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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) referente ao Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca, que adiante 
será também designado por AHB de Pretarouca, que se desenvolve na freguesia de 
Magueija, pertencente ao concelho de Lamego e distrito de Viseu, ao longo da margem 
esquerda do rio Balsemão, até à localidade de Sardinho (Figura 1). 
 
O presente projeto, em fase de Estudo Prévio, consiste na implementação de uma 
componente hidroelétrica na Barragem de Pretarouca, atualmente destinada apenas a 
abastecimento urbano, mas que possui caudais sobrantes muito significativos. Esta nova 
instalação permitirá rentabilizar, assim, o volume excedentário daquele aproveitamento 
hidráulico, transformando-o num aproveitamento com fins múltiplos. 
 
Esta solução foi já prevista aquando da construção da barragem, tendo sido, para esse 
efeito, já executada a tomada de água no seu encontro esquerdo. 
 
O AHB de Pretarouca terá, assim, o início do seu circuito hidráulico no encontro esquerdo 
da Barragem de Pretarouca, onde será implantado o equipamento específico na tomada 
de água já existente. 
 
O circuito hidráulico será constituído por uma conduta adutora de 800 mm, enterrada, e 
com uma extensão aproximada de 3 500 m, na margem esquerda do rio Balsemão e 
posteriormente na berma esquerda da EN2 (sentido sul-norte), e por uma conduta 
forçada de 600 mm, enterrada em 140 m e à vista sobre apoios de betão, em 915 m de 
extensão, atravessando perpendicularmente a encosta do lado direito da EN2 
(sentido sul-norte), passando a povoação de Gardal até Sardinho. 
 
A central hidroelétrica, com potência instalada de 1,75 MW, será localizada em Sardinho, 
sendo a restituição realizada a 200 m da Ponte de Sardinho. A linha elétrica prevista de 
ligação ao Sistema Elétrico Público terá uma extensão aproximada de 350m, 
desenvolvendo-se entre a central hidroelétrica e uma linha elétrica existente a noroeste 
da central. 
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De acordo com a legislação em vigor, a construção deste Aproveitamento Hidroelétrico, 
está sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) (Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro), sendo abrangido pelo Anexo II, estando incluído na alínea h) do ponto 3 
respeitante a “Instalações para a produção de energia hidroelétrica” que, localizando-se 
em Área Sensível, está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental independentemente da 
capacidade instalada. 
 
O procedimento AIA é um instrumento da política do ambiente, sustentado na realização 
de estudos e consultas, que tem por objectivo a recolha de informação e previsão dos 
efeitos ambientais de determinados empreendimentos, bem como a proposta de medidas 
que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão oficial 
sobre a viabilidade da sua execução. 
 
As entidades licenciadoras deste projeto são a Administração da Região Hidrográfica do 

Norte, I.P., no que diz respeito à utilização dos recursos hídricos, e a Direção Geral de 

Energia e Geologia, na atribuição de capacidade de injeção de potência na Rede Elétrica 
de Serviço Público (RESP). 
 
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental será Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P.. 
 
A proponente do AHB de Pretarouca é a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
tendo o projeto das estruturas necessárias para a constituição do Aproveitamento 
Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca sido desenvolvido pela CENOR, Projectos de 

Engenharia, Lda.. 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), decorreram 
entre janeiro e maio de 2012, tendo sido realizados pela empresa AGRI-PRO Ambiente 

Consultores, S.A.. Os trabalhos referentes ao aditamento ao EIA decorreram entre 
setembro e novembro de 2012. 
 
Através do presente Resumo Não Técnico pretende-se de uma forma simples e concisa, 
apresentar as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do relatório 
técnico do Estudo de Impacte Ambiental. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Os projetos de aproveitamentos hidroelétricos correspondem a necessidades cada vez 
mais prementes de preservação do recurso água e de produção de energia 
indispensáveis para a melhoria de qualidade de vida das populações.  
 
As crescentes preocupações ambientais, em particular na preservação dos recursos 
naturais e patrimoniais, têm vindo a pôr, de forma crescente, a necessidade de um 
cuidadoso balanço entre os efeitos positivos e negativos dos empreendimentos.  
 
Estas necessidades assumem de forma crescente um objetivo estratégico tornando 
inevitável que a intervenção do Homem não permita manter a natureza na sua forma 
primitiva. É, no entanto, essencial que essa intervenção se faça de forma equilibrada, 
defendendo-se os valores naturais mais importantes ou raros e protegendo o ambiente.  
 
Importa, assim, encontrar o ponto de equilíbrio entre os efeitos negativos e positivos que 
garanta que o empreendimento constitua um elemento valorizador. 
 
O aproveitamento hidráulico de Pretarouca é atualmente destinado exclusivamente a 
abastecimento urbano. Contudo, atendendo a que possui caudais sobrantes muito 
significativos, foi considerado a criação de um aproveitamento hidroelétrico 
de forma a rentabilizar esse volume excedentário, transformando-o num aproveitamento 
com fins múltiplos. 
 
O objetivo de criar uma origem de água no rio Balsemão decorreu da necessidade de 
garantir, com níveis de atendimento adequados em termos quantitativos e qualitativos, o 
abastecimento de água às populações dos concelhos de Armamar, Tarouca, Lamego, 
Resende, Castro Daire, Vila Nova de Paiva e Cinfães, a que corresponde uma população 
residente de cerca de 102 000 habitantes (ano 2001). 
 
Foi com estes pressupostos que se desenvolveu o presente estudo relativo ao 
Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca. 
 
A Barragem de Pretarouca, pertencente às Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(ATMAD), localiza-se nas cabeceiras do rio Balsemão, dominando uma bacia hidrográfica 
com 24 km2 de área. 
 
Esta barragem, dotada de albufeira com 3,22 Mm3 de armazenamento total e 43,40 ha de 
área inundada à cota do NPA (919,50), é utilizada, hoje, exclusivamente, para 
abastecimento urbano. 
 
De um volume total de 30,75 Mm3 afluente em ano médio à albufeira da barragem, o 
abastecimento urbano consome apenas 4,95 Mm3/ano, pelo que sobram ainda 
25,80 Mm3/ano de escoamento não utilizado. 
 
Deste último volume, retirando os perdidos por evaporação na albufeira e os são 
reservados para caudal ecológico a jusante da barragem, ainda sobram 20,90 Mm3/ano. 
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Para aproveitar este excedente e, assim, transformar o Aproveitamento Hidráulico de 
Pretarouca num aproveitamento de fins múltiplos, que permita rentabilizar 
convenientemente o elevado investimento que foi feito na construção da barragem, foi, 
desde o início, reconhecido o interesse de acoplar uma componente hidroelétrica à 
barragem. 
 
Assim, durante a construção da barragem, foi deixada no seu encontro esquerdo uma 
tomada de água destinada a ser utilizada, futuramente, como início do circuito hidráulico 
de um aproveitamento hidroelétrico a construir. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJETO 

 
3.1 Barragem de Pretarouca 

Em 2001, foi realizado para a ATMAD, o “Plano Geral de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro”, que consistiu, em termos gerais, na 
otimização das soluções de abastecimento propostas pelo Estudo Preliminar de 
Conceção Geral do Sistema Multimunicipal de Águas e Saneamento de Trás-os-Montes e 
Alto Douro e o seu estudo económico-financeiro. 
 
As soluções propostas neste Plano Geral procuraram satisfazer o princípio de 
concentração das origens de água e a criação de sistemas regionais integrados por 
oposição à situação existente caracterizada por uma proliferação de origens de água.  
 
O conteúdo do Plano Geral resultou de um processo de interação entre as autarquias e a 
empresa Águas de Portugal, tendo sido debatida a viabilidade das alternativas em estudo 
e a sua adequação com as necessidades dos municípios abrangidos pelo sistema em 
estudo. 
 
Tendo sido considerada imperativa a criação de uma origem de água no rio Balsemão, a 
ATMAD decidiu estudar várias alternativas dentro deste rio, de forma a avaliar qual delas 
seria menos penalizante para os ecossistemas existentes na área a intervencionar, 
conjugando este aspeto com a indispensável viabilidade técnica e económica do projeto. 
 
Os condicionamentos tidos em conta foram, sobretudo, de índole topográfica. De facto, 
para conseguir uma obra económica e tecnicamente equilibrada, o projetista entendeu 
ser naturalmente conveniente selecionar locais em que o vale fosse estreito, permitindo 
construir uma barragem com pouco volume de betão ou de aterro, mas em que, 
simultaneamente, a topografia da albufeira criada a montante fosse suficientemente 
aberta para proporcionar um armazenamento de água da ordem de 3 Mm3, sem que, 
para isso, a barragem tivesse que ter altura excessiva. 
 
Assim, foi desenvolvido o “Estudo de Impacte Ambiental da Origem de Água do 
Subsistema de Abastecimento de Água do Balsemão”, datado de fevereiro de 2004, 
elaborado pela CENOR e pela DHV/FBO. Nesse EIA, foram identificados os principais 
impactes ambientais para as duas alternativas estudadas, Cotelo e Pretarouca, tendo-se 
concluído que a barragem de Pretarouca era aquela a que estavam associados menores 
impactes ambientais, correspondendo também à alternativa mais favorável do ponto de 
vista dos objetivos do projeto, uma vez que a qualidade da água a potabilizar era 
previsivelmente melhor nesta albufeira do que seria na da barragem de Cotelo. 
 
O EIA foi sujeito a AIA e, na sequência deste, foi emitida em dezembro de 2004 a 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), apresentando o parecer final da Comissão de 
Avaliação (CA) desfavorável à construção da barragem de Cotelo e favorável à 
construção da barragem de Pretarouca e infraestruturas associadas, condicionada ao 
cumprimento das medidas de minimização, planos de monitorização e estudos descritos 
no Parecer da Comissão de Avaliação e descriminados no anexo à DIA. 
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Na sequência desta DIA, a CENOR editou, em maio de 2006, o Projeto de Execução da 
Barragem de Pretarouca, destinado a licenciamento, no qual foram feitas a conceção e o 
dimensionamento definitivos para a barragem e as infraestruturas associadas, tendo 
posteriormente desenvolvido o RECAPE destinado a atestar que tais conceção e 
dimensionamento definitivos cumpriam, na íntegra, as medidas que foram estabelecidos 
pela DIA como condição para a aprovação do empreendimento. A conformidade do 
RECAPE com a DIA foi emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente em julho de 2009. 
 
 
 
3.2 Alternativas Estudadas para o AHB de Pretarouca 

Face à decisão de transformar o aproveitamento hidráulico da Barragem de Pretarouca 
num aproveitamento para fins múltiplos, através da utilização dos caudais sobrantes para 
produção de energia, foram estudas várias alternativas para o seu desenvolvimento, de 
forma a obter a melhor solução quer em termos técnico-económico quer em termos 
ambientais. 
 
A análise preliminar realizada revelou que a construção de uma central de pé de 
barragem teria pouco interesse, dado a queda disponível ser de apenas cerca de 21 m, 
tendo-se optado pela construção, a partir da barragem, de um circuito hidráulico em 
conduta forçada, que, restituindo a alguma distância a jusante da barragem, permitiria 
aumentar significativamente a queda.  
 
Analisando as variações de declive, constatou-se que a posição ótima da central seria 
junto à povoação de Sardinho, situada cerca de 5 km a jusante do pé da barragem.  
 
Após definição da solução a adotar para o AHB de Pretarouca, com a tomada de água 
junto à barragem e a central hidroelétrica num ponto a jusante da mesma e com queda 
suficiente para garantir o seu funcionamento com o máximo rendimento, foram realizados 
estudos de forma a otimizar o traçado da conduta e a localização exata da central 
hidroelétrica. 
 
Relativamente ao troço inicial do circuito hidráulico, correspondente à conduta adutora, 
verificou-se que, dadas as características morfológicas do terreno, o corredor de traçado 
proposto, e que corresponde ao agora estudado, é o que se apresenta como 
tecnicamente viável, uma vez que permite a sua evolução sem grandes aumentos de 
pressão, sendo cumulativamente possível a utilização de condutas de baixa pressão, 
economicamente mais vantajosas. 
 
No segunda parte do troço, a partir de cerca do km 3+700, sensivelmente após a 
travessia da EN2, para a conduta forçada, foi possível estudar duas alternativas de 
traçado (Figura 2), sempre com o pressuposto da central se localizar junto à povoação de 
Sardinho. 
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Figura 2 – Alternativas Estudadas 
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Uma das alternativas, que corresponde à alternativa selecionada e objeto do presente 
EIA, apresenta um desenvolvimento mais retilíneo, inserindo-se na margem esquerda do 
rio Balsemão. 
 
A alternativa abandonada implicaria a travessia do rio, desenvolvendo-se nos últimos 
cerca de 600 m na sua margem direita. Nesta solução o ponto otimizado para a 
implantação da central hidroelétrica localizar-se-ia junto à malha urbana da povoação de 
Sardinho, com as implicações inerentes à construção e funcionamento daquele 
equipamento.  
 
Para além disso, nesta alternativa o acesso ao local da central e ao traçado da conduta 
na margem direita implicaria o atravessamento da Ponte de Sardinho e desta povoação. 
Esta situação verificar-se-ia quer na fase de construção quer na fase de exploração deste 
empreendimento.  
 
No caso da alternativa selecionada, conseguiu-se um ponto otimizado para implantação 
da central mais afastado da povoação de Sardinho, num local mais a montante, dado que 
a morfologia do terreno permitiu queda suficiente para garantir o seu funcionamento com 
o máximo rendimento. 
 
Acresce ainda o facto de o acesso à zona da central já existir, apenas necessitando de 
beneficiação, localizando-se na margem oposta à povoação, não implicando o 
atravessamento da ponte antiga de Sardinho nem da área urbana, minimizando-se desta 
forma a interferência com a normal vivência da população local, e ainda de uma maior 
afetação de habitats com elevado interesse conservacionista. 
 
Em termos de ocupação, ambas as alternativas atravessam solos classificados como 
Reserva Ecológica Nacional, ocupados essencialmente por áreas florestais, sendo maior 
esta afetação no caso da alternativa abandonada. 
 
Para além disso, o traçado da alternativa abandonada afeta uma área classificada como 
Reserva Agrícola Nacional na margem direita do rio Balsemão, correspondendo a uma 
pequena área agrícola localizada na margem do rio. Em ambas as alternativas a central 
hidroelétrica localiza-se em áreas de Reserva Agrícola Nacional. 
 
Assim, em termos ambientais, para além de apresentar uma menor extensão, e por isso 
menos impactes em termos de ocupação direta, a solução adotada apresenta-se como 

claramente mais vantajosa, uma vez que não implica o atravessamento do rio, nem da 
povoação de Sardinho, permitindo uma localização da central hidroelétrica num ponto 
mais a montante, com acesso existente e num local mais afastado da povoação. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O AHB de Pretarouca terá o início do seu circuito hidráulico no encontro esquerdo da 
Barragem de Pretarouca, onde será implantado o equipamento específico na tomada de 
água já existente. 
 
O circuito hidráulico inicia-se na tomada de água superficial que foi deixada no encontro 
direito da Barragem de Pretarouca e estende-se ao longo de cerca de 3 500 m mediante 
uma conduta adutora enterrada de baixa pressão. Essa conduta será de betão com alma 
de aço. 
 
Do maciço final da conduta adutora para jusante, partirá uma conduta forçada de aço, 
com cerca de 1 055 m de extensão, a qual será implantada à vista, sobre apoios de 
betão. 
 
Na extremidade de jusante da conduta forçada, logo a seguir ao último maciço de 
amarração, será implantada, junto à margem esquerda do rio Balsemão, 
uma central hidroelétrica, dimensionada para turbinar um caudal máximo de 1,0 m3/s sob 
uma queda útil nominal de 199,6 m, produzindo uma potência máxima de 1,75 MW no 
seu eixo. 
 
O comando e controlo da turbina será efetuado a partir do equipamento instalado no 
quadro geral da central, que centralizará as funções de comando e controlo a partir das 
informações provenientes do nível de água na tomada de água, da turbina, do gerador e 
dos sistemas associados aos serviços auxiliares. 
 
Uma vez que a central se destina a funcionamento abandonado, as sequências de 
arranque e paragem do grupo serão controladas por meio de um autómato programável, 
o qual terá igualmente a seu cargo o processamento das sinalizações e das 
comunicações com o exterior. 
 
A supervisão à distância do funcionamento da central será efetuada através 
de um sistema de mensagens para telemóvel, onde serão indicadas as 
situações anómalas ocorridas que requeiram a deslocação de técnicos ou do operador ao 
local da central. 
 
O funcionamento do AHB de Pretarouca será a fio-de-água em que o turbinamento só 
será feito quando a albufeira estiver cheia (NPA = 919,50) e em que quaisquer caudais 
excedentários que estejam a afluir à albufeira, para lá dos que estão na 
altura a ser consumidos em abastecimento urbano, em evaporação e em 
caudal ecológico, só poderão ser ou turbinados ou lançados fora por meio do 
descarregador de cheias. 
 
No Projeto de Execução da Barragem de Pretarouca, realizado pela CENOR em maio de 
2006, foi feita uma simulação da exploração da albufeira, onde foi determinada uma série 
com 30 anos de caudais mensais descarregados, cuja média é precisamente de 
20,90 Mm3/ano e que corresponde aos volumes sobrantes, disponíveis para 
turbinamento. 
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Assim, no âmbito do projeto do Estudo Prévio realizado, efetuou-se uma nova simulação 
da exploração da albufeira de Pretarouca, baseado em caudais diários, tendo sido 
determinado como volume natural médio afluente à albufeira 30,80 Mm3/ano, sobrando 
do mesmo, após consumos urbanos, caudais ecológicos e evaporações, um total médio 
de 21,34 Mm3/ano. Em todo o resto do presente estudo, este dois valores substituem os 
correspondentes valores de 30,75 Mm3/ano e de 20,90 Mm3/ano, que foram obtidos no 
projeto da barragem com base em simulação exploração mensal (portanto menos 
precisa). 
 
Para a ligação do AHB de Pretarouca à rede elétrica nacional, prevê-se que a mesma se 
efetue através de um pequeno ramal desde a central hidroelétrica até uma linha elétrica 
existente que se desenvolve paralelamente ao projeto em estudo. Prevê-se que tal ramal 
seja executado em linha simples, tendo uma extensão aproximada de 350m, em planta e 
em linha reta.  
 
Os trabalhos relativos à construção do AHB de Pretarouca terão uma duração de 
aproximadamente 1 ano. O cronograma detalhado assim como a localização definitiva de 
estaleiros serão definidos em fase de projeto de execução, indicando-se contudo na 
presente fase, locais possíveis junto à zona de desenvolvimento do projeto. 
 
Assim face à extensão combinada da conduta em adução e conduta forçada e ainda 
localização da central hidroeléctrica, avaliaram-se três áreas distintas para os mesmos. O 
Estaleiro 1 que servirá a primeira metade da conduta adutora, o Estaleiro 2 que servirá a 
segunda metade da conduta adutora e a primeira parte da conduta forçada e o Estaleiro 3 
que servirá a parte terminal da conduta forçada e, sobretudo, a central hidroelétrica. Os 
três estaleiros totalizam uma área reduzida de cerca de 8 100 m2 que têm a vantagem de 
se localizarem junto à obra ou disporem de acessos existentes.  
 
Para a implantação do projeto será necessário proceder à desmatação das áreas a 
intervencionar. Ao material retirado será dado o destino mais adequado priorizando-se a 
sua utilização como biomassa em acordo com as formas localmente disponíveis. 
 
No balanço de terras previsto para a implantação do AHB de Pretarouca os eventuais 
materiais de escavação sobrantes, poderão ser facilmente acomodados na zona 
circundante e na recuperação das zonas intervencionadas. 
 
Está previsto a utilização de betão pronto para implantação dos vários componentes do 
projeto, a ser fornecido por central externa. Este aspeto elimina a necessidade de 
ocupação de áreas suplementares pela instalação de uma central de betão e de 
depósitos de inertes junto ao projeto, bem como os impactes associados. 
 
O custo de investimento previsto para implementação do projeto do AHB de Pretarouca 
será de € 4 286 700,00, sendo as receitas médias anuais consideradas de 383 680 €/ano 
nos primeiros 19 anos e 335 720 €/ano nos 16 anos seguintes.  
 
A ocorrer, a desativação de um empreendimento desta natureza terá lugar em data já 
bastante afastada do presente, tendo em atenção que é assumida um período de 
exploração de 35 anos. Torna-se assim difícil prever o enquadramento que então existirá, 
nomeadamente a possibilidade de reutilização de parte das estruturas para outras 
finalidades.  
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5.  DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

O estudo e análise da situação atual do ambiente na zona do projeto considerou as 
componentes físicas, de qualidade, ecológicas e humanas mais relevantes, tendo em 
conta as características locais e regionais da área. 
 
Foram previamente avaliados os condicionamentos legais, que refletem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas entidades locais, 
de modo a caracterizar detalhadamente a zona. 
 
O AHB de Pretarouca situa-se na região Norte, num território estruturado pelo vale do rio 
Balsemão que se desenvolve entre as encostas da serra das Meadas e da serra do 
Montemuro, até desaguar ao rio Varosa, sendo este um subafluente do rio Douro. 
 
O rio Balsemão ocupa um vale encaixado, sendo as formações geológicas da área em 
estudo, constituídas por rochas eruptivas, constituídas por granitos de grão grosseiro ou 
grosseiro a médio, por rochas metassedimentares, constituídas por xistos e grauvaques, 
e por xistos argilosos metamorfizados e quartzitos.  
 
Ao nível hidrogeológico, as nascentes de água e as captações existentes na envolvente 
da área de projeto assumem importância para a população local, uma vez permitem o 
regadio dos campos de cultivo existentes.  
 
Os solos predominantes apresentam-se pouco evoluídos e, em geral, com uma reduzida 
aptidão agrícola. A área de projeto em estudo afeta, na sua maioria, áreas de pasto 
renovados anualmente por processos culturais de utilização do fogo. Em áreas menos 
intervencionadas onde o pastoreio assume menor preponderância, surgem formações 
arbustivas dominadas por giestais resultantes de progressão sucessional. 
 
Estas pastagens desenvolvem-se sob a forma de prados secos em zonas mais elevadas 
e expostas, sendo substituídas por lameiros, com alto teor de humidade, na proximidade 
do rio Balsemão, resultante dos padrões de drenagem, criados para irrigação dos 
terrenos baseados em sistemas antrópicos de rega desenvolvidos a partir das linhas de 
água existentes. 
 
A vegetação ribeirinha surge sob a forma de um corredor arbóreo dominado por um amial 
bem desenvolvido, ocupando por vezes áreas bastante extensas, apresentando 
contiguamente bolsas de carvalho-negral. Nos espaços adjacentes às habitações, 
surgem pequenos mosaicos agrícolas onde predominam as culturas de âmbito familiar de 
produtos hortícolas. 
 
O clima da região pode considerar-se chuvoso, onde os valores mais elevados 
de precipitação ocorrem obviamente no Inverno, predominando os ventos do 
quadrante norte. 
 
Ao nível dos recursos hídricos, o rio Balsemão, principal tributário do rio Varosa, 
subafluente do rio Douro, é um rio de montanha, apresentando um vale muito encaixado 
e um percurso serpenteado, sendo caraterizado por ter uma variação muito elevada no 
seu caudal, visto que tem um caudal muito baixo no verão e muito elevado no inverno. 
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Verifica-se que as influências humanas atuais, no troço do rio Balsemão considerado, são 
muito reduzidas, o que se traduz no Bom estado ecológico de massa de água. 
 
Considera-se que esta massa de água apresenta boa qualidade para fins aquícolas, 
nomeadamente para a manutenção de populações como a truta-de-rio. Destacam-se 
ainda a presença de duas espécies com estatutos especiais de conservação, 
designadamente a panjorca e o bordalo.  
 
Em suma, embora não se encontrem definidas normas ambientais para as áreas 
constantes da lista nacional de sítios, o rio Balsemão abrangido pela área de estudo 
apresenta uma boa qualidade biológica e físico-química, cumprindo desta forma os 
objetivos ambientais estabelecidos legalmente. 
 
No que diz respeito às águas subterrâneas, para consumo humano, todos os parâmetros 
cumprem os limites legais, pelo que de um modo geral, a qualidade da água subterrânea 
na zona de estudo é considerada razoável. Em termos químicos, as águas subterrâneas 
da área em estudo, considera-se que esta apresenta um Bom estado químico, 
cumprindo-se com os objetivos ambientais definidos legalmente. 
 
Do ponto de vista da qualidade do ar, na zona de implantação do projeto não foram 
identificadas fontes poluentes relevantes. 
 
Em relação aos níveis de ruído, e com base nas campanhas de medição efetuadas, na 
zona de implantação do projeto e sua envolvente direta, o ambiente sonoro apresenta-se 
pouco perturbado em todos os períodos de referência. 
 
Do ponto de vista da ecologia, o projeto em estudo encontra-se parcialmente integrado no 
Sítio de Interesse Conservacionista da Serra de Montemuro, sendo que os cerca de 
550 m finais da conduta e a Central Hidroelétrica do AHB de Pretarouca se encontram 
fora do mesmo. 
 
Em termos de vegetação, a área de implantação do projeto é ocupada por matos e por 
pequenos bosques de carvalhais e amiais, bem como, por algumas parcelas agrícolas, 
constituídas por lameiros.  
 
A fauna presente é essencialmente, dominada por espécies comuns, observando-se 
durante a prospeção ao terreno, um exemplar da salamandra-lusitânica e sete 
exemplares de lagartos-de-água. 
 
Foram avistados várias espécies de avifauna (19 espécies), sendo a mais observada, o 
pintasilgo-verde. Relativamente aos mamíferos, foram visualizados alguns 
vestígios/indícios da sua presença, entre eles, a lontra, a toupeira de água e o javali. Em 
termos da comunidade de peixes, das espécies listadas, duas apresentam estatutos 
especiais de conservação, nomeadamente a panjorca e o bordalo. 
 
Ao nível socioeconómico, a zona onde se insere o projeto tem-se pautado, de uma forma 
geral, por uma diminuição de população e pela alteração da representatividade dos 
escalões etários, com o crescente envelhecimento da população, em todas as unidades 
administrativas estudadas. 
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Analisando a carta de ordenamento do concelho em estudo, verifica-se que na área de 
estudo são abrangidas áreas sob a classificação de Área de ocupação condicionada, 
Área de salvaguarda, Zona de construção de Tipo I (colmatação), Zona de construção de 
Tipo II (expansão), Zona de construção de Tipo III (transição) e Zona de Equipamentos.  
 
A via a beneficiar e a central hidroelétrica inserem-se em áreas classificadas como Zona 
de salvaguarda. A conduta de adução enterrada e a conduta forçada à superfície 
inserem-se em áreas classificadas como Zona de Salvaguarda e Área de ocupação 
condicionada. 
 
Como principal condicionante legal, é possível verificar que, a área de implantação do 
projeto são abrangidas áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional e à Reserva 
Agrícola Nacional e ainda áreas sujeitas a Regime florestal, Baldios, Áreas de caça 
social, Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Serra de Montemuro e Área de proteção do 
património natural. 
 
As prospeções arqueológicas sistemáticas realizadas na área prevista para a construção 
da conduta, central elétrica e respetiva ligação à rede e acesso a beneficiar contribuíram 
para o registo de 17 ocorrências patrimoniais (11 moinhos de água, 4 pontes e 1 via), os 
quais apresentam valor patrimonial em geral baixo devido à sua grande frequência, à sua 
reduzida monumentalidade e ausência de qualquer significado científico e histórico. 
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes do empreendimento são principalmente determinados pelas alterações que 
se introduzem no território, primeiro com a construção de todos os componentes do 
projeto e, posteriormente, com o seu funcionamento. Os impactes podem assim ser 
positivos ou negativos e assumem importância diferente nas fases de construção e 
exploração do empreendimento. 
 
Os impactes positivos relacionam-se com a entrada em exploração do empreendimento 
que se prevê seja um elemento importante para: 
 

� Aproveitamento do volume excedentário da Barragem de Pretarouca, permitindo a 
sua rentabilização económica; 

� Contribuir para o aumento da capacidade de produção nacional com origem em fontes 
de energia renováveis e endógenas; 

� Contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono, por substituição de 
outras formas de produção emissoras de gases com efeito de estufa; 

� Contribuir para a redução das importações de combustíveis fósseis; 

� Contribuir para a melhoria da fiabilidade e da segurança do sistema elétrico 
português, com implicações nos níveis de garantia da segurança de abastecimento;  

� Garantia de retorno do investimento a longo prazo. 

Estes impactes positivos permanentes são também reforçados pelos impactes 
temporários da fase de construção, com o investimento associado impulsionando as 
atividades ligadas à construção e uma maior dinâmica económica no consumo e serviços 
locais, que atendendo ao prazo previsto para a construção e ao número de trabalhadores 
em obra, se prevê serem de reduzida magnitude. 
 
Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a fase de construção do 
empreendimento, devido às operações de desmatação e de desarborização a que a faixa 
de intervenção será sujeita previamente à implantação da conduta e da central 
hidroelétrica. 
 
Tendo em conta as características do projeto e do local de implantação do 
Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem (AHB) de Pretarouca, faz-se a seguir uma 
análise de impactes considerando os principais fatores ambientais estudados e as 
diferentes fases do projeto (construção e exploração). 
 

Assim, constata-se que é na fase de construção que se observam os principais impactes 
negativos, aos quais, no entanto, é atribuído, de um modo geral, um grau de importância 

reduzido. Esta valoração deve-se essencialmente ao facto do projeto corresponder a uma 
intervenção de reduzida dimensão, de ocupação localizada, com pouca expressão 
regional, e que não põe em causa a manutenção das unidades homogéneas de 
vegetação afetadas, os usos do solo, ou habitações próximas. 



 

 
 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio 

Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca  

Dezembro.2012 

Rev.02 Volume I – Resumo Não Técnico 

RNT – pág.16 

 
Todavia, tendo em conta alguns dos valores naturais existentes, e a afetação irreversível 
de zonas florestais dominadas por espécies autóctones (carvalho-negral, amieiro e 
castanheiro), o grau de importância de impacte, para alguns dos fatores ambientais 
considerados, é classificado de pontualmente moderado. 
 
Os impactes negativos mais relevantes, onde foi atribuído um grau de importância 

moderado, correspondem aos fatores Recursos Hídricos, Flora e Vegetação e Fauna, 
Solos e Usos do Solo e Paisagem. Estes impactes, de cariz local, estão essencialmente 
relacionados com a desmatação da faixa de trabalho, principalmente em zonas 
dominadas por elementos arbóreos (onde o impacte é irreversível), atravessamento de 
pontos e/ou linhas de água, e escavação de solos e abertura de vala para a implantação 
do circuito hidráulico. 
 
A nível socioeconómico verificam-se impactes com valoração final de positiva, 
relacionados com as atividades económicas, quer devido à dinamização de algumas 
empresas locais, quer devido à criação de emprego que potencialmente a construção do 
empreendimento poderá gerar. Estes impactes são, contudo, atendendo à dimensão e 
caraterísticas do projeto, de reduzida magnitude, sendo ainda considerados de 
importância reduzida. 
 

É na fase de exploração do projeto que se verificam os principais impactes de natureza 
positiva, com um grau de importância moderado, em termos socioeconómicos, 
nomeadamente por se tratar de uma ação de aproveitamento e rentabilização de uma 
infraestrutura existente para a produção de energia por fontes renováveis e não 
poluentes. O projeto em estudo assume ainda importância no que se refere a novas 
iniciativas empresariais ao nível da concessão de serviços ligados ao fornecimento de 
energia elétrica, e ainda nas atividades económicas locais, com a presença temporária de 
mão-de-obra afeta às operações de manutenção das infraestruturas do projeto.  
 
De forma indireta, mas nem por isso menos importante, verificam-se impactes positivos 
ao nível da qualidade do ar, qualidade de vida das populações e cumprimento dos 
objetivos da estratégia nacional para a energia tendo como horizonte o ano 2020 
(ENE 2020), do Protocolo de Quioto, da Diretiva Comunitária das Fontes de Energia 
Renováveis. De facto, os acordos internacionais que Portugal celebrou no âmbito das 
fontes de energia renováveis, implicam a necessidade de reduzir, por um lado, as 
emissões de poluentes atmosféricos que contribuem para o efeito estufa, e por outro 
atingir até 2020 a meta de 31% de consumo final bruto de energias renováveis. 
 
O AHB de Pretarouca, com uma capacidade de produção anual de energia elétrica de 
4,80 GWh/ano, contribuirá de forma importante para que sejam atingidos os objetivos 
nacionais em termos de contribuição das energias renováveis. 
 
Na fase de exploração, os impactes negativos assumem um grau de importância reduzido, 
pelo facto da maioria dos impactes da fase de construção não serem continuados durante 
a exploração do projeto, e da recuperação do coberto vegetal (coberto herbáceo e 
arbustivo de pequeno/médio porte) na faixa de trabalho de implantação da conduta 
adutora, e nos espaços não ocupados pela conduta forçada à superfície. 
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Importa ainda referir que os impactes, essencialmente hidromorfológicos, nas massas de 
água do rio Balsemão são fortemente minimizados pelo regime de caudais ecológicos 
implementado na Barragem de Pretarouca. 
 
Relativamente aos solos e usos do solo, a perda definitiva de solo é muito reduzida e 
localizada ao local de implantação da central hidroelétrica e conduta adutora à superfície. 
As características do projeto permitem a recuperação da maioria das tipologias de uso do 
solo ao longo do traçado da conduta enterrada, sendo que os solos escavados serão 
possivelmente reutilizados na sua totalidade para a recobertura da vala de implantação 
do circuito hidráulico. 
 
São considerados nulos os impactes no ambiente em termos de geologia e hidrogeologia, 
ambiente sonoro e património, dado que as intervenções com afetação destes fatores se 
limitam à fase de construção. Prevê-se ainda que o projeto não surta efeitos em termos 
dos fatores climáticos, considerando-se, assim, impactes nulos/inexistentes para as fases 
de construção e exploração. 
 
A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, implica impactes inexistentes 
ou negativos, sendo estes últimos de reduzida magnitude, em relação à qualidade do ar, e 
de magnitude moderada no que diz respeito aos aspetos socioeconómicos, uma vez que a 
situação correspondente à ausência do projeto elimina um potencial de rentabilização de 
uma infraestrutura existente para outros fins que não o abastecimento urbano de água, 
com base no aproveitamento de recursos naturais que de outra forma seriam 
desperdiçados. A não concretização do AHB de Pretarouca teria ainda repercussões 
negativas no cumprimento dos compromissos internacionalmente assumidos por Portugal 
relativamente às emissões atmosféricas (Protocolo de Quioto) e no âmbito da Diretiva 
Comunitária das Fontes Renováveis de Energia, aprovada em setembro de 2001. 
 
A não realização do projeto implicará também que a energia elétrica que seria produzida 
pelo aproveitamento hidroelétrico teria de continuar a ser produzida pelos processos 
convencionais, que têm associados a emissão de poluentes atmosféricos, responsáveis 
pela degradação da qualidade do ar e consequentemente com implicações negativas na 
qualidade de vida. 
 
A Alternativa Zero implicará também impactes negativos ao nível das atividades 
económicas e qualidade de vida, dado não se criarem postos de trabalho locais, nem a 
possibilidade de dinamizar as freguesias próximas do local de implantação do projeto do 
AHB de Pretarouca. 



 

 
 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio 

Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca  

Dezembro.2012 

Rev.02 Volume I – Resumo Não Técnico 

RNT – pág.18 

 
7. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar todos os fatores de interesse 
ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração para o 
projeto em estudo, de modo a fornecer os dados sobre os impactes associados à sua 
implementação e à escolha de soluções que melhor estabeleçam o equilíbrio entre os 
diferentes fatores envolvidos. 
 
A definição do projeto foi baseada na análise das opções técnicas, económicas e 
ambientais que se apresentavam, quer em relação à barragem de Pretarouca já 
existente, quer ao próprio projeto em si. 
 
A definição da solução retida para o Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem (AHB) de 
Pretarouca, que será detalhada em fase de projeto de execução, teve como base alguns 
parâmetros de entre os quais se destacam os seguintes: 
 

1. Evitar soluções com impacte ambiental significativo; 

2. Melhor solução técnica que satisfizesse plenamente os requisitos do projeto; 

3. Menores custos globais de investimento e de exploração; 

 

O AHB de Pretarouca resulta da necessidade de rentabilizar os volumes excedentários 
do Aproveitamento Hidráulico de Pretarouca, atualmente apenas utilizado para 
abastecimento público, transformando-o assim num aproveitamento com fins múltiplos. 
 
O presente projeto permite ainda contribuir para a política energética nacional, 
constituindo uma ação de elevada importância para o esforço em curso de substituição 
de processos poluentes de produção de energia, baseados em combustíveis fósseis, por 
outros baseados em recursos endógenos e renováveis. 
 
Estes esforços integram-se no processo global conduzido pela União Europeia e 
entidades internacionais, no sentido de assegurar a redução de emissões de CO2 e 
outros poluentes que contribuem para o aquecimento global. 
 
Integram-se igualmente na defesa da economia nacional e da competitividade, 
desenvolvimento social e qualidade de vida, reduzindo a dependência de combustíveis 
fósseis, melhorando a estrutura do sistema elétrico português, garantindo menor 
dependência de recursos externos e contribuindo para a garantia da segurança do 
abastecimento. 
 
Confirmou-se no EIA que o AHB de Pretarouca cumpre estes objetivos de ordem 
estratégica, e tira o máximo aproveitamento das condições e condicionalismos existentes, 
garantindo os equilíbrios mais favoráveis à componente ambiental. 
 
Para atingir estes objetivos, o projeto em estudo desenvolveu-se desde o início 
procurando incorporar nas suas opções as componentes ambiental e social, criando as 
condições para que os impactes potenciais mais significativos fossem considerados e se 
possível desde logo eliminados. 
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Os impactes negativos mais relevantes correspondem aos fatores Recursos Hídricos, 
Flora e Vegetação, Fauna, Solos e Usos do Solo e Paisagem, tratando-se contudo de 
impactes, de cariz local, essencialmente relacionados com as operações de desmatação 
e desflorestação da faixa de trabalho. 
 
Os impactes positivos mais relevantes estão ligados à produção de energia renovável e 
limpa, contribuindo para a redução da poluição atmosférica e para o cumprimento dos 
acordos internacionais que Portugal se comprometeu, bem como à dinamização de 
algumas atividades económicas locais. 
 
A fase de construção tem naturalmente impactes negativos, a maior parte deles pouco 
significativos ainda que em algumas situações sejam de importância moderada, 
relacionados com a ocupação da faixa de implantação da conduta e perturbação da sua 
envolvente, que são no essencial impactes temporários, e dos que assumem um carácter 
permanente, ocorre em parte uma minimização decorrente de medidas já inseridas no 
projeto ou que se definiram no EIA. 
 
Não se prevê grande afetação das populações locais pelo projeto, que apenas poderão 
ser afetadas pela circulação de veículos pesados de apoio à obra nas vias locais, e, pelo 
contrário, trará um impacte positivo no emprego, uma vez que se prevê que parte da 
mão-de-obra seja contratada localmente. Prevêem-se ainda impactes positivos nas 
atividades económicas das freguesias mais próximas do local de implantação do projeto 
(Magueija e Pretarouca), pela presença de trabalhadores que se encontrarão deslocados 
durante o período de construção. 
 
As medidas de minimização previstas no controle de resíduos, movimentações de terras 
e veículos, cuidados com o rio e a qualidade da água e medidas de planeamento, arranjo 
e organização de estaleiros e acessos, garantem impactes mínimos da fase de 
construção.  
 
Por outro lado, um vasto número de medidas de minimização em relação a todos as 
componentes e fatores que são afetados pelo empreendimento, desde os fatores físicos 
aos biológicos e ecológicos e muito especialmente em relação às populações 
diretamente afetadas, permitem garantir o mínimo de perturbação e impactes negativos. 
 
Estão dentro destas as medidas preventivas em relação a ações que possam pôr em 
causa a qualidade da água e a afetação dos solos, como será o processo de desmatação 
e abertura de valas para a implantação da conduta, a qualidade de vida da população 
devido à necessidade de atravessamento das populações localizadas na envolvente à 
EN2 pelos veículos pesados de apoio à obra e a salvaguarda do património. 
 
Para os impactes negativos temporários, na fase de construção, a gestão ambiental de 
obra, reduzindo as áreas de intervenção ao mínimo, localizando as estruturas 
temporárias de apoio, como estaleiros e acessos, nos locais de menor valor, e fazendo o 
controle de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído, a proteção da flora e vegetação e 
linhas de água, permitirá ainda evitar danos desnecessários e reduzir as perturbações na 
qualidade de vida local. 
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O cumprimento e a implementação de todas estas medidas serão asseguradas através 
do Acompanhamento Ambiental da fase de construção, devendo estar devidamente 
explicitadas no Caderno de Encargos para a construção do projeto. 
 
Na fase de construção está prevista a monitorização do fator ambiental Recursos 
Hídricos (Qualidade da Água) julgado o mais relevante face aos efeitos esperados. 
Durante a fase de exploração, os impactes serão praticamente nulos ao nível de todos os 
descritores, salientando-se apenas os impactes negativos que se poderão verificar ao 
nível dos Recursos Hídricos, Fauna, Flora e Vegetação, que serão monitorizados. 
 
As medidas propostas para a fase do projeto de execução, nomeadamente as 
retificações de traçado, faixa de servição adotada caso a caso e as técnicas de 
atravessamento da conduta contribuirão para a minimização de impactes importantes, 
quer em termos da afetação de vegetação de interesse conservacionista e ecológico, 
quer em termos da interferência com linhas de água. 
 
Globalmente, e tendo em conta as vantagens e desvantagens e os impactes positivos e 
negativos identificados, a construção do empreendimento é claramente favorável 

ambientalmente, não se identificando qualquer aspeto crítico relevante que não possa ser 

minimizável para níveis aceitáveis e controláveis. 
 




