácter permanente, traduzindo-se em novas 

utilizações. Contudo, associada a esta fase não é de prever a ocorrência de qualquer tipo de 

impactes, tanto no que respeita aos solos como no que respeita aos usos do solo existentes na 

envolvente. 

 

4.4 - RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

A ribeira do Freixo pertence à região hidrográfica do rio Douro e é um afluente da margem esquerda 

da ribeira de Mós, por sua vez afluente da margem direita da ribeira do Mosteiro, afluente da margem 

direita do rio Douro. Esta ribeira desenvolve-se numa extensão total de cerca de 6,9 km e possui uma 

bacia hidrográfica com cerca de 14,4 km2. 
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Por sua vez, a bacia hidrográfica da barragem de Ferradosa, correspondente a um comprimento de 

cerca de 4 km da ribeira do Freixo, possui uma área de, aproximadamente, 5,9 km2. 

 

As maiores afluências à secção da barragem de Ferradosa registam-se no período que decorre de 

Dezembro a Fevereiro, verificando-se que de Maio a Outubro as afluências mensais são pouco 

significativas. A afluência média anual calculada é de cerca de 842,5 milhões de litros. 

 

Relativamente à qualidade da água na ribeira de Ferradosa, com base na avaliação visual da mesma 

esta aparenta boa qualidade.  

 

Durante a fase de construção não se prevê qualquer alteração na quantidade de água que será 

escoada na ribeira do Freixo. Em termos da qualidade da água, durante esta fase, considera-se que 

eventualmente poderão existir algumas afectações nomeadamente no que respeita ao aumento da 

turvação da ribeira do Freixo, devido essencialmente às escavações que irão ser realizadas na 

envolvente da linha de água, e à potencial contaminação da água, com origem em derrames de óleos 

e combustíveis, que poderão decorrer do funcionamento do estaleiro. Embora negativos, considera-

se que estes impactes não terão relevância se durante a fase de obra forem adoptadas boas práticas 

ambientais de gestão do estaleiro de obra. 

 

Em termos quantitativos, após a construção da barragem, verificar-se-á uma redução nos valores de 

escoamento na ribeira do Freixo. Esta redução traduz-se num impacte negativo, embora se considere 

que será pouco significativo, uma vez que não haverá afectação dos usos da água actualmente 

existentes na ribeira do Freixo. 

 

Relativamente à qualidade esperada para a água a fornecer para abastecimento urbano, com base 

em simulação matemática efectuada tendo por base os fenómenos que ocorrem no interior da 

albufeira, condicionados pela qualidade da água afluente, prevê-se que a qualidade da água na futura 

albufeira de Ferradosa corresponderá a uma água sem poluição, segundo os critérios definidos pelo 

Instituto Nacional da Água. Com esta qualidade, de acordo com os critérios definidos no Anexo I do 

Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto (que estabelece a qualidade das águas doces superficiais 

destinadas à produção de água para consumo humano), a água requererá um simples tratamento 

físico e desinfecção com vista à sua potabilização. 
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4.5 - FLORA E VEGETAÇÃO E FAUNA 

 

Na área de estudo não ocorre qualquer habitat prioritário. Globalmente destacam-se as comunidades 

aquáticas, relativamente diversificadas, e as charnecas arbustivas envolventes pela sua extensão e 

diversidade. As árvores existentes no local são diminutas e praticamente não formam comunidades 

estruturadas. 

 

Os habitats naturais que caracterizam a área em estudo tornam provável a ocorrência de dezanove 

espécies de mamíferos, entre as quais se encontram o musaranho - anão, a lontra e o toirão, às 

quais se encontra atribuído o estatuto de Insuficientemente Conhecida no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. As restantes espécies de mamíferos identificadas são classificadas como 

Não Ameaçadas. 

 

Em relação às aves, foi possível confirmar a presença de 25 espécies de aves, das 59 espécies com 

ocorrência provável na área de Estudo. Deste universo de espécies, 9 estão registadas com um 

estatuto de conservação desfavorável. 

 

No que respeita às espécies de répteis e anfíbios que potencialmente poderão ser encontradas na 

área em estudo, foi identificado um conjunto de 8 espécies de anfíbios e 15 espécies de répteis, das 

quais apenas 6 estão abrangidas pela Directiva Habitats. Na área estudada apenas foi possível 

confirmar a presença da lagartixa. 

 

Apesar de não terem sido observados peixes na ribeira de Ferradosa, podem potencialmente ocorrer 

nesta linha de água 6 espécies, nomeadamente a perca-sol, a boga-do-Douro, o bordalo, a pardelha, 

o escalo-do-norte e a gambúsia, das quais a perca-sol e a gambúsia são espécies exóticas, ou seja 

tratam-se de espécies introduzidas ao longo dos anos neste curso de água. 

 

Durante a fase de construção, os impactes na flora e vegetação existente no local de implantação da 

barragem e respectiva albufeira serão negativos e permanentes e estarão associados essencialmente 

à destruição da vegetação e à divisão de habitats, causada pelas movimentações de terras, abertura 

de acessos e movimentação de maquinaria pesada. Os impactes identificados para a fase de 
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construção são, no entanto, pouco significativos para a flora e vegetação, atendendo à abundância 

relativa no território nacional das espécies identificadas. 

 

Durante a fase de construção, os impactes mais relevantes na fauna estão relacionados com a 

perturbação e destruição dos habitats. Os mamíferos e as aves serão os mais afectados pelas 

perturbações introduzidas, enquanto que a destruição dos habitats terá efeitos mais acentuados nos 

mamíferos e nos répteis, que constituem as comunidades que potencialmente serão mais afectadas 

durante a execução da obra. 

 

No que respeita à fauna piscícola, os impactes negativos e directos que poderão afectar estas 

comunidades serão pouco significativos uma vez que as intervenções previstas serão executadas 

preferencialmente durante a época seca, não afectando significativamente migrações que possam 

ocorrer para montante. 

 

Durante a fase de exploração, no que respeita à flora e vegetação, não se perspectivam impactes 

significativos dado que não foram identificadas, para a área de intervenção, espécies particularmente 

importantes, do ponto de vista da conservação. 

 

No que respeita à fauna terrestre não foram identificados impactes significativos, prevendo-se apenas 

uma afectação local da população de anfíbios. 

 

A construção da barragem de Ferradosa não introduzirá impactes significativos na ictiofauna uma vez 

que o sistema hidrológico onde este Projecto está inserido encontra-se já bastante intervencionado, o 

que determina que não se verifiquem condições favoráveis ao estabelecimento de uma comunidade 

ictiofaunística rica e abundante. 

 

Considera-se que a alternativa de construção da barragem em betão é mais favorável para a fauna, 

flora e vegetação, uma vez que para a sua construção não se prevê a necessidade de explorar 

manchas de emprétimo forma dos limites da área a submergir pela albufeira. 

 

Como medidas a adoptar que visem reduzir os efeitos negativos gerados pela construção da 

barragem indicam-se as seguintes: 
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− Recuperar a paisagem nas zonas envolventes à albufeira que tiverem sido afectadas, através da 

plantação de algumas árvores, o que pode contribuir para a constituição de abrigos para a fauna. 

− Evitar a introdução espécies de peixes que não sejam características deste curso de água, uma 

vez que estas espécies por vezes estão melhor adaptadas aos sistemas de águas paradas, como 

é o caso das albufeiras, pondo em risco as espécies locais. 

 

4.6 - AMBIENTE SONORO E QUALIDADE DO AR 

 

O reconhecimento realizado no local de construção da barragem de Ferradosa permitiu verificar a 

inexistência de fontes de poluição atmosférica e de fontes sonoras susceptíveis de afectarem a 

qualidade do ar ambiente e o ambiente sonoro. 

 

Ao nível da qualidade do ar, os impactes negativos gerados na fase de construção serão pouco 

significativos, uma vez que as actividades potencialmente geradoras de poeiras, tais como as 

movimentações de terras e o saneamento das fundações, serão temporárias e localizadas e não 

afectarão populações, atendendo à distância a que o local de implantação da barragem e da albufeira 

se encontra das povoações mais próximas. 

 

Em termos do ambiente sonoro, o maior impacte na fase de construção estará relacionado com o 

aumento do tráfego de veículos pesados associados ao transporte de betão, no caso da construção 

da barragem em betão. No entanto, com base nos dados de recenseamento de tráfego de 1998, face 

ao fluxo de tráfego que se verifica actualmente na N221 (tráfego médio diário de cerca de 2.398 

veículos ligeiros e de 235 veículos pesados) este aumento será muito reduzido (cerca de 3%), 

considerando-se que o impacte será negativo, embora pouco significativo. 

 

Na fase de exploração não é esperada a ocorrência de impactes na qualidade do ar e no ambiente 

sonoro associados à presença da barragem da Ferradosa e da respectiva albufeira. 

 

4.7 - SÓCIO-ECONOMIA 

 



 

 

RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM DE FERRADOSA 
 

3514_22.432.2_14  17 

Em termos sócio-económicos verifica-se na zona em estudo um decréscimo acentuado da população 

num passado recente. A ocupação humana na área a intervencionar e na sua envolvente é 

praticamente nula, existindo apenas áreas agricultadas de reduzida dimensão. As produções destas 

explorações agrícolas destinam-se exclusivamente ao consumo doméstico e têm uma importância 

diminuta no rendimento disponível das famílias.  

 

A acessibilidade ao local de implantação da barragem é reveladora do grau de isolamento da área, 

sendo exclusivamente assegurada a partir de uma estrada pavimentada, que se desenvolve a partir 

da N 221, seguida de um troço de um caminho em terra.  

 

Relativamente ao abastecimento de água às populações, os níveis actuais de atendimento revelam 

que, apesar de no concelho de Freixo de Espada-à-Cinta a taxa de cobertura a partir da rede pública 

de água ser próxima dos 100%, as captações existentes (subterrâneas e de nascente) não 

garantirão, a longo prazo, os caudais necessários, em quantidade e qualidade, para dar resposta às 

necessidades de consumo, em especial nos meses de Verão em que a população flutuante aumenta 

de forma significativa com o regresso dos emigrantes. 

 

Por este motivo, a construção da barragem é um projecto aguardado com expectativa pelos 

responsáveis da Câmara Municipal de Freixo de Espada-à-Cinta e pela população em geral. 

 

A água da ribeira do Freixo serve essencialmente para o suporte da vida das comunidades 

ecológicas existentes e para a rega de algumas hortas de pequena dimensão situadas no troço do 

leito da ribeira a afectar pela construção da barragem e criação da albufeira. 

 

Para que se criem condições para a construção da barragem será necessário desapossar os actuais 

proprietários dos terrenos a ocupar pela implantação da barragem e da respectiva albufeira. De 

acordo com informações prestadas pelos responsáveis da Câmara Municipal de Freixo de Espada-à-

Cinta a área a expropriar pertence a 15 proprietários e as poucas explorações agrícolas aí existentes 

são de reduzida dimensão. Os impactes resultantes do processo de expropriações dos terrenos a 

afectar com a construção da barragem e a criação da albufeira terão algum significado, embora não 

necessariamente negativos, podendo constituir uma fonte de receitas para os seus proprietários. 
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No que respeita aos impactes associados às actividades de construção da barragem destacam-se 

como efeitos positivos a manutenção do emprego no sector da construção civil e das obras públicas. 

O pessoal a empregar na obra oscilará entre os 50 e os 100 operários durante esta fase. 

 

A construção deste tipo de empreendimentos apresenta geralmente efeitos nas economias 

locais/regionais, dinamizando um conjunto diversificado de actividades económicas. No caso da 

construção da barragem da Ferradosa os impactes esperados serão naturalmente positivos embora 

pouco significativos dada a dimensão e objectivo de construção da barragem. 

 

Com a entrada em funcionamento da barragem de Ferradosa as povoações que integram o Sistema 

de Ferradosa passarão a dispor de uma origem de água capaz de assegurar o abastecimento 

público, em quantidade e qualidade, com continuidade a longo prazo, o que constitui um impacte 

positivo muito significativo. A barragem permitirá abastecer os habitantes que residem actualmente 

nas 6 Freguesias do concelho de Freixo de Espada à Cinta (Freixo de Espada-à-Cinta, Poiares, 

Mazouco, Forno, Ligares e Lagoaça) e no lugar de Estevais (do concelho de Mougadoro) que serão 

integradas no Sistema de Ferradosa, acrescidos dos habitantes relativos à população flutuante. 

 

Salienta-se por fim que o abastecimento ao Sistema de Ferradosa a partir de uma única origem de 

água possibilitará um maior controle dos níveis de qualidade da água distribuída comparativamente à 

situação actual. 
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4.8 - PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

 

Com bas e no levantamento bibliográfico e no trabalho de prospecção arqueológica efectuado no 

âmbito do EIA, não foram identificados na área estudada elementos patrimoniais de interesse 

arqueológico, arquitectónico ou etnográfico, não sendo, portanto, considerada uma área 

particularmente sensível no que respeita a este descritor.  

 

A fase de construção da barragem comporta um conjunto de intervenções potencialmente geradoras 

de impactes sobre vestígios arqueológicos que poderão eventualmente existir e que não tenham sido  

identificados na fase de observação da superfície do terreno. 

 

Assim, recomenda-se, por precaução, que na fase de obra as actividades de desmatação e 

escavação que tiverem lugar com vista à construção da barragem sejam devidamente acompanhadas 

por um arqueólogo, tendo em vista identificar eventuais vestígios arqueológicos, que poderão estar 

ocultos. 

 

4.9 - PAISAGEM 

 

Na área de implantação da barragem da Ferradosa, a paisagem caracteriza-se essencialmente pela 

presença de áreas agrícolas, que acompanham o traçado do vale da ribeira do Freixo e de 

explorações florestais nas encostas da margem direita da ribeira do Freixo, não possuindo 

características excepcionais ou zonas de particular interesse. 

 

Durante a fase de construção, os impactes na paisagem traduzir-se-ão, essencialmente, na afectação 

da visual da paisagem, resultante da introdução de novos elementos, nomeadamente relacionados 

com a própria construção da barragem, que introduzirão uma certa desorganização do espaço. Esta 

afectação consistirá num impacte negativo, embora pouco significativo, devido à inexistência de 

locais de concentração de potenciais observadores e a reduzida visibilidade do Projecto, 

essencialmente confinada às vertentes que ladeiam o vale da ribeira do Freixo. 

 

Comparativamente, as duas alternativas de construção da barragem conduzirão à ocorrência de 

impactes equivalentes, prevendo-se apenas que no caso da construção da barragem de terra 
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verificar-se-á uma maior alteração na qualidade global da envolvente ao local de implantação da 

barragem, uma vez que será necessário recorrer à exploração de solos dentro e fora da área a 

submergir pela albufeira. 

 

Durante a fase de exploração os impactes decorrentes do Projecto serão, essencialmente, o 

resultado da presença da barragem propriamente dita, juntamente com os órgãos anexos, e da 

albufeira.  

No que respeita à albufeira, a presença de um espelho de água constituirá um elemento valorizador 

da paisagem, reforçando-se a presença do elemento água no vale, contribuindo para um incremento 

na qualidade visual da paisagem, ainda que este impacte positivo apenas seja sentido localmente. 

 

Considera-se no entanto que a barragem em betão constitui uma infraestrutura cuja integração na 

paisagem envolvente se torna mais difícil o que resulta não só da cor da infraestrutura como do tipo 

de acabamento.  

 

Recomendam-se algumas medidas que visem a redução dos efeitos negativos gerados quer pela 

construção da barragem, quer durante a sua exploração, tais como: 

 

− Privilegiar a utilização de materiais característicos do local nos acabamentos da barragem e 

outras estruturas a construir.  

− Limpar toda a área afecta à obra após a sua finalização. 

− Recuperar a paisagem de todas as áreas intervencionadas através da elaboração de um plano 

específico para o efeito. O referido plano deverá ainda contemplar a recuperação paisagística da 

faixa que fica a descoberto pelas variações do nível de água na albufeira, evitando desta forma a 

existência de uma faixa sem vida em redor da albufeira durante as alterações de nível da mesma. 

− Utilizar, sempre que possível, as terras proveniente da limpeza superficial de terrenos nas acções 

levadas a cabo tendo em vista a recuperação da paisagem local  
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5 - MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com as características do projecto da barragem de Ferradosa definiu-se um plano de 

monitorização para os descritores Recursos Hídricos Superficiais (no que respeita à qualidade da 

água), Flora e Vegetação e Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico, uma vez que 

serão estes os aspectos ambientais que, potencialmente, poderão vir a ser mais afectados pelo 

Projecto. 

 

Uma vez que a qualidade da água da albufeira de Ferradosa será avaliada no decurso de exploração 

da futura da albufeira, por via da sua integração na rede de monitorização das captações superficiais 

da responsabilidade do Instituto da Água, o plano de monitorização proposto no EIA foi dirigido à fase 

que antecede a construção da barragem e à fase de construção. 

 

Os parâmetros a monitorizar durante estas fases foram seleccionados de forma a caracterizar a 

qualidade da água a montante e a jusante do local de implantação da barragem e do respectivo 

estaleiro. As campanhas de amostragem deverão ser realizadas trimestralmente durante a fase de 

construção, devendo ser realizada uma campanha de amostragem inicial, antes do início da obra, de 

forma a caracterizar o estado actual da qualidade da água na ribeira do Freixo. 

 

Para a monitorização da Flora e Vegetação, no que se refere aos impactes resultantes da fase de 

construção, avaliar-se-á a evolução da vegetação nas áreas que forem sujeitas a alterações mais 

intensas durante a obra e que se situem fora da área a submergir pela albufeira. Após a conclusão 

das obras será também necessário a monitorizar os efeitos da alteração do caudal na vegetação 

ribeirinha através da realização de levantamentos de campo. Estas acções deverão ser levadas a 

cabo por um período de 3 anos. 

 

Propõem-se igualmente a avaliação temporalmente, por um período de cerca de 2 anos, da estrutura 

da comunidade de peixes, através da realização de duas unidades de amostragem no interior da 

albufeira e na ribeira do Freixo após o paradão da barragem. Desta forma pretender-se-á avaliar a 

comunidade que irá ocupar o novo habitat criado e verificar possíveis alterações ictiofaunísticas a 

jusante.  
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Quanto ao descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico, o programa de 

monitorização proposto consiste essencialmente no acompanhamento arqueológico dos trabalhos a 

realizar durante a fase de construção que envolvam desmatações, movimentações de terras e outras 

actividades que impliquem o revolvimento dos solos. As campanhas de monitorização poderão ser 

estendidas à fase de exploração caso sejam identificados elementos arqueológicos e patrimoniais de 

interesse na área a submergir pela albufeira. 

 

Importa ainda referir que, no decorrer da construção da barragem de Ferradosa o Dono da Obra se 

propõe adoptar um conjunto de boas práticas ambientais adequadas à gestão da obra, tendo por 

objectivo minimizar e evitar as afectações relacionadas com a poluição da ribeira do Freixo, com o 

funcionamento do estaleiro e dos equipamentos necessários à obra e com a produção e deposição 

de resíduos que resultem a execução das acções de projecto. 
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6 - CONCLUSÕES  

 

Da avaliação das duas alternativas de concepção da barragem da Ferrados estudadas no âmbito do 

EIA conclui-se que, na generalidade, os impactes decorrentes das fases e construção e exploração 

não diferem substancialmente quer seja construída uma barragem de terra ou, alternativamente, uma 

barragem em betão. 

 

No entanto, as conclusões do EIA privilegiam a solução da barragem de betão uma vez que, apesar 

de esta solução ser comparativamente mais desfavorável em termos paisagísticos, dispensa o 

recurso a manchas de empréstimo para a exploração dos materiais necessários à construção da 

barragem de terra, que poderão exceder a área a submergir pela albufeira numa área estimada de 5 

ha. 
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