elaborado por

Aproveitamento Hidroelétrico Lote 1T
Estudo de Impacte Ambiental
Página 1 de 28

Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel - Lote 1T

Estudo de Impacte Ambiental
Resumo Não Técnico

Elaborado por

Abril de 2013

elaborado por

Aproveitamento Hidroelétrico Lote 1T
Estudo de Impacte Ambiental
Página 2 de 28

Índice

1.

INTRODUÇÃO

3

2.

INTERVENIENTES NO PROCESSO

3

3.

OBJETIVOS DO PROJETO

3

4.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

4

5.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

8

6.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ATUAL

14

7.

EFEITOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE

17

8.

MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE

24

9.

MONITORIZAÇÃO

27

10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

28

elaborado por

Aproveitamento Hidroelétrico Lote 1T
Estudo de Impacte Ambiental
Página 3 de 28

1. Introdução
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T, em fase de Anteprojeto.
O EIA é o instrumento técnico que integra o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), cujos
objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos para a sua elaboração constam do Decreto-Lei nº
69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro.
Este diploma estabelece também a tipologia dos projetos que devem ser submetidos a procedimento de
AIA, no sentido de prever e minimizar os eventuais impactes negativos que a sua concretização implique
sobre o território e o ambiente. Assim, nos termos da alínea g) do nº 10 do Anexo II do Decreto-Lei nº
69/2000, estão sujeitos a AIA os projetos de “Barragens e outras instalações destinadas a reter água ou
3

armazená-la de forma permanente” (Caso geral: Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 0,500 hm ou albufeira ≥ 5 ha ou
coroamento ≥ 500 m), no qual se enquadra o presente Projeto.
O RNT é parte integrante do EIA e foi elaborado com o objetivo de dar a conhecer ao público interessado os
aspetos mais relevantes do Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T, bem como os
principais efeitos no ambiente resultantes da sua implementação.

2. Intervenientes no processo
O Proponente do Projeto é a empresa Soares da Costa Hidroenergia Lote 1T, Lda.
Por fusão da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. na Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) a entidade licenciadora do Projecto é a APA.
A autoridade de AIA é, de acordo com o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, a Agência Portuguesa do
Ambiente.
O EIA foi elaborado pela empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda., no período compreendido entre
setembro de 2011 e abril de 2013.

3. Objetivos do Projeto
O Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T tem por objetivo a transformação da energia
potencial da água do Rio Zêzere em energia elétrica, sem perda de qualidade ecológica da massa de
água.
Com efeito, com o presente Projeto é pretendida a utilização do potencial energético e endógeno do Rio
Zêzere para a produção de cerca de 14,95 GWh/ano, através da construção de um açude em betão e de
uma central hidroelétrica. Com esta produção serão servidos aproximadamente 1000 fogos em meio
urbano, sendo este número ser superior em espaço rural.
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4. Localização do Projeto
O Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T desenvolve-se no Rio Zêzere, um afluente do
Rio Tejo, na Região Centro (NUT II) e na Sub-região Médio Tejo (NUT III).
Implanta-se nos concelhos de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Abrantes, no distrito de Santarém. No
concelho de Tomar abrange a freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Vila Nova da Barquinha
abrange a freguesia de Praia do Ribatejo e no concelho de Abrantes abrange a freguesia de Martinchel.
Localiza-se próximo das povoações de Casal da Serra (a cerca de 1,3 km para Noroeste) e de Matos (a
cerca de 0,5 km para Oeste). O acesso à central hidroelétrica será efetuado a partir desta última.
O enquadramento geográfico e administrativo do Projeto é apresentado nas figuras seguintes.
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Figura 1: Enquadramento administrativo do Projeto.
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Figura 2: Enquadramento geográfico do Projeto.
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Figura 3: Enquadramento geográfico do Projeto sobre fotografia aérea.
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5. Descrição do Projeto
O Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T resulta de um concurso público lançado em
outubro de 2010 pela ARH do Tejo, e realizado em conformidade com a Resolução do Conselho de
Ministros nº 72/2010, de 10 de setembro, que regula a adjudicação dos contratos de implementação e de
concessão destinados à captação de água do domínio público hídrico para a produção de energia
hidroelétrica e para a conceção, construção, exploração e conservação das respetivas infraestruturas
hidráulicas.
O Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T será um empreendimento a fio-de-água constituído pelos
elementos principais que a seguir se descrevem de forma sumária.
•

Barragem em betão (açude):

A barragem será construída em betão, com comportas planas em aço com 3,6 metros de altura e 12,0
metros de vão, e com um descarregador livre. Terá um nível de plano armazenamento (NPA) da água à
cota 21,60.
A altura máxima acima das fundações será de 4,6 metros até ao coroamento e de 8,2 metros até ao NPA.
As fundações terão 2,0 metros de altura e 15, 5 metros de extensão no sentido longitudinal.
A descarga de fundo terá uma dimensão de 0,80 x 0,80 metros e será instalada no encontro do açude na
margem direita, onde serão também instaladas as comportas de manobra. O caudal ecológico
descarregado será definido em função do caudal libertado pela Barragem de Castelo de Bode, localizada a
montante do Projeto.
•

Central hidroelétrica:

A central hidroelétrica será implantada na margem direita do rio no alinhamento do açude e imediatamente
2

a jusante da tomada de água. Terá uma área de 696 m e será construída em betão armado com entrada a
cota superior ao nível de máxima cheia.
A central será dotada de dois pisos. O piso superior estará à cota 24,05 e nele existirá uma sala de
reuniões, arrumos e instalações sanitárias. O piso inferior estará, por sua vez, à cota 21,05 e nele estarão
integrados os vários equipamentos hidráulicos e os equipamentos de controlo, comando, proteção,
automatismo, manutenção e contagem de energia. A central disporá ainda de um fosso à cota 14,45 por
onde será feito o acesso às válvulas de seccionamento das condutas e aos equipamentos de comando das
comportas do açude.
Todo o espaço da central será servido por uma ponte rolante a instalar à cota 34,0 para movimentação dos
diversos equipamentos a instalar. Será também servido por um acesso e uma plataforma de manobra para
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veículos. Quer o acesso, quer os equipamentos elétricos, estarão implantados a uma cota acima do nível de
cheias.
•

