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APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE EIRADEIRA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) referente ao Estudo de Viabilidade Técnica e Económica do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Eiradeira (Dezembro de 2006). A elaboração do EIA iniciou-se em 
Setembro de 2006 e terminou em Dezembro de 2006. A elaboração do Aditamento ao EIA, 
também ele integrado no presente documento decorreu entre Março e Junho de 2007. 

O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projecto e 
dos principais impactes ambientais associados na fase de participação do público (consulta 
do público). Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem 
não técnica e de acordo com os critérios de boa prática definidos para a sua elaboração no 
Anexo III, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

O aproveitamento em avaliação destina-se exclusivamente à produção de energia eléctrica 
e desenvolve-se entre as cotas 834,5 (NPA dos açudes de tomada de água) e 649 (nível 
médio na restituição da central). 

O empreendimento é constituído por dois açudes de tomada de água, um deles já existente, 
por um canal aberto com cerca de 100 m, por uma conduta derivação principal com 2020 m 
de desenvolvimento, por uma câmara de carga com capacidade para armazenamento de 
4 000 m3 de água, por uma conduta forçada com cerca de 830 m de extensão e por um 
edifício –  central - onde ficarão instalados os grupo turbina-gerador e os quadros de 
comando. 

Localiza-se em plena serra do Alvão, sendo a tomada de água 1 e a central implantadas no 
rio Louredo, o açude a construir será implantado nas margens do ribeiro do Viduedo, seu 
afluente, pertencente à bacia hidrográfica do rio Tâmega que por sua vez é afluente do rio 
Douro, próximo de povoações das freguesias de Salvador e Santa Marta da Montanha, 
concelhos de Ribeira de pena e Vila Pouca de Aguiar, respectivamente, distrito de Vila Real. 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio e no recente Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, devido à localização das 
infra-estruturas hidráulicas que constituem o aproveitamento, na área protegida da Rede 
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Natura 2000 – Sitio (SIC) Alvão-Marão - o projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Eiradeira necessita de um Estudo de Impacte Ambiental. 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Económica, o Estudo de Impacte Ambiental e o 
respectivo Aditamento foram desenvolvidos pela empresa AQUALOGUS, Consultores de 
Hidráulica e Recursos Hídricos, Lda. 

A entidade licenciadora ou competente para autorização do Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Eiradeira é a Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-Norte). 

Este empreendimento hidroeléctrico é da responsabilidade da empresa IGC, Investimento, 
Gestão e Consultadoria, Lda. (IGC) que constitui o proponente do projecto. 

 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Económica do Aproveitamento Hidroeléctrico (AHE) de 
Eiradeira foi concluído em Dezembro de 2006. O projecto encontra-se em fase prévia para 
início de apreciação pela entidade licenciadora e competente para emissão de licença de 
utilização de água. A emissão da licença deverá também ser precedida da análise e 
aprovação do presente EIA. Refere-se, ainda, que a atribuição pela entidade competente do 
ponto de interligação da energia à Rede Eléctrica Nacional se encontra em fase 
de aprovação. 

O Estudo de Impacte Ambiental apresentado cumpre a legislação nacional em vigor, 
nomeadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e no recente  
Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que estabelece o regime jurídico da avaliação 
de impacte ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos 
significativos no ambiente, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece as 
normas técnicas para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. 

O estudo analisou as implicações ambientais do projecto hidroeléctrico na área de 
implantação das infra-estruturas e área envolvente. Foram, também, propostas medidas 
minimizadoras dos impactes possivelmente gerados na fase de construção e na fase de 
exploração do empreendimento. 

EIA do AHE de Eiradeira 

Proponente:  
IGC, Lda 

Projectista: 
AQUALOGUS 

Entidade 
licenciadora: CCDR 
- Norte 
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O EIA foi realizado durante o período que decorreu entre Setembro e Dezembro de 2006, e 
é constituído por: 

– Volume 1 - Relatório Técnico 

– Tomo 1 - Memória Descritiva 

– Tomo 2 - Desenhos 

– Volume 2 – Relatório Técnico. Trabalhos arqueológicos. 

– Volume 3 - Resumo Não Técnico 

O Aditamento ao EIA foi executado entre Março e Junho de 2007. 
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2 JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O AHE de Eiradeira destina-se exclusivamente à produção de energia eléctrica, a partir da 
utilização praticamente a fio-de-água dos caudais sobrantes do rio Louredo, a qual será 
injectada na Rede Eléctrica Nacional através da ligação da central do aproveitamento à 
subestação de Vila Pouca de Aguiar, de acordo com o processo de autorização actualmente 
em curso. 

Para tal, utiliza um recurso natural renovável – água –, o que evita a necessidade de 
importação anual de aproximadamente 6000 t do combustível fóssil – fuelóleo – necessário 
para uma produção térmica equivalente. Desta forma, contribui-se para a redução da 
dependência energética exterior do País. Sendo ainda uma forma de produção de energia 
que não origina emissões gasosas (designadamente de gases com efeito de estufa), 
resíduos ou efeitos poluentes. 

Estes significativos efeitos ambientais positivos, de âmbito global, são mais acentuados na 
medida em que as pequenas centrais hidroeléctricas (mini-hídricas) utilizam tecnologias 
conhecidas há mais de um século, longamente testadas e seguras, que pela sua 
disseminação espacial constituem um factor de desenvolvimento socio-económico e de 
ordenamento do território regional em que se inserem. 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira constitui um projecto sustentado em razões de 
interesse nacional, justificadas pela taxa de crescimento do consumo de electricidade e 
suportadas pela legislação que promove aumento da contribuição das fontes de energia 
renováveis para a produção de electricidade no mercado interno da electricidade (Directiva 
2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2001). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

Enquadramento regional e local 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira localiza-se no distrito de Vila Real, nos 
concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena, freguesias de Santa Marta da 
Montanha e de Salvador, respectivamente. O açude principal está implantado num troço do 
rio Louredo, um afluente da margem esquerda do rio Tâmega, pertencente à bacia 
hidrográfica do rio Douro. A área onde se insere o AHE de Eiradeira situa-se na serra do 
Alvão. 

A área de estudo das infra-estruturas hidráulicas do empreendimento encontra-se 
identificada nas Cartas Militares folhas n.ºs 73 e 74 à escala 1/25 000. No Desenho 1 
apresenta-se a correspondente localização da área de intervenção do aproveitamento 
hidroeléctrico (com suporte na Carta Militar, à escala 1:25.000). Na Figura 3.1 apresenta-se 
o enquadramento administrativo do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira (infra-
estruturas hidráulicas). 

Descrição geral do aproveitamento hidroeléctrico 

O esquema hidráulico do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira é representado na 
Figura 3.2. A produção energética é conseguida com o desnível de 185,5 m existente entre 
o nível de água nas tomadas (NPA) e o nível de restituição na central. O aproveitamento 
previsto compreende as seguintes obras principais: 

– tomada de água principal (TA1), no Rio Louredo, a instalar no encontro esquerdo do 
açude existente da praia fluvial de Viduedo, dimensionada para derivar o caudal de 
3,4 m3/s; 

– canal de betão armado, de secção rectangular com 1,8 m largura e altura variável 
(muros horizontais), com cerca de 100 m de extensão, dimensionado para transportar o 
caudal derivado na tomada de água principal. 

– conduta de derivação principal em de baixa pressão, constituída por tubagem com 
1200 mm e 1400 mm de diâmetro de betão armado, colocada em vala, com cerca de 
2020 m de comprimento; 

– tomada de água na ribeira de Viduedo (TA2), constituída por um açude com cerca de 2 
m de altura, dimensionada para derivar o caudal de 0,5 m3/s; 

– conduta de derivação da tomada de água na ribeira de Viduedo (TA2) para a conduta 
principal, constituída por tubagem com 600 mm de diâmetro de betão armado, com 
cerca de 365 m de comprimento; 

– câmara de carga com cerca de 2000 m2 de área, constituída por  um reservatório 
escavado, fechado por um dique de enrocamento; 
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– conduta de forçada de aço com diâmetro 1200 mm, implantada em vala, com cerca de 
830 m de extensão; 

– central hidroeléctrica equipada com dois grupos turbina-gerador com potência global de 
5,7 MW, dimensionados para um caudal máximo de 3,9 m3/s e uma queda útil de 
referência de 173 m. O edifício localiza-se na margem esquerda do rio Louredo. 
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Figura 3.1 – Enquadramento Administrativo do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira. 
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O açude no Viduedo será equipado com uma passagem para peixes de bacias sucessivas 
que ficará instalada na margem direita. Também no açude já existente no Rio Louredo será 
construída uma passagem naturalizada para os peixes. A concepção dos dispositivos foi 
efectuada tendo em conta as espécies presentes no local. 

A Figura 3.2 ilustra o esquema geral do aproveitamento hidroeléctrico, onde estão também 
assinalados os seus componentes principais. 

 
Figura 3.2 – Esquema geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira. 

Em seguida apresentam-se, de forma sistematizada e de fácil leitura, as principais 
características funcionais do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira. 

Ecológico Variável mensalmente (máximo 670 l/s em 
Janeiro e mínimo 58 l/s em Setembro) 

Caudais 
reservados 

De funcionamento na passagem de 
peixes (TA1/TA2) 

100 l/s / 25 l/s 

Caudal máximo turbinável 3,9 m3/s 

Volume anual médio turbinável 34 hm3 

Nível normal de exploração na câmara de carga 830,5 

Nível mínimo de exploração na câmara de carga 827,5 

Número de grupos turbina-gerador 2 

Tipo de turbina Francis de eixo horizontal 

Queda bruta 185,5 

Cota de água na restituição, em condições normais 649 

Potência do grupo gerador 6,4 MVA 

Ligação à Rede Eléctrica Nacional 

O ponto de ligação cedido pela Rede Eléctrica Nacional para este aproveitamento 
hidroeléctrico encontra-se em fase de autorização e prevê-se que seja na Subestação de 
Soutelo de Aguiar, a cerca de 12 km da central. Após obtenção desta autorização o traçado 
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da linha será avaliado ambientalmente e terá em conta as seguintes condições 
fundamentais: 

– localização ao longo de linha existente; 

– localização acompanhando vias de comunicação e distante de aglomerados 
populacionais de relevo; 

– localização evitando atravessamento de áreas com valor ecológico significativo; 

– localização evitando o atravessamento de vales profundos. 

O projecto de execução da linha eléctrica será realizado separadamente numa fase 
posterior, sendo nessa altura realizados estudos de pormenor para a identificação do seu 
traçado definitivo. 

Alternativas estudadas 

No início da realização do Estudo de Viabilidade Técnica e Económica (fase de Estudo 
Prévio), foi formada uma equipa técnica pluridisciplinar não apenas com técnicos das áreas 
da hidráulica e recursos hídricos e electrotecnia mas também com a equipa de técnicos 
especialista em ecologia que viria a desenvolver o Estudo de Impacte Ambiental. Nessa fase 
foram consideradas diferentes soluções técnicas, para as quais foram realizados estudos 
preliminares de viabilidade ambiental que tiveram lugar em consonância com a elaboração 
dos estudos técnicos e económicos 

Não foram encaradas alternativas de localização do aproveitamento uma vez que o troço 
pretendido para aproveitamento do potencial energético do Rio Louredo é definido pelas 
características topográficas e hidráulicas ocorrentes. No entanto, tendo como base o 
perímetro hidráulico previsto, encararam-se algumas alternativas no que respeita à 
localização e traçado das infra-estruturas. 

Com efeito, o facto de 95% dos acessos a utilizar serem "acessos já existentes" e de 97% 
do traçado do circuito hidráulico ser enterrado, mostram a forte preocupação ambiental no 
desenvolvimento do projecto. Relativamente ao edifício da central, como só se pode 
localizar numa área de prados, irá ocupar a menor área possível e irá respeitar a 
arquitectura do local onde se insere.  

No que respeita ao açude do Viduedo e à câmara de carga, para minimizar o impacte 
ambiental no leito do ribeiro, foi considerada a construção de um pequeno açude (cerca de 
2 m de altura). A câmara de carga (com aspecto de lago natural) foi localizada numa zona 
ocupada por matos. 
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Calendarização 

Relativamente à programação temporal dos trabalhos da empreitada, prevê-se que estes 
tenham início no mês de Março e se prolonguem por 1 ano (Figura 3.3). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Trabalhos Preparatórios

Acessos

Açudes e tomadas de água

Conduta de derivação

Conduta forçada

Câmara de carga

Edifício da central

Instalações eléctricas

Grupos turbina-gerador

Início de operação

ACTIVIDADES Meses

 
Figura 3.3 – Programa de Trabalhos. 

Acessos aos locais de obra 

Na fase de Estudo de Viabilidade Técnica e Económica foram identificados e definidos dois 
tipos de acessos: os das infra-estruturas e os dos locais de obra (ver Desenho 2). Os 
acessos de obra são caminhos existentes, que serão beneficiados para posterior utilização 
como acessos às diferentes infra-estruturas durante a fase de exploração do aproveitamento 
hidroeléctrico. 

Estaleiro 

Na fase de construção o estaleiro será a zona de apoio principal à obra visto dispor das 
áreas social e industrial. Durante a fase de actividade do estaleiro serão cumpridas medidas 
ambientais de controlo de resíduos e águas residuais para garantir que o solo e as linhas de 
água não sejam contaminados. Com a conclusão da obra será feita a remoção do estaleiro 
e serão repostas as condições iniciais do local. A localização proposta no Estudo de impacte 
Ambiental para implantação do estaleiro é apresentada no Desenho 2. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

Tal como antes referido, o Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira localiza-se no rio 
Louredo e num seu afluente, o ribeiro do Viduedo. 

 
Figura 4.1 – NUT III – Tâmega e NUT III Alto 

Trás-os-Montes. 
Figura 4.2 – Freguesias abrangidas pelo  

AHE de Eiradeira.  

Em termos socio-económicos, as freguesias da área abrangida pelo aproveitamento 
hidroeléctrico (Figura 4.2) apresentam tendências demográficas distintas visto que Salvador 
é a freguesia da sede de concelho de Ribeira de Pena e Santa Marta da Montanha é uma 
freguesia serrana de Vila Pouca de Aguiar. No entanto as povoações das duas freguesias 
que se localizam na área do aproveitamento têm comportamento demográfico semelhante e 
apresentam características de decrescimento e envelhecimento. Existe também uma forte 
queda da população activa pelo progressivo envelhecimento, já que nesses lugares a idade 
média é superior a 55 anos. 

As sedes de concelho de Vila Pouca de Aguiar e de Ribeira de Pena a pertence a freguesia 
de Salvador, são os núcleos populacionais de maior dimensão e é onde se localizam os 
equipamentos e infra-estruturas sociais principais (escolas, centro de saúde). 

Verifica-se que a actividade dominante é a agro-pecuária e as actividades económicas dos 
sectores secundário e terciário são reduzidas, a excepção faz-se ao analisar a freguesia de 
Salvador no seu conjunto. Trata-se de uma região onde o equilíbrio económico assenta na 
ligação estreita entre a agricultura e a pecuária, o que marca de forma determinante a 
ocupação do território. Das principais características de cada um dos sectores de actividade, 
verifica-se que no sector primário domina o sistema de policultura. O sector secundário é 
caracterizado pela fraca expressão da indústria transformadora. Relativamente ao sector 
terciário, destaca-se a importância do comércio a retalho e dos serviços públicos. As 
unidades económicas são na sua grande maioria de pequena dimensão, com gestões 
organizativas de carácter familiar. 
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Agricultura tradicional do regadio. Lameiros de Viduedo e de Santa Eulália. 

Existe um decréscimo constante da população activa no sector primário nesta região. 
Actualmente existe um incentivo à criação de explorações pecuárias de bovinos com raças 
da região para a produção de carne e leite. 

 
Exploração pecuárias tradicionais 

A rede viária principal é constituída pelas estradas que ligam a sede do concelho com a 
sede de freguesia, a partir da qual deriva a rede secundária que faz a ligação às aldeias. 
Actualmente, na área de inserção do empreendimento existe a Auto-estrada A7 – que liga 
esta zona serrana a Vila Real e ao Porto. 

Santa Eulália, na proximidade da qual se localizará a central hidroeléctrica, localiza-se a 
cerca de 2 km para sudeste de Ribeira de Pena a partir da EN 206 que liga esta sede de 
concelho a Vila Pouca de Aguiar. 

Relativamente à geomorfologia é uma região marcada pela existência da Serra do Alvão, 
onde o entalhamento das linhas de água originou fortes ondulações. O relevo atinge, no 
local da tomada de água principal, cotas superiores a 800 m e na zona da central, a jusante 
cotas de 600 m, é uma zona que tem encostas de pendores acentuados e cimos 
arredondados, onde as linhas de água abriram vales encaixados. 

Em termos geológicos o Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira foi definido no curso 
intermédio do rio Louredo, localizado no maciço da Serra do Alvão. Trata-se de um maciço 
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essencialmente granítico, a fundação da obra é maioritariamente constituída por rocha 
granítica e muito pouco alterada, estando a conduta forçada e a central implantadas na 
formação xistenta. 

Verifica-se que na área de Eiradeira ocorrem sobretudo solos do tipo cambissolos húmicos, 
associados às rochas graníticas. Estes são solos com espessura reduzida, correspondentes 
a áreas de erosão elevada. As potencialidades agrícolas destes solos são, de um modo 
geral, baixas, o que leva a que estes sejam susceptíveis de utilização predominantemente 
florestal. Nas áreas com menores declives, como é o caso das margens do rio Louredo na 
proximidade da povoação de Santa Eulália ou na zona planáltica do Viduedo, nos locais em 
que os terrenos foram montados em socalcos e nas várzeas das linhas de água afluentes do 
rio Louredo, onde o fundo de fertilidade dos solos presentes é superior, domina o seu 
uso agrícola. 

Assim, no que respeita ao uso e à ocupação do solo, predomina a floresta e nas encostas 
do rio Louredo próximas da área de implantação da central hidroeléctrica destaca-se a 
existência destes solos classificados como possuidores de elevada capacidade de produção 
agrícola, integrados na Reserva Agrícola Nacional, que se encontram associados a menores 
declives junto das povoações de Santa Eulália bem como na povoação do Viduedo, 
localizada numa área planáltica. Nestas áreas o homem construiu socalcos onde, em 
associação a outras práticas de conservação, o solo pôde manter-se para o 
desenvolvimento da actividade agrícola, que têm permanecido ao longo do tempo como 
áreas de cultivo permanente em especial de milho e prado para o gado. É nestes socalcos 
que ainda se pratica alguma da tradicional rega de lima que caracteriza a região. Em termos 
de unidades de ocupação do solo refere-se que as várias infra-estruturas hidráulicas do 
aproveitamento hidroeléctrico irão localizar-se principalmente em áreas de matos e com 
povoamentos florestais de resinosas, bem como áreas de prados, e cursos de água. 

O clima da região onde se insere o Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira tem um 
Verão que se caracteriza por uma redução muito significativa ou mesmo ausência de 
precipitação, bem como de baixos teores de humidade relativa do ar. As temperaturas do ar 
são relativamente elevadas, particularmente nos meses de Julho e Agosto. E no Inverno, a 
deslocação do anticiclone sub-tropical para Sul faz com que a região fique sujeita à 
influência dos sistemas frontais provenientes de Oeste, responsáveis pela maior parte da 
precipitação que ocorre no noroeste de Portugal. 

Relativamente aos recursos hídricos a secção de implantação do açude situa-se no ribeiro 
do Viduedo, afluente da margem esquerda do rio Louredo (o rio Louredo é afluente da 
margem esquerda do rio Tâmega). O rio Louredo é o maior curso de água que atravessa a 
área de estudo, tendo no troço compreendido entre a tomada de água principal e a central, 
um desnível de 185 m.  
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No troço do rio Louredo, compreendido entre o açude e a central, devem considerar-se as 
seguintes linhas de água: ribeiro da Ponte, afluente da margem direita e ribeiro do Viduedo, 
afluente da margem esquerda, onde se localizará o segundo açude. Estas linhas de água 
caracterizam-se por apresentarem um declive elevado em vales encaixados, na zona 
afectada pelo aproveitamento. 

Tradicionalmente, na área a regar a água é transportada em levadas a partir da zona de 
montante. 

Levadas tradicionais Moinhos de água do Viduedo 

A rega é um dos usos principais da água na região, dada a elevada percentagem de 
população afecta ao sector agrícola. 

Também como resultado dos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito do EIA e do 
EVTE do AHE de Eiradeira, identificaram-se algumas levadas em funcionamento na zona de 
Santa Eulália e também no Viduedo. A água dessas levadas é utilizada no sistema 
tradicional de rega dos prados para o gado bovino tradicional da região. 

Refere-se ainda a utilização da água para a realização de moagens. No entanto, esta é uma 
actividade em desuso, comprovada pelo estado de conservação dos moinhos de água que 
foram identificados na área do projecto. 

A água nesta zona é não só elemento essencial para a rega mas também funciona como 
veículo transportador de solo e de nutrientes para os socalcos agricultados nas margens 
do rio Louredo. 

Pela importância que a água assume nesta área, os estudos hidrológicos de funcionamento 
do aproveitamento hidroeléctrico prevêem a distribuição prioritária de caudais ecológicos e 
para rega. 

Com base na informação obtida, verifica-se que a água de superfície da zona de estudo 
denota uma boa qualidade, nomeadamente por se localizar numa zona sem grande 
ocupação humana. Também de acordo com a informação contida nos dois Planos 
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Directores Municipais (Ribeira de Pena e Vila pouca de Aguiar), não se encontram 
referenciadas unidades poluidoras na área em estudo.  

Em termos de flora, a zona de inserção do aproveitamento hidroeléctrico representa uma 
área onde a pressão humana moldou a paisagem existente, fundamentalmente através da 
actividade agro-silvo-pastoril e florestal. Esta acção alterou os ambientes naturais e criou 
áreas importantes colonizadas por matos, de onde se destacam os povoamentos de 
pinheiro-da-casquinha e pinheiro-bravo, ou os bosques semi-naturais de carvalhos. No 
fundo dos vales sobressaem os prados, assim como o bosque ribeirinho que, pela sua 
diferenciação florística, ajudam a identificar o traçado do rio Louredo. Em termos de 
conservação, sobressaem na área de estudo os habitats constituídos pelo bosque ribeirinho, 
pelo carvalhal e pelos prados (Directiva Habitats, Decreto-Lei n.º 140/99, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005). 

No que respeita à fauna característica da área do projecto, há a referir o seguinte: de todas 
as espécies de mamíferos potencialmente presentes na área de implantação do 
aproveitamento, os quirópteros são a família que ocorre com maior número de espécies com 
estatuto de ameaça, seguida dos carnívoros, salientando-se a esse nível a ocorrência do 
lobo na área de estudo. Todavia, a toupeira-de-água será a espécie a realçar de entre os 
mamíferos presentes na área estudada, dada a associação que apresenta aos 
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, a sua sensibilidade face às alterações que podem 
resultar da implantação de um aproveitamento hidroeléctrico e o seu estatuto de protecção. 
Da mesma forma, das aves que ocorrem no local deve ser salientado o melro-de-água, dada 
a sua sensibilidade e dependência dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. O rio Louredo 
apresenta uma comunidade piscícola mista (ciprinídeos e salmonídeos), tal como é típico de 
rios com as características apresentadas. O valor patrimonial/de conservação dos peixes do 
rio Louredo é moderado, por a comunidade piscícola ser dominada por uma espécie não 
ameaçada. Em contraste, o valor pesqueiro do rio Louredo é importante, salientando-se, a 
esse respeito, a ocorrência da truta. Em relação à herpetofauna, consideram-se como 
presentes na área de estudo sete espécies de anfíbios e cinco espécies de répteis, incluindo 
cinco endemismos ibéricos. A área de estudo inclui habitats potencialmente utilizáveis por 
algumas das espécies de répteis e anfíbios referenciadas na Directiva Habitats, embora não 
constitua uma parcela com significado nas respectivas áreas de distribuição. Na área de 
estudo podem ocorrer espécies de invertebrados listados nos anexos da Directiva Habitats; 
embora não tenha sido possível confirmar a ocorrência de três dessas espécies de hábitos 
aquáticos (dois odonata e um molusco) a avaliação de impactes assume a sua presença no 
local.  

Devido às características de ocupação do solo na envolvente da área de implantação do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira (zonas ocupadas por matos e floresta, e com 
pequenos aglomerados populacionais), não existem fontes fixas emissoras de poluição 
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atmosférica, para além das potenciais fontes relacionadas com a passagem de veículos na 
EN 206, e mais recentemente com a presença da Auto-estrada A7, o que permite dizer que 
o ar apresenta boa qualidade. 

A povoação de Santa Eulália, próxima da qual será instalada a central do AHE, tem 
características semi-rurais, onde o ruído ambiente é função essencialmente de condições 
naturais (condições atmosféricas, ruído de animais, ruído da água do rio Louredo, etc.), mas 
também da passagem de veículos motorizados na EN 206, e mais recentemente com 
atravessamento de um viaduto da A7. A zona de implantação das tomadas de água e da 
conduta de derivação é uma zona natural onde a perturbação humana é originada apenas 
pelo pastoreio de gado ovino e bovino, de referir ainda a relativa proximidade do açude à 
povoação do Viduedo. 

No que respeita à paisagem, a área de estudo é caracterizada por ser predominantemente 
natural destacando-se como elementos artificiais, para além da rede viária em particular 
com a introdução recente da Auto-estrada A7 e dos pequenos aglomerados urbanos a 
presença de lameiros/prados de lima. Estes localizam-se junto a linhas de água existentes 
beneficiando de rega por gravidade gerada através de levadas. 

O terreno é bastante acidentado e as linhas de água encontram-se, na maioria dos casos, 
bastante encaixadas. Tal deve-se à natureza geológica dos materiais de origem, sendo 
frequente a alternância entre materiais de natureza mais xistosa e de materiais de natureza 
granítica, modulados pelos agentes erosivos. Assim, as áreas de origem granítica geram 
relevos mais arredondados e suaves e as áreas xistosas pelo contrário, geram relevos mais 
angulosos e abruptos. Da análise da paisagem conclui-se que no território se identificam 
dois tipos de uso muito distintos, sendo no entanto ambos usos agrícolas, a pastorícia e a 
agricultura de espécies anuais em lameiros. O sistema agrícola dominante aumenta a 
qualidade da paisagem de toda a região. Actualmente a paisagem desta região encontra a 
sua qualidade visual diminuída pela introdução recente de um troço de um itinerário principal 
(A7 – inaugurado no final de Novembro de 2006) cuja construção determinou a criação de 
enormes taludes de escavação que actualmente geram uma ferida na paisagem não 
negligenciável. 

A zona de intervenção das infra-estruturas hidráulicas do projecto inclui-se na sua totalidade 
e de acordo com as cartas de ordenamento os Planos Directores Municipais de Ribeira de 
Pena e de Vila Pouca de Aguiar, nas seguintes classes de espaço. 
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Espaços urbanos 
– áreas urbanas – sem interferência directa com as infra-estruturas 

do AHE de Eiradeira; 

Espaços agrícolas 

 

– Espaços Agrícolas – na zona adjacente ao espelho de água do 
açude existente da Tomada de Água 1 (PDM de Vila Pouca de 
Aguiar); 

– Espaços Agrícolas/ Áreas agrícolas de protecção 1 – na zona da 
central e no troço final da conduta forçada (PDM de Ribeira de 
Pena); 

Espaços florestais 

 

– Espaços Florestais – na zona de implantação do canal e do troço 
inicial da conduta de derivação (PDM de Vila Pouca de Aguiar); 

– Espaços Florestais/Florestas de produção – em três zonas do 
circuito de derivação, entre a Tomada de Água 1 e a Tomada de 
água 2 e antes da Câmara de Carga e no local de implantação da 
Câmara de Carga (PDM de Ribeira de Pena); 

– Espaços Florestais/Florestas de uso condicionado – em duas zonas 
do circuito de derivação, entre a Tomada de Água 1 e a Tomada de 
água 2 e na maior parte do traçado da conduta forçada (PDM de 
Ribeira de Pena); 

– Espaços Florestais/Áreas Agro-florestais – no troço intermédio da 
conduta forçada (PDM de Ribeira de Pena); 

– Espaços Agro-florestais - no local de implantação da Tomada de 
Água 2 e na sua conduta de derivação (PDM de Vila Pouca de 
Aguiar). 

Espaços de património 
natural 

– locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede 
Comunitária Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e 
Zonas de Protecção Especial); 

– áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Verifica-se, assim, o domínio das áreas florestais na zona de interferência das infra-
estruturas hidráulicas do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira. Em relação às áreas 
regulamentares, presentes e a avaliar na área em estudo, há a referir o seguinte. A área de 
influência directa do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira apresenta classificação de 
Reserva Agrícola Nacional no local de implantação da central. Parte do traçado da conduta 
de derivação e da conduta forçada encontra-se sob o regime da Reserva Ecológica 
Nacional. De entre as linhas de água presentes na área em estudo, e como tal abrangidas 
pelo regime do Domínio Público Hídrico, destaca-se, pela sua dimensão e área de bacia 
hidrográfica, o rio Louredo afluente da margem esquerda do rio Tâmega. 

Perante os resultados obtidos nas prospecções arqueológicas e na consulta da 
bibliografia existente sobre o património histórico e arqueológico da região afectada pelo 
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Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira, considera-se que não há qualquer impedimento 
patrimonial à concretização da obra. 
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5 PRINCIPAIS IMPACTES IDENTIFICADOS  

Os principais impactes negativos, associados à implantação do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Eiradeira, ocorrem essencialmente na fase de construção, podendo ou não 
prolongar-se para a fase de exploração. 

Os impactes considerados mais importantes no meio natural, associados à fase de 
construção, estão directamente relacionados com: alterações geomorfológicas e 
paisagísticas; alteração na ocupação e uso do solo; afectação dos ecossistemas através da 
destruição parcial da flora e da vegetação, para além da perturbação da fauna que ocorre 
nos locais de obra; intervenções e alterações pontuais e temporárias nos recursos hídricos, 
em especial em termos do escoamento superficial rio Louredo e do previsível aumento 
temporário do material sólido em suspensão na água. 

A implantação das infra-estruturas do aproveitamento hidroeléctrico (açude, tomadas de 
água, câmara de carga, circuito hidráulico e central hidroeléctrica) originará alterações no 
meio físico, principalmente decorrentes da preparação do terreno e da necessidade de se 
fazerem escavações e aterros, que originam modificações pontuais do terreno. 

Também as intervenções no ribeiro do Viduedo para implantação do açude e órgãos 
anexos, originam impactes negativos e temporários, resultantes da interferência com o curso 
natural da água e com o aumento de material sólido em suspensão e com o aumento de 
actividade humana, factor de perturbação para espécies como o lobo. 

Quanto à paisagem, verifica-se que os impactes mais importantes correspondem na sua 
maior parte à alteração visual devido às acções de desmatação e movimentações de terras, 
que assumem uma importância elevada na área de construção do câmara de carga, da 
central e da beneficiação seu respectivo acesso. A conduta será enterrada na totalidade da 
sua extensão, existindo na parte inicial do circuito hidráulico 100 m de canal. 

Em relação aos aspectos ecológicos, os impactes de maior magnitude durante a construção 
do aproveitamento derivam da desmatação e do movimento de terras necessários à obra, 
pelo que haverá afectação e ocupação irreversível de algumas manchas de 
vegetação/habitat, salientando-se a esse nível a vegetação ribeirinha. Tendo em conta as 
características ecológicas da área em estudo e o seu valor conservacionista, os trabalhos de 
construção irão cumprir as medidas de minimização de impactes definidas no Estudo de 
Impacte Ambiental e, assim, contribuir para a redução de áreas potencialmente afectadas. 
Os impactes serão negativos, importantes mas, na sua maior parte, temporários. Refere-se, 
ainda, que a conduta será instalada a meia encosta e serão criadas condições morfológicas 
e ecológicas para que sejam repostas as características iniciais, na parte final da conduta 
forçado será necessário atravessar uma mancha de carvalhos, cujo impacte será 
minimizado com a optimização do traçado na fase de realização do projecto. A tomada de 
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água principal e a tomada de água no ribeiro do Viduedo terão um dispositivo para descarga 
de caudais ecológicos nas linhas de água, bem como dispositivos de passagem para os 
peixes.  

Como as acções de construção serão muito localizadas no espaço e terão uma pequena 
duração, os impactes globais da construção do AHE sobre as componentes ecológicas 
serão negativos mas pouco importantes. Por outro lado, as épocas críticas em termos 
ambientais (por exemplo a época de nidificação do melro-de-água e a época de reprodução 
do lobo) serão salvaguardadas através da limitação das intervenções de construção mais 
gravosas nas áreas consideradas mais sensíveis. 

Tendo em conta os resultados da análise efectuada no âmbito da avaliação dos impactes na 
qualidade do ar, não se espera a ocorrência de fenómenos significativos de poluição 
atmosférica em decorrência da fase de construção. 

Em relação ao ruído, tendo em vista o aumento temporário dos níveis de ruído, durante a 
fase de obra, foram definidas no Estudo de Impacte Ambiental medidas de minimização 
destes impactes. 

Quanto aos aspectos relacionados com o planeamento e gestão do território e áreas 
condicionadas existentes para a região em estudo, o principal impacte é a implantação das 
infra-estruturas do aproveitamento hidroeléctrico em áreas de Reserva Ecológica Nacional 
(terceira tomada de água, grande parte da conduta forçada e parte da conduta de 
derivação), em áreas de Reserva Agrícola Nacional (área de respeito do edifício da central, 
no lameiro aí existente) e em Rede Natura 2000, Sitio Alvão-Marão (totalidade das infra-
estruturas hidráulicas). 

Relativamente ao património, tendo em conta o inventário realizado, assim como as 
limitações próprias dos métodos de prospecção superficial, deve ser assegurado o 
acompanhamento arqueológico permanente do aproveitamento nas frentes de obra que 
impliquem movimentações de terras. 

Em termos socio-económicos, para além dos importantes impactes positivos que justificam a 
construção de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico (produção de energia eléctrica a 
partir da fonte renovável água), os principais impactes negativos previsíveis durante a fase 
de construção, estão essencialmente relacionados com a afectação temporária da 
circulação na EN206 e um previsível acréscimo dos níveis de ruído, à emissão temporária 
de poeiras e ao aumento do tráfego de veículos pesados na rede viária local. Refere-se 
ainda como impacte social positivo, mas de carácter temporário, a deslocação de 
trabalhadores para Santa Eulália e Viduedo que irão aumentar o consumo no restaurante 
existente no lugar de Eiradeira, próximo do qual será implantado o estaleiro. 
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Na fase de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira, prevê-se a 
ocorrência de impactes positivos, com particular devido à produção de energia eléctrica 
através de uma fonte renovável. 

Nesta fase, o desvio de água efectuado pelo funcionamento do aproveitamento 
hidroeléctrico provocará um decréscimo dos caudais disponíveis neste troço do rio Louredo. 
No entanto, o caudal utilizado não é significativo face às disponibilidades hídricas existentes 
e será assegurada a descarga prioritária do caudal ecológico, bem como do caudal para 
rega e outros fins, de forma a minimizar potenciais impactes sobre a qualidade e quantidade 
de água no troço do rio Louredo compreendido entre o açude e a central. Este será, todavia, 
um impacte negativo. 

O funcionamento da turbina no edifício da central poderá provocar um aumento dos níveis 
sonoros no local. No entanto, será realizado um projecto acústico do edifício, na fase de 
projecto de execução, de forma a cumprir os níveis sonoros do ruído de acordo com o 
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído. 

Em termos de componente ecológica, refere-se que na fase de exploração os impactes 
serão globalmente pouco importantes, embora sejam maioritariamente permanentes, visto 
que serão executadas as medidas de minimização definidas no Estudo de Impacte 
Ambiental e no respectivo Aditamento. De entre as referidas medidas de minimização 
destaca-se a modelação do terreno natural nos locais de implantação da conduta a meia 
encosta, a plantação de espécies vegetais da região nas áreas intervencionadas (em 
especial área envolvente da central e proximidade da câmara de carga) de acordo com os 
critérios de integração paisagística previamente definidos), o funcionamento das passagens 
para peixes (que poderão ser utilizadas por outras espécies como a toupeira-de-água) e a 
libertação prioritária de caudal ecológico nos açudes. Prevê-se ainda a monitorização da 
eficácia das passagens para peixes no local do açude do Viduedo e do açude existente do 
Louredo, bem como da capacidade do regime de caudais ecológicos 
proposto/implementado para manter as condições ambientais do rio Louredo. 

Apesar do estudo do traçado da linha eléctrica de ligação à Rede Eléctrica Nacional se 
encontrar numa fase preliminar, prevê-se a afectação da ocupação do solo nas áreas de 
implantação dos postes eléctricos. Essa afectação será pontual e localizada. Globalmente, 
trata-se de um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, certo, e 
permanente. Após a construção da linha eléctrica, prevê-se que a área de solo afectada por 
cada apoio seja significativamente reduzida, não ultrapassando 100 m2 na base dos apoios, 
antevendo-se a reposição do solo nas áreas afectadas pela construção. 
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6 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO 

Pode dizer-se que a fase de construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira não 
gera situações passíveis de se traduzirem em riscos gravosos. No entanto, existem 
determinadas acções às quais está associado algum risco, como seja: 

– alteração temporária local das condições de segurança da circulação rodoviária e 
pedonal; 

– possibilidade de instabilização localizada de taludes, com consequentes deslizamentos; 

– desmonte de terras com eventual utilização de explosivos; 

– implantação do estaleiro e actividades de obra. 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira, como qualquer projecto com açudes, 
apresenta uma série de especificidades passíveis de se consumarem em situações de risco. 
Neste sentido, actualmente as novas barragens contemplam medidas que permitem 
minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos anteriormente identificados. 

Embora o risco de ruptura de um açude de gravidade em betão armado com a dimensão do 
açude previsto seja muito diminuto, as suas consequências não seriam gravosas, pois: 

– uma estrutura deste tipo não entra em colapso total num período de tempo reduzido; 

– mesmo nestas condições, o esvaziamento da albufeira deverá ser lento, produzindo uma 
onda de cheia de muito reduzida magnitude; 

– o volume de água retido na albufeira é pequeno; 

– não existem infra-estruturas imediatamente a jusante do local do açude do Viduedo, 
encontrando-se a povoação de Santa Eulália a 4 km do mesmo. 

No que respeita ao dique da câmara de carga, uma hipotética situação de acidente assume 
contornos um pouco diferentes por se tratar de uma estrutura integralmente em 
enrocamento. No entanto, o diminuto volume de água armazenado e a zona ampla existente 
a jusante do aterro permitem considerar que as consequências da sua rotura seriam muito 
reduzidas. De assinalar que na zona potencialmente afectada por esta ruptura não existem 
populações residentes, nem quaisquer actividades relevantes. 

Em ambos os casos, a vigilância requerida pela exploração do aproveitamento permitirá 
detectar atempadamente qualquer anomalia e desencadear as medidas de 
reparação/prevenção que tal situação improvável possa exigir. 
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Em função da avaliação de impactes, foram recomendadas medidas preventivas e 
minimizadoras, que são descritas com maior detalhe na memória descritiva do Estudo de 
Impacte Ambiental e no respectivo Aditamento, que se forem aplicadas, poderão evitar e 
reduzir o significado dos impactes negativos resultantes da implementação do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira mas também para contribuir para valorizar os 
aspectos positivos do aproveitamento. 

Apresentam-se em seguida, algumas das principais medidas de minimização recomendadas 
pelo Estudo de Impacte Ambiental:  

  MEDIDA 1 - Será construída uma passagem para peixes do tipo canal naturalizado no 
local do açude existente, no rio Louredo. Esta passagem irá permitir assegurar a 
continuidade do rio num troço que até agora possuía uma barreira dificilmente 
transponível para muitas espécies ribeirinhas, não apenas os ciprinídeos mas 
também uma espécie com valor ecológico elevado e a preservar como a toupeira de 
água. 

  MEDIDA 2 - Para uma adequada integração paisagística do edifício da central bem 
como uma adequada insonorização do funcionamento das máquinas no seu interior, 
será realizado um projecto arquitectónico e acústico na fase de construção.  

  MEDIDA 3 - Respeito pela localização dos estaleiros pré-definida na fase de projecto. 
Essa localização coincide com uma área degradada que terá servido de 
armazenamento provisório de materiais de construção da Auto-estrada A7. Deste 
modo evita-se a afectação de uma área não degrada. 

  MEDIDA 4 - A área da albufeira e da câmara de carga serão desmatadas para prevenir 
e evitar a degradação da qualidade da água na fase de exploração do 
aproveitamento hidroeléctrico. 

  MEDIDA 5 - O estaleiro deverá ser equipado com um sistema de tratamento de águas 
residuais domésticas e deverá ser assegurada a implementação de um sistema de 
gestão de resíduos produzidos em obra. 

  MEDIDA 6 - Definiram-se caminhos existentes a utilizar como acesso ao estaleiro e aos 
locais de obra, de modo a restringir a circulação de maquinaria nas áreas 
envolventes aos referidos locais. 

  MEDIDA 7 - Deverão ser evitadas desmatações no período primaveril/início do Verão, 
de forma a permitir a utilização do coberto vegetal existente para a nidificação da 
avifauna. Deverão ser sobretudo salvaguardadas quanto a este aspecto as áreas a 
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desmatar na zona do açude a construir no rio Viduedo, na zona da câmara de carga 
e ao longo do circuito hidráulico. 

  MEDIDA 8 -  Não deverão ser efectuadas quaisquer obras entre uma hora antes do  
pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do mesmo, uma vez que este é o período de 
maior actividade do lobo, espécie que pode ocorrer no local. 

  MEDIDA 9 - A fase mais intensa de construção deverá ocorrer preferencialmente 
durante os meses de Agosto a Fevereiro, de forma a não ter efeito negativo sobre a 
nidificação das espécies de aves, ou seja, a não perturbar o período de 
Primavera/início de Verão. 

  MEDIDA 10 - Sempre que se verifique a necessidade de abertura a fogo de certos 
locais para instalação da conduta do circuito de derivação, serão cumpridas as 
especificações do Regulamento Geral do Ruído e será tido em consideração a época 
de reprodução da mamofauna, nomeadamente do lobo, espécie que pode ocorrer no 
local. 

  MEDIDA 11 - o troço inicial do circuito, em canal a céu aberto, com 100 m de 
comprimento, será isolado lateralmente da forma descrita no Ponto 11 do presente 
Aditamento, por forma a reduzir o efeito de armadilha de tal estrutura para a fauna. 

  MEDIDA 12 - Na fase de exploração serão mantidos o caudal ecológico e o caudal para 
rega previamente definidos, utilizando o dispositivo definido em fase de Estudo de 
Viabilidade Técnica e Económica para essa função. O caudal ecológico é um caudal 
mínimo que garante a conservação dos sistemas ecológicos e dos usos locais da 
água a jusante da tomada de água no Louredo e do açude do Viduedo. 

  MEDIDA 13 - Prevê-se a realização de uma campanha de sensibilização e informação 
da população que vive na área do futuro aproveitamento hidroeléctrico, sobre qual o 
objectivo principal do projecto e quais são os prazos de construção e de duração da 
obra. 

  MEDIDA 14 - Relativamente ao património, deve ser assegurado o acompanhamento 
arqueológico permanente do aproveitamento nas frentes de obra que impliquem 
movimentações de terras. 

  MEDIDA 15 - Todas as áreas afectadas durante a fase de construção serão 
recuperadas após a execução das obras. Só será considerada a obra concluída 
quando as medidas de recuperação tiverem sido executadas. Realização do Plano 
de Recuperação Paisagística, previsto e definido no Estudo de Impacte Ambiental, 
para os locais de obra intervencionados, quando finda a construção das infra-
estruturas do Aproveitamento Hidroeléctrico. 
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8 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Dado o conjunto de impactes ambientais resultantes da presença do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Eiradeira, em termos mais específicos e para possível inclusão nos 
programas de monitorização, nos termos legais a definir somente na fase de projecto de 
execução, apresentam-se, de seguida e para cada um dos descritores considerados nesta 
fase pertinentes (qualidade e quantidade de água, ruído, flora e fauna), as acções de 
monitorização a empreender. A monitorização deverá ter como objectivos centrais: i) a 
determinação da fiabilidade da avaliação de impactes realizada no Estudo de Impacte 
Ambiental e ii) a eficácia das medidas de minimização de impactes negativos 
implementadas. Sempre que se revele algum desajuste significativo, os resultados da 
monitorização deverão permitir a correcção dos factores que possam estar a condicionar a 
eficácia das acções de minimização e/ou a sugestão de novas acções de minimização. 

Monitorização da água (qualidade e quantidade) 

A qualidade da água será monitorizada nas fases de construção e exploração do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira, tendo sobretudo em atenção a evolução do grau 
trófico do sistema.  

Monitorização do ambiente sonoro 

No início da exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira serão efectuadas 
medições do nível de ruído no exterior da central hidroeléctrica, quando esta se encontrar 
em funcionamento a plena carga, de modo a ajuizar se o isolamento acústico do 
equipamento e na envolvente do próprio edifício são adequados e suficientes, ou se há 
necessidade de adoptar medidas complementares de atenuação do ruído. 

Monitorização da componente ecológica 

Peixes 

A comunidade piscícola será monitorizada nas fases de construção e exploração do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira de forma a avaliar, sobretudo, a eficácia das 
passagens para peixes e do regime de caudais ecológicos proposto.  

Mamíferos 

De entre as espécies de mamíferos com ocorrência no local de estudo, propõe-se que a 
monitorização, a realizar nas fases de pré-construção, construção e exploração do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira, seja dirigida a uma espécie com ligações 
importantes ao meio aquático e considerada como bioindicador, a toupeira-de-água. 
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Aves 

Dada a ausência provável de taxa com ligação ao ecossistema aquático, propõe-se que a 
monitorização da avifauna se centre na avaliação da eficácia das soluções adoptadas para 
minimizar as possibilidades de electrocussão e de colisão de aves com a linha de 
interligação à rede eléctrica. 

Flora 

Propõe-se a monitorização da flora durante as fases de construção e nos três primeiros 
anos da fase de exploração. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estudo de Impacte Ambiental que agora se apresenta não poderia deixar de ressaltar que 
a construção e exploração de um empreendimento com as características propostas para o 
AHE de Eiradeira numa área como o troço em questão do rio Louredo ocasionará alguns 
impactes negativos, dada a natureza intrínseca das intervenções a efectuar e as 
consequentes alterações nos ecossistemas existentes. 

No entanto, julga-se que fica também claro do EIA que, fundamentalmente como resultado 
das características da solução de engenharia prevista para o empreendimento, tais impactes 
são maioritariamente avaliados como pouco significativos, mesmo quando não se entra em 
linha de conta com a consideração das medidas previstas para a sua mitigação. No âmbito 
das características da solução do projecto de engenharia que contribuem para a anterior 
circunstância, salienta-se a execução de um circuito hidráulico quase integralmente 
enterrado (ou coberto), a reduzida área de construção da central, a utilização da tomada de 
água principal em associação com um açude já existente, a área reduzida do açude a 
construir na ribeira do Viduedo e o volume reduzido da albufeira por ele gerada; o modo de 
exploração do AHE (a fio-de-água), a construção de um sistema de transposição do açude a 
construir na ribeira do Viduedo para a ictiofauna (e capaz de ser utilizado por outras 
espécies); a construção de um bypass ao açude já existente no rio Louredo e o tratamento 
do paramento de jusante do açude e da câmara de carga. 

Para muitas das componentes analisadas, os impactes identificados assumem sobretudo 
importância durante a fase de construção do aproveitamento, atenuando ou mesmo 
anulando-se durante a fase de exploração. Constituem excepção, no entanto, o efeito de 
barreira representado pelo açude da ribeira do Viduedo ou o efeito da regularização da 
respectiva albufeira, que permanecerão durante a vida útil do aproveitamento, bem como os 
impactes na paisagem das novas estruturas construídas, o açude na ribeira do Viduedo, a 
câmara de carga e a central. De um modo geral é, contudo, reconhecida a reversibilidade da 
maior parte das acções imputáveis ao empreendimento, tanto na fase de construção, como 
na de exploração.  

Será assim possível concluir do presente estudo que os impactes negativos identificados 
têm, na sua maior parte, uma magnitude reduzida. Com efeito: 

– São pouco significativos os impactes do aproveitamento na qualidade da água, 
do ar e do ambiente sonoro, assumindo apenas os últimos alguma importância 
durante a fase de construção. 

– Será mantido um caudal ecológico, que, na prática, se traduz num importante 
regime ecológico de caudais (mais de 17% das afluências anuais) que mimetiza 
a situação actual, como se julga ter sido bem documento no decurso do estudo. 
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– Os impactes na flora e vegetação resultantes da desmatação e da decapagem do 
solo nas áreas de intervenção são pouco significativos, já que estas acções se 
desenvolvem maioritariamente sobre as unidades de vegetação de menor valor 
patrimonial. 

– No que respeita às comunidades faunísticas, apesar da presença de espécies 
com interesse de conservação, as características do empreendimento 
(estruturais e de funcionamento) permitem prever um impacte global pouco 
significativo sobre a habitabilidade da área de estudo para esses taxa, mesmo 
para aqueles mais dependentes dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 
Especificamente para a ictiofauna, e tendo em conta a construção de um sistema 
de transposição para peixes no açude do Viduedo e no açude da praia fluvial, os 
impactes, apesar de negativos, não terão também grande expressão, prevendo-
se a manutenção da estrutura e funcionamento da comunidade piscícola. 

– A albufeira que será criada na ribeira do Viduedo, de pequenas dimensões, não 
irá promover uma alteração significativa do regime hidrológico da ribeira. A 
manutenção de caudal ecológico, a elevada taxa de renovação da água 
armazenada nessa albufeira (implicando a manutenção de fortes características 
lóticas) e a afectação de poucos elementos arbóreos na execução da obra, 
conduzem a que o impacte da construção e do funcionamento do AHE sobre a 
dinâmica ecológica do troço em causa do rio Louredo não sejam significativos.  

– O principal impacte na paisagem resultará das presenças das novas estruturas - 
açude/albufeira na ribeira do Viduedo, da câmara de carga e da central, já que o 
circuito hidráulico será quase integralmente enterrado, embora se espere que a 
médio prazo e tendo em conta as medidas de minimização (revestimento dos 
paramentos do açude e da câmara de carga e tratamento arquitectónico da 
central) estas estruturas sejam integradas pela paisagem do local. 

– Globalmente, pode ainda salientar-se que a construção e a exploração do AHE 
em avaliação não requerem medidas de prevenção e de mitigação de impactes 
negativos vultuosas ou de difícil implementação. 

 

Lisboa, Junho de 2007 