Tomada de água:

A tomada de água estará localizada na margem direita imediatamente a montante da central. Desenvolverse-á em três unidades, uma para cada turbina, com 11,5 metros de largura unitária. Estará implantada à
cota 16,90, a cerca de 10 metros acima do leito do rio, e funcionará em superfície livre.
•

Circuito hidráulico:

O circuito hidráulico será reduzido uma vez que a central estará justaposta à tomada de água. Será
composto por tubagens de aço de reduzida extensão.
•

Circuito do caudal ecológico:

O circuito do caudal ecológico e o seu volume de descarga será idêntico ao caudal definido para a
Barragem de Castelo de Bode.
•

Albufeira:

A albufeira criada pelo aproveitamento estender-se-á até 6.700 metros a montante do local de implantação,
abrangendo uma área de 52,70 ha. Para o caudal máximo turbinado as zonas inundadas não terão
praticamente alteração com a implementação do Projeto, apenas passaram a serão inundadas em
permanência enquanto anteriormente o eram periodicamente ou mesmo diariamente.
•

Dispositivo para passagem de peixes:

O Projeto contemplará um dispositivo para a passagem de peixes. Trata-se de uma escada de peixes
constituída por 24 bacias sucessivas, do tipo descarregador e orifício, constituída por 24 bacias. Este
dispositivo permitirá a passagem de um caudal de 300 l/s em permanência.
O enquadramento dos elementos do Projeto é apresentado na figura seguinte.
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Figura 4: Localização dos elementos do Projeto.

elaborado por

Aproveitamento Hidroelétrico Lote 1T
Estudo de Impacte Ambiental
Página 11 de 28

As principais características do Aproveitamento são sintetizadas no quadro seguinte:
Quadro 1. Principais características do Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel.
Características do aproveitamento
Área da bacia
Caudal médio plurianual
Caudal mínimo a turbinar
Caudal máximo a turbinar
Caudal de cheia (T = 100 anos)
Caudal ecológico
Passagem para peixes
Queda bruta
Número de grupos
Tipo de grupo
Valorização energética
Potência dos grupos
Energia produtível em ano médio
Recursos Hídricos
Escoamento em ano médio
Albufeira
Nível de máxima cheia (NMC) T= 100 anos
Nível de pleno armazenamento – NPA
Desnível máximo entre o leito do rio e o NPA
Cota do nível mínimo de exploração NME
Área inundada ao NPA
Área inundada atual
Volume da albufeira para o NPA
Extensão
Açude e Descarregador de cheias
Tipo de barragem
Cota do leito do rio no açude
Altura do coroamento da barragem desde a fundação
Altura das comportas
Cota do coroamento da barragem
Desenvolvimento do coroamento
Numero de descarregadores
Desenvolvimento de cada descarregador
Tomada de água
Cota da soleira da tomada de água
Cota do leito do rio na restituição
Cota do nível da água na restituição

5.1

2

5.028,7 Km
3
65 m /s
3
10 m /s
3
200 m /s
3
2.700 m /s
A definir
Prevista
5,40 m
3
Kaplan
0,095 €/Kw – 1.240.000€/ano
6 Mw
14,95 GWh/ano
680 mm
26,9 m
21,6 m
6,9 m
21,5 m
2
402.000 m
3
170.000 m
3
920.000 m
6.700 m
Betão com comportas
14,7 m
5,9 m
3,6 m
18,0 m
60 m
5
12 m
16,90 m
14,3 m
16,25 m

Principais ações por fase do Projeto

O Projeto contemplará três fases: construção, exploração e desativação. As principais ações associadas a
cada fase são indicadas de seguida.
a) Fase de construção:
•

Implantação do estaleiro. Será instalado na margem direita do Rio Zêzere, numa área com 3 000
m2;
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•

Construção e melhoramento dos acessos;

•

Desmatação e desarborização nas margens da área inundada;

•

Desvio do rio através de ensecadeiras:
o

Fase 1 – execução dos trabalhados na margem direita e desvio da água para o lado direito.

o

Fase 2 – execução dos trabalhos na zona central e desvio da água para a margem
esquerda.

o

Fase 3 –execução dos trabalhos na margem esquerda e desvio da água para a zona
central.

•

Dragagem para a limpeza dos aluviões existentes no fundo do rio a jusante do aproveitamento;

•

Estabilização de taludes;

•

Construção do açude;

•

Escavação na margem direita para as cotas de fundação;

•

Construção da tomada de água e descarga de fundo;

•

Construção da central;

•

Instalação de equipamentos hidráulicos, e de equipamentos elétricos e interligação à rede;

•

Remoção das ensecadeiras.

•

Realização de ensaios e arranque da central em regime semi-industrial.

b) Fase de exploração:
•

Realização de testes hidráulicos e de testes hidroelétricos;

•

Arranque em produção industrial;

•

Registo de produções e respetiva comunicação à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG);

•

Registo de caudais e respetiva comunicação à ARH Tejo;

•

Operações de vistoria de segurança e conservação periódicas;

•

Operações de manutenção periódicas.

c) Fase de desativação:
•

Levantamento dos equipamentos hidráulicos e desmontagem dos equipamentos elétricos;

•

Transporte a depósitos certificados;

•

Execução de ensecadeiras para proteção da demolição;

•

Demolição da central e demolição do açude;

•

Transporte a depósito de resíduos de construção;

•

Recuperação ambiental do local.
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5.2

Programação temporal

De acordo com o cronograma do Anteprojeto, a fase de construção do Aproveitamento Hidroelétrico
Martinchel Lote 1T decorrerá entre 2013 e 2014, com entrada em funcionamento prevista para este último
ano.
O horizonte do Projeto corresponderá ao período de concessão atribuído à Soares da Costa Hidroenergia
Lote 1T, Lda., o qual será de 45 anos. Findo este período, o Aproveitamento Hidroelétrico reverterá para o
Estado Português e poderá ser iniciada a fase de desativação.

5.3

Projetos complementares

Devido à execução do Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T serão ainda
desenvolvidos os seguintes projetos complementares:
•

Construção e beneficiação de acesso ao Aproveitamento, de forma a garantir a acessibilidade
necessária para o transporte de equipamentos e de materiais e de pessoas;

•

Instalação de uma linha para evacuação da energia produzida até ao ponto de interligação à rede
recetora;

•

Conduta de água para abastecimento de água potável à Central;

•

Recolha e tratamento dos efluentes domésticos produzidos durante a exploração do
Aproveitamento.

O acesso, principal e definitivo, ao Aproveitamento será efetuado a partir da povoação de Matos, na
margem direita, através de estradas e caminhos municipais, a melhorar e a construir em alguns trechos,
numa extensão total de 320 metros, desde a cota 72 m até à cota 27,0 m, plataforma de acesso da central.
O acesso terá um perfil transversal de 4,0 metros.
Na margem esquerda será construído um pequeno acesso, provisório, a partir de estrada municipal, para
permitir a construção do encontro esquerdo e parte do açude.
A linha de evacuação da energia produzida servirá para efetuar a ligação ao sistema público de energia.
Esta linha será de média tensão e será constituída por cabos de alumínio aéreos com suportes afastados
de 50 a 100 metros. Terá uma potência de ligação de 6000 kW (6000 kVA) e uma tensão nominal de 30 KV.
A água potável será trazida em conduta a estabelecer, sob o acesso à Central, a partir da rede da povoação
de Matos, na margem direita. A conduta de água terá um diâmetro de 50 mm.
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O tratamento dos efluentes domésticos será efetuado numa Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) compacta dimensionada para uma população de 5 habitantes/dia na fase de exploração. A ETAR
será colocada ao lado do edifício de comando na extremidade poente da central à cota 22,5.
Na fase de construção os efluentes domésticos serão encaminhados para um tanque estanque e
periodicamente encaminhados para uma ETAR municipal.

5.4

Atividades complementares

Previamente à execução do Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T serão efetuadas
expropriações nos terrenos previstos para inundação e para a implantação das suas infraestruturas
(barragem, central, estaleiro e acesso). Será também efetuada a escolha das centrais de betão que irão
fornecer a obra e a definição dos locais de deposição de inertes (escombreiras).

5.5

Alternativas consideradas

A informação topográfica e os regimes hidrológicos praticados pela Central de Castelo de Bode, bem como
o perímetro definido para a concessão não permitem alternativas das características propostas para o
Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel, quer em termos de localização da barragem quer em termos de
configuração e dimensões dos respetivos órgãos. As alternativas consideradas respeitaram assim à
localização da central hidroelétrica na margem direita ou na margem esquerda.
A margem esquerda apresenta melhores acessibilidades, designadamente através da EN 358-2, no
entanto, a margem é mais sinuosa quando comparada com a margem direita e o espaço entre o leito do rio
e a referida estrada é reduzido. Na margem direita não existem acessos ao local da Central tendo de ser
construídos.
Em termos de movimentações e modelação do terreno a implantação da central na margem esquerda
acarretaria maiores alterações uma vez que o espaço disponível é reduzido.

6. Caracterização do ambiente atual
O clima da área em estudo apresenta-se temperado e com características mediterrânicas. A estação
húmida concentra-se entre os meses de outubro e maio, com o mês de janeiro a ser aquele que regista a
maior precipitação e as temperaturas mais baixas. A estação seca, por sua vez, ocorre entre junho e
setembro, sendo o mês de julho o que regista a menor precipitação e o mês de agosto o que apresenta as
temperaturas mais elevadas.
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Em termos geológicos, a área em estudo insere-se na unidade estrutural do Maciço Ibérico, que abrange
cerca de três quartos da Península Ibérica, a Sul da Cordilheira Central. A geomorfologia regional insere o
local do Projeto numa zona de relevo acidentado, onde o vale do Rio Zêzere ocorre de forma encaixada. A
diferença altimétrica é bastante significativa, com o leito do rio a desenvolver-se à cota 20 e os pontos mais
elevados do terreno a atingirem a cota 200.
Os sistemas ecológicos refletem, no essencial, a ocupação dominante do solo. Na margem direita do Rio
Zêzere, em zonas de declive mais acentuado, surgem grandes áreas de produção florestal com eucalipto e
com pinheiro-bravo. Na margem esquerda, em zonas onde o declive também é igualmente acentuado e o
solo pouco evoluído, ocorrem manchas de vegetação natural e residual com a presença do sobreiro e do
carvalho-cerquinho, as quais foram afetadas em anos anteriores por incêndios florestais. Nas margens do
Rio Zêzere desenvolve-se uma galeria ripícola formada por freixos, choupos-negros, salgueiros, amieiros e
ulmeiros, acompanhada pela presença da tamargueira nos locais onde o solo é arenoso ou cascalhento. No
troço em estudo não foi detetada a presença de flora submersa ou aquática, embora a mesma possa
ocorrer devido à ação das correntes fluviais. Dos sistemas identificados, tem-se que a vegetação ripícola é
a que apresenta maior valor ecológico.
A área em estudo apresenta níveis reduzidos de pressão humana, não tendo sido identificada qualquer área
com importância para a conservação da fauna terrestre e da avifauna. Com base nos trabalhos de
inventariação foram referenciadas 150 espécies de aves (cerca de 20% do total de espécies que ocorrem
regularmente em território nacional), 15 espécies de mamíferos, 8 espécies de anfíbios e 9 espécies de
répteis. Das espécies inventariadas destaca-se a ocorrência potencial do Cágado-de-carapaça-estriada, da
Vibora-cornuda e da Cobra-de-capuz, com estatuto de ameaça em Portugal.
No que respeita à ictiofauna, os trabalhos de inventariação permitiram identificar a presença de 10 espécies,
das quais se destaca o Barbo-espanhol e a Perca-sol (ambas espécies exóticas), a Enguia (com estatuto de
ameaça em Portugal), o Barbo e a Tainha pela sua maior abundância nos pontos de amostragem. Além do
Barbo-espanhol e da Perca-sol verificou-se neste troço ocorre também a espécie exótica Lagostimvermelho-da-Lousiana.
Em termos paisagísticos, a área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo e integra as subbacias do Rio Zêzere e do Rio Nabão. A morfologia do relevo é mais acentuada nas margens do Rio Zêzere
e mais moderada nas restantes áreas, podendo chegar a plana na zona de Chã. Onde o relevo é mais
acentuado, o coberto vegetal é ocupado por áreas florestais de eucaliptal e pinhal, de reduzido valor
paisagístico, e por manchas de carvalhal, onde este valor é maior. Nas áreas com relevo moderado surgem
as áreas agroflorestais e agrícolas, estas últimas associadas aos principais aglomerados populacionais. Na
orla do rio surge, por fim, a vegetação ripícola, a qual possui elevado valor ecológico e paisagístico.
A partir da conjugação do relevo, da ocupação do solo e da presença de valores naturais e culturais foram
identificadas quatro subunidades de paisagem, cuja qualidade visual e sensibilidade é variável. O leito e
margens do rio Zêzere correspondem à subunidade com maior qualidade e sensibilidade visual pelos
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elementos ecológicos e diversidade que comporta. As áreas de maior declive e com produção florestal, pelo
contrário, formam a subunidade de menor qualidade e menor sensibilidade visual por apresentarem menor
valor ecológico e uma maior capacidade para enquadrar novos elementos na paisagem. As áreas povoadas
e com práticas agrícolas correspondem a uma subunidade de paisagem com média qualidade e
sensibilidade visual. E, por último, o espelho de água da albufeira de Castelo de Bode e respetivas margens
correspondem a uma subunidade diferenciadora da envolvente pelo seu potencial para o lazer e turismo.
Os solos são, na sua maioria, pouco evoluídos e reduzidos praticamente ao material originário (rochas
consolidadas), pelo que possuem um baixo nível de fertilidade. Este perfil leva a que a sua capacidade de
uso seja baixa e apresentem limitações severas para o desenvolvimento de práticas agrícolas devido a
elevados riscos de erosão.
Do ponto de vista do ordenamento territorial, verifica-se que a área em estudo interceta sobretudo áreas
naturais e florestais abrangidas pelo Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, pelo Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Ribatejo, pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do
Tejo e pelos Planos Diretores Municipais de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Abrantes. Interceta também
áreas sujeitas a servidões e restrições de utilidade pública, designadamente áreas do Domínio Hídrico, da
Reserva Ecológica Nacional e de povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 anos.
No que respeita a recursos hídricos superficiais, a área em estudo abrange o Rio Zêzere a jusante da
Barragem de Castelo de Bode, num troço onde as variações no nível de água são muito significativas
devido aos caudais turbinados por esta infraestrutura.
No que respeita a recursos hídricos subterrâneos tem-se que esta área ocorre na unidade hidrogeológica
do Maciço Antigo, próximo da fronteira com a unidade hidrogeológica Bacia Tejo-Sado. Abrange o sistema
aquífero T1 - Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita, a Oeste, e o sistema aquífero T7 - Aluviões do Tejo, a
Sudeste.
A qualidade da água na bacia do Rio Zêzere é, no geral, fraca. Os seus principais afluentes, com exceção
da Ribeira de Alge e da Ribeira da Pampilhosa, apresentam problemas de qualidade devido a fontes de
poluição antrópicas como origem em atividades mineiras, agrícolas, urbanas e industriais.
As principais fontes de poluição atmosférica na região são a Central Termoelétrica do Pego e o tráfego
rodoviário associado aos eixos urbanos, à A23 e à EN 358-2, sendo que esta última constitui o principal
poluente na área em estudo. Neste local, a ocupação humana é escassa dado que as povoações mais
próximas são Casal da Serra (a cerca de 1,2 km de distância) e Matos (a cerca 0,7 km de distância), pelo
que apresenta características marcadamente rurais. Desta forma, a qualidade do ar é genericamente boa.
As emissões sonoras verificadas nesta região têm origem no tráfego rodoviário proveniente
essencialmente, dos eixos urbanos, da A23 e da EN 358-2. A nível local verifica-se que os níveis de ruído
são reduzidos dado que o tráfego na EN 358-2 é diminuto e os aglomerados populacionais mais próximos
possuem uma baixa densidade. Neste contexto, a qualidade do ambiente sonoro geral é boa.
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Em termos socioeconómicos, a área em estudo insere-se na região Centro e na sub-região Médio Tejo,
onde a população residente e a taxa de crescimento efetivo diminuíram entre 2001 e 2011. Nesta região, o
setor terciário constitui a principal fonte de emprego para a população ativa, sendo também aquele que mais
contribui para a economia da região. A pesca surge, ainda que de forma marginal, como uma atividade de
interesse na área em estudo, estando inclusivamente autorizada para a pesca profissional. Não obstante,
nos concelhos de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Abrantes não foram constituídas empresas a operar no
setor das pescas e aquicultura no período compreendido entre 2009 e 2011.
Dada a finalidade do Projeto, importa salientar que o concelho de Tomar é aquele que apresenta o maior
número de consumidores de eletricidade para fins domésticos e não domésticos, sendo seguido de
Abrantes. Nestes dois concelhos, o principal consumo de energia destina-se a fins industriais, enquanto que
em Vila Nova da Barquinha o principal consumo está orientado para fins domésticos.
1

No que respeita ao património, na área de estudo foram identificadas 59 ocorrências por pesquisa
documental, das quais 49 foram localizadas na zona envolvente ao Projeto e 10 na zona de incidência (área
prevista para a implantação dos elementos do Aproveitamento até à cota 23,5 metros). O trabalho de
campo realizado posteriormente permitiu identificar 3 novas ocorrências de âmbito arqueológico e 8
ocorrências de âmbito arquitetónico e/ou etnográfico.
Do trabalho desenvolvido tem-se que o património cultural identificado na área de incidência do Projeto é
maioritariamente de caráter arquitetónico, destacando-se um conjunto de azenhas, de pesqueiras e de
represas que atestam a conexão entre o Homem e o rio, nas suas atividades piscatória, moageira e
agrícola.

7. Efeitos do Projeto sobre o Ambiente
O EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente que possam resultar da
construção, exploração e desativação do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T. Para tal foi
efetuada a análise desses impactes para as três fases indicadas, através da abordagem de aspetos de
caráter biofísico e socioeconómico.
Desta forma, nos pontos seguintes sistematizam-se os principais impactes associados ao Projeto,
considerando que os mesmos poderão ter consequências favoráveis (impactes positivos) ou desfavoráveis
(impactes negativos) sobre o ambiente, e ter diferentes graus de significância. A sua ocorrência pode ser
percetível no imediato ou pode levar algum tempo até que seja sentida. E, ainda, que dessa ocorrência
podem resultar situações temporárias ou, inversamente, situações que se perpetuam durante o
funcionamento do Projeto.

1

Achados isolados ou dispersos, construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios (toponímicos,
topográficos ou de outro tipo), de natureza arqueológica, arquitetónica e/ou etnológica.
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7.1

Fase de construção

Em termos geológicos e geomorfológicos são esperadas alterações à estabilidade dos taludes, sobretudo
nas zonas mais declivosas, devido à execução de movimentações de terra e de desmatações que poderão
também originar o transporte de materiais sólidos para o Rio. Estes impactes serão negativos, pouco
significativos, imediatos, temporários e reversíveis. Já a dragagem do rio originará alterações ao perfil
longitudinal do leito que darão origem a um impacte negativo e significativo.
No que respeita aos sistemas ecológicos é expectável a destruição da flora e vegetação locais devido às
operações desmatação e desarborização, as quais afetarão uma extensão de 6 700 metros lineares de
vegetação ripícola em ambas as margens do Rio Zêzere. Dado o seu elevado valor ecológico e importância
para a manutenção da biodiversidade, o impacte que resultará destas operações será negativo,
significativo, certo, imediato, permanente e irreversível. Durante esta fase poderão ainda ocorrer afetações
sobre a vegetação florestal e natural existente na envolvente do Rio, decorrentes da implantação dos
acessos e da linha eletrica, que poderão ter implicações sobre a fauna pela devido à eliminação de zonas
de refúgio e alimentação. Estas darão origem a um impacte negativo, mas pouco significativo devido à
reduzida afluência de espécies faunísticas nestes locais. Por outro lado, poderão também ocorrer afetações
de caráter pontual sobre espécies florísticas isoladas, decorrentes da implantação das áreas de apoio à
obra e da circulação de máquinas e pessoas, as quais originarão um impacte negativo, mas pouco
significativo, provável, imediato, temporário e reversível após as intervenções.
Com a execução da obra ocorrerão alterações à morfologia do relevo e ao coberto vegetal que terão
implicações sobre a fauna, nomeadamente a fauna terrestre, as quais poderão levar ao afastamento das
várias espécies identificadas para outros locais. Admite-se ainda a ocorrência de mortalidade devido à
circulação de máquinas. No conjunto, estas perturbações originarão um impacte negativo, mas pouco
significativo pela circunscrição espacial das áreas de obra, certo, imediato, temporário e parcialmente
reversível. Com as intervenções previstas para o leito do Rio é expectável a afetação da fauna aquática,
nomeadamente de espécies piscícolas devido ao seu isolamento, sendo que este impacte será negativo e
significativo, certo, imediato, mas temporário e reversível à medida do avanço da obra. Pese embora a
construção da barragem, não são de admitir interferências na migração das comunidades piscícolas uma
vez que o Projeto contempla um dispositivo para a passagem de peixes. A existência deste elemento dará
origem a um impacte positivo, significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
Em termos paisagísticos, a construção dos elementos do Projeto levará a alterações visuais e estruturais
que poderão originar alguma desordem funcional na paisagem e perturbação visual, das quais resultará um
impacte negativo e pouco significativo, que cessará após a conclusão dos trabalhos. Com o avanço da obra
tais elementos tornar-se-ão definitivos, levando a modificações no caráter cénico da paisagem, sobretudo
na subunidade formada pelo corredor fluvial onde existe maior qualidade visual e paisagística. Ainda assim,
e dado que a implantação destes elementos ocorre sobretudo em áreas com baixa sensibilidade
paisagística, o impacte gerado será negativo, pouco significativo, certo, permanente e irreversível. O mesmo
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sucede com a construção dos acessos e da linha elétrica, já que incidem igualmente em áreas com baixa
sensibilidade paisagística.
Com a obra ocorrerá a inutilização dos solos, quer por degradação nas áreas de apoio e de construção
propriamente dita, quer pela sua submersão. Dado que as áreas afetadas serão reduzidas e
corresponderão a solos pouco desenvolvidos e com reduzida espessura efetiva, normalmente com material
rochoso, o impacte resultante será negativo mas pouco significativo, certo, imediato, permanente e
irreversível. Com a execução das operações de desarborização e de instalação da linha elétrica é admitida
a afetação de algum coberto arbóreo, ainda que não ocorram alterações ao caráter produtivo da mancha
florestal que circunda a área do Projeto. Assim, o impacte sobre a ocupação do solo é negativo, mas
pouco significativo, certo, imediato, permanente e irreversível. No que respeita às áreas agrícolas, não são
expectáveis quaisquer afetações diretas.
No que respeita ao ordenamento territorial verifica-se que a abrangência, pelos elementos principais do
Projeto, de áreas naturais e florestais classificadas pelos Planos Diretores Municipais de Tomar, Vila Nova
da Barquinha e Abrantes dará origem a um impacte negativo, significativo, certo, imediato, permanente e
maioritariamente irreversível, uma vez que a sua implantação impossibilitará a utilização do espaço de
acordo com o estipulado por estes instrumentos. A afetação de áreas da REN, pese embora o regime
aplicável admita este tipo de infraestrutura, levará a interferências com o cumprimento de algumas funções
ecológicas. O seu impacte será negativo, mas pouco significativo, certo, imediato, permanente e irreversível,
mas passível de conformidade caso venha a ser obtida a devida autorização para a sua utilização. A
abrangência de áreas do domínio hídrico, dada a tipologia do Aproveitamento, será negligenciável com a
obtenção do respetivo título de utilização dos recursos hídricos. Já a afetação de áreas ardidas para a
execução da obra poderá originar um impacte negativo mas pouco significativo se não existir conformidade
com o regime legal, dado que este prevê a interdição de construções nas áreas abrangidas por incêndios
florestais durante um prazo de 10 anos. Considerando que o regime aplicável prevê o levantamento dessa
interdição entende-se este impacte poderá vir a ser também ele negligenciável.
No que se refere aos elementos complementares (construção de acessos e instalação de linha eléctrica),
verifica-se que levarão à afetação de áreas urbanas e de áreas naturais pelos Planos Diretores Municipais
de Vila Nova da Barquinha e de Abrantes, com as quais se entende haver compatibilidade. Em matéria de
condicionantes, observa-se que implicarão a abrangência de áreas da REN e de áreas ardidas com as
quais, em observância aos respetivos regimes legais, poderão igualmente vir a compatibilizar-se.
Com a execução da obra é expectável a ocorrência de derrames de hidrocarbonetos em resultado da
presença e funcionamento de máquinas e veículos, a qual poderá comprometer a qualidade da água
subterrânea e a qualidade da água do Rio Zêzere. A ocorrer, este será um impacte negativo, pouco
significativo, temporário e reversível. Com as movimentações de terra é esperado um aumento da turvação
e da concentração de materiais sólidos na água do Rio, que dará origem a um impacte negativo,
significativo, certo, imediato, temporário e reversível. Estas movimentações, a par das desmatações e
desarborizações, conduzirão a uma maior exposição das margens à erosão hídrica, com um impacte
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considerado negativo, significativo, certo, imediato, temporário e reversível. Já as dragagens no Rio para a
execução das construções darão origem a um impacte negativo, muito significativo, certo, imediato,
permanente e irreversível.
Em termos de qualidade do ar, a execução do Projeto originará a emissão de poeiras, às quais está
associado um impacte negativo, pouco significativo, temporário e reversível. Originará também a emissão
de óxidos de azoto, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros devido à circulação
de máquinas, que levarão a um impacte negativo e pouco significativo.
As emissões de ruído serão pouco significativas durante esta fase, relacionando-se sobretudo com o
funcionamento das máquinas e veículos afetos à obra, com as atividades do estaleiro, as operações de
desmatação e de movimentação de terras, e ainda com as betonagens. Como não existem receptores
sensíveis na proximidade da obra, e dado que esta decorre apenas no período diurno, os impactes sobre o
ambiente sonoro embora negativos são pouco significativos e reversíveis.
Em termos socioeconómicos, o Projeto permitirá a criação de postos de trabalho pela utilização de mão de
obra local e pela eventual adjudicação dos trabalhos a empreiteiros locais para a generalidade das obras de
construção civil. Dará, assim, origem a um impacte positivo e significativo atendendo à baixa taxa de
atividade das freguesias e respetivos concelhos abrangidos. Já a circulação de máquinas e veículos
pesados pelas vias municipais levará à afetação dos aglomerados urbanos de Matos e Limeiras,
designadamente ao nível da emissão de poeiras e de ruído e da limpeza e conservação das vias, embora
esta afetação seja de pouca significância. Com o melhoramento dos caminhos municipais de acesso à
barragem haverá um impacte positivo para a defesa da região face aos incêndios florestais. Existirá, ainda,
um impacte positivo sobre o setor da restauração e comércio local, que será objeto de uma maior
dinamização.
No que respeita ao clima e ao património, não foram identificados impactes ambientais que possam
resultar da construção do Projeto.

7.2

Fase de exploração

Em termos geológicos e geomorfológicos, a existência da barragem provocará a retenção de algum
material sólido a montante e a erosão do leito do rio a jusante, dando origem a um impacte negativo,
significativo e irreversível. Complementarmente, as descargas de fundo irão arrastar sedimentos e originar o
assoreamento do Rio também a jusante, levando a um impacte negativo e significativo, mas reversível.
Com o enchimento da albufeira é expectável a afetação dos sistemas ecológicos, ainda que em menor
incidência do que o verificado para a fase de construção. Esta afetação respeitará a espécies da flora
localizadas em locais de maior declive e humidade, que ficarão assim submersas. Este impacte será
negativo, significativo pelo valor ecológico desta vegetação, certo, imediato, permanente e irreversível. Com
a presença do plano de água são esperadas alterações ecológicas ao leito do Rio e à sua dinâmica fluvial
que levarão, por um lado, à perda de vegetação ripícola não afetada pelas operações de desmatação e
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desarborização, e por outro lado, ao desenvolvimento de vegetação característica de águas paradas. Se na
primeira situação é esperado um impacte negativo ainda que pouco significativo, na segunda situação o
impacte será positivo, significativo, provável, imediato, permanente e irreversível. Caso o plano de água
venha a ser utilizado para fins recreativos é admitir o desenvolvimento de condições favoráveis à instalação
de espécies exóticas e/ou invasoras devido à ação humana, que terão um impacte negativo, pouco
significativo, provável, imediato, permanente e irreversível.
A problemática das espécies exóticas sentir-se-á também na fauna local devido ao enchimento da albufeira,
dado que estas encontram boas condições de desenvolvimento em águas paradas. A transformação de um
sistema do lótico em lêntico terá também implicações sobre as comunidades de bivalves, pelo que no
conjunto registar-se-á um impacte negativo, significativo, provável, permanente e irreversível. Com a
entrada em funcionamento da central hidroelétrica admite-se a ocorrência de mortalidade ou lesões graves
em espécies piscícolas devido à entrada de peixes para o circuito hidráulico e à sua passagem pelas
turbinas, sobretudo no caso do Barbo e da Enguia, da qual resultará um impacte negativo, significativo,
provável, imediato, permanente e irreversível, ainda que minimizável devido à presença do dispositivo para
peixes.
Embora as estruturas e infraestruturas do Aproveitamento acarretem um impacte visual negativo sobre a
paisagem, a sua reduzida dimensão leva a que não sejam suscetíveis de originarem degradação visual e
perda elevada de qualidade paisagística, mesmo na subunidade de paisagem com maior valor. O seu
impacte será assim negativo, mas pouco significativo pela sua localização confinada. Com o enchimento da
albufeira ocorrerão modificações visuais e estruturais no corredor fluvial devido sobretudo à eliminação da
vegetação ripícola, que darão origem a um impacte negativo embora pouco significativo, que de futuroo
poder vir a ter uma contribuição positiva para a valorização paisagística deste local para fins recreativos e
de lazer.
Com a entrada em funcionamento do Aproveitamento assistir-se-á à inutilização definitiva dos solos por
inundação. Considerando que estes são incipientes e com pouco valor produtivo, sem qualquer ocupação
agrícola, o impacte resultante da sua submersão será negativo, pouco significativo, certo, imediato,
permanente e irreversível. Com a ocorrência de oscilações ao nível da água da albufeira, é esperada uma
maior exposição dos solos a fenómenos erosivos e ao provável arrastamento de partículas sólidas, dado
que o coberto vegetal será diminuto. Destas variações resultará assim um impacte negativo, mas de pouca
significância, provável, imediato, permanente e irreversível. A inutilização dos solos é também extensível à
área ocupada pelo acesso definitivo à central hidroeletrica, o qual incide, porém, numa reduzida extensão.
Desta forma, o seu impacte embora seja negativo é de pouca significância.
Com a exploração do aproveitamento existirá conformidade com o ordenamento territorial previsto nos
instrumentos de natureza sectorial, designadamente com o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo,
o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo e com o Plano Regional de Ordenamento do
Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT). Com efeito, será privilegiada a utilização dos recursos
hídricos para a produção de energia em concordância com o PBH e com a Estratégia Nacional para a
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Energia 2020, será valorizada a estratégia da rede regional de defesa da floresta contra incêndios
preconizada no PROF do Ribatejo devido à criação de um novo plano de água, e será salvaguardado o
desenvolvimento florestal de produção da região do Oeste e Vale do Tejo pela defesa das manchas de
pinhal e eucaliptal contra os incêndios florestais. Haverá, contudo, uma afetação negativa mas pouco
significativa pela transformação do corredor ecológico formado pelo Rio Zêzere, que integra a estrutura
regional de proteção e valorização ambiental definida pelo PROT-OVT. A abrangência das áreas previstas
nos Planos Diretores Municipais pelo enchimento da albufeira dará origem a um impacte negativo que,
contudo, não conduzirá à destruição das características que levaram à classificação destes espaços.
No que respeita aos recursos hídricos, a existência do Aproveitamento afetará os processos de deposição
de sedimentos a montante da barragem e de erosão a jusante, levando a que possa existir acumulação de
sedimentos no fundo da albufeira e alterações na altura da água disponível. Desta afetação resultará um
impacte negativo, muito significativo, certo, longo prazo, permanente e reversível. Com a presença do plano
de água é expectável uma deterioração da qualidade ecológica do Rio Zêzere, uma vez que representa um
desvio relativamente ao estado natural de caudais, que pode afetar a migração da ictifauna e pode afetar o
transporte de material sólido. Neste contexto, dará origem a um impacte negativo, muito significativo, certo,
imediato, permanente e irreversível. Dadas as utilizações da albufeira para a produção energética, para
uma utilização recreativa e para o combate a incêndios, as mesmas representam um impacte positivo, muito
significativo, certo, imediato, permanente e reversível.
Em termos de qualidade do ar, o funcionamento do Aproveitamento Hidroelétrico levará a uma redução
das emissões gasosas para a atmosfera, dele resultando um impacte positivo, indireto, certo, imediato,
temporário e reversível para o cumprimento das obrigações a que Portugal está condicionado pelo
Protocolo de Quioto.
Durante esta fase, a emissão de ruído terá origem no funcionamento da turbina da central hidroelétrica,
mas visto que esta estará insonorizada e que as povoações mais próximas estão distanciadas deste local, o
impacte resultante será pouco significativo.
Em termos socioeconómicos, o Aproveitamento Hidroelétrico contribuirá para a redução da dependência
da energia elétrica a partir de combustíveis fósseis e para a redução do saldo importador de energia
elétrica. Embora não tenha um benefício direto para a população local uma vez que a energia produzida
será integrada na rede elétrica nacional, o seu impacte é positivo.
Do ponto de vista climático, o funcionamento do Projeto contribuirá para o cumprimento dos objetivos
estabelecidos pela atual política energética a nível nacional e internacional, nomeadamente o Protocolo de
Quioto, constituindo um impacte positivo, significativo, certo, a longo prazo, permanente e reversível.
No que respeita ao património, reconhecem-se impactes negativos sobre diversas ocorrências localizadas
na área de inundação da albufeira do Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel, resultantes da sua
eventual demolição.
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7.3

Fase de desativação

No que se refere aos sistemas ecológicos entende-se que as operações de desativação poderão originar
perturbações sobre a flora e a vegetação, ainda que estas sejam de pouca significância e reversíveis. Com
a eliminação da albufeira é esperada a perda da flora aquática característica de águas paradas que venha a
desenvolver-se durante a fase de exploração, a qual será, no entanto, compensada pelo aparecimento de
espécies características de meios lóticos, uma vez que será restabelecido o regime de corrente anterior à
construção do Aproveitamento. A presença desta vegetação originará um impacte positivo, significativo,
provável, imediato, permanente e irreversível. Com a recuperação ambiental e paisagística da área
intervencionada serão criadas condições propícias ao desenvolvimento de um coberto característico de
meio fluvial e ao restabelecimento da vegetação ripícola, com efeitos positivos, muito significativos, certos,
imediatos, permanentes e irreversíveis.
A fauna local será igualmente afetada pelas ações de desativação, as quais levarão a perturbações diretas
em locais de ocorrência pelo seu afastamento e ao isolamento das espécies piscícolas. Estas ações darão
origem a um impacte negativo, significativo, certo, imediato, temporário e reversível. Com a restituição das
características lóticas serão novamente criadas condições para a fixação da fauna, pelo que o impacte será
positivo, muito significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
Em termos paisagísticos é esperada alguma desordem funcional e também algumas perturbações visuais
decorrentes das operações de desativação, as quais originarão um impacte negativo, pouco significativo,
certo, imediato, temporário e reversível. Com o restabelecimento do corredor fluvial e a recuperação
ambiental e paisagística para o troço intervencionado, resultará um impacte positivo e significativo, certo,
imediato, permanente e irreversível com benefícios para a qualidade paisagística local.
Nesta fase é esperada a afetação dos solos devido às operações de desativação, das quais poderá resultar
a sua compactação. Este impacte será negativo mas pouco significativo pela circunscrição espacial das
operações, certo, imediato, temporário e reversível após a sua conclusão. Com a recuperação ambiental
das áreas afetadas assistir-se-á a uma evolução favorável do coberto vegetal nas áreas não sujeitas a
inundação e à estabilização dos solos nas margens do Rio, daqui resultando um impacte positivo, pouco
significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
No que respeita ao ordenamento territorial existirão afetações temporárias nas classes de espaço
previstas nos Planos Diretores Municipais, que cessarão após a conclusão dos trabalhos de desativação.
Com a restituição da ocupação inicial definida por estes instrumentos, o impacte sobre este descritor será
positivo e significativo, certo, imediato, permanente e irreversível. Uma vez desativado o Aproveitamento
serão cessados os impactes positivos identificados na fase de exploração quanto à redução da
dependência energética e ao desenvolvimento económico regional, sendo o impacte negativo, pouco
significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
Com a execução das operações de desativação é esperada a afetação dos recursos hídricos, embora
este impacte seja pouco significativo, provável, temporário e reversível. Com o restabelecimento das
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condições naturais no meio fluvial e com a regularização do processo de transporte sólido e de
conectividade longitudinal, assistir-se-á a um impacte positivo, muito significativo, certo, permanente e
reversível.
Em matéria de qualidade do ar é de admitir que as operações de desativação originem uma nova
dispersão de poeiras e de gases. Esta dispersão levará a um impacte negativo e pouco significativo.
No que respeita ao ambiente sonoro entende-se que haverá um impacte semelhante ao verificado para a
fase de construção, embora com menor amplitude. Este será assim negativo e pouco significativo.
Nesta fase, os impactes sobre o panorama socioeconómico serão em muito semelhantes aos identificados
para a fase de construção. É, por isso, esperado um maior dinamismo do mercado de trabalho e do setor da
restauração e comércio local, assim como um aumento do tráfego de veículos pesados.
No que respeita ao clima e ao património, não foram identificados impactes ambientais que possam
resultar da desativação do Aproveitamento.

8. Minimização dos efeitos do Projeto sobre o Ambiente
No sentido de fazer face aos impactes identificados, o EIA propõe um conjunto de medidas de mitigação e
recomendações para o Projeto de Execução do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T.

8.1

Medidas de mitigação

As medidas de mitigação propostas no EIA têm por objetivo minimizar e/ou compensar os efeitos negativos
e potenciar os efeitos positivos resultantes da implementação do Aproveitamento. Segue-se, assim, a
identificação das medidas que se consideram mais relevantes por fase do Projeto:
Fase de construção:
•

Promover a localização do estaleiro de obra em local de fácil acesso e evitar a impermeabilização
de áreas no seu interior, exceto nas situações estritamente necessária devido à existência de
produtos contaminantes;

•

Vigiar a integridade do terreno e a estabilidade dos taludes durante a execução das operações de
desmatação, desarborização e movimentação de terras;

•

Proceder à realização de movimentações de terra em período seco, mas proceder a regas
periódicas nas áreas afetadas para evitar a dispersão de poeiras;

•

Proceder ao armazenamento dos materiais provenientes das fora do leito do rio no sentido de
minimizar o transporte de sólidos;
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•

Assegurar que os materiais escavados são preferencialmente utilizados como materiais de
empréstimo na construção e, apenas em último caso, levados a depósito para o exterior da obra.

•

Respeitar as frentes e o faseamento da obra para evitar afetações desnecessárias sobre o coberto
vegetal, e procurar conciliar a execução das operações de desmatação e desarborização com os
ciclos de reprodução e migração da fauna;

•

Proceder ao encaminhamento dos resíduos lenhosos originados pelas operações de desmatação e
desarborização, evitando a sua deposição no leito do Rio e na albufeira;

•

Proceder à monitorização da fauna aquática de forma a avaliar a eficácia do dispositivo de
passagem de peixes;

•

Proceder à obtenção das autorizações, licenças e títulos previstos nos termos da legislação em
vigor para a ocupação e/ou utilização de áreas sujeitas ao regime da Reserva Ecológica Nacional,
do Domínio Hídrico e de áreas percorridas por incêndios florestais;

•

Proceder à obtenção das autorizações necessárias para a execução das operações de
desmatação e desarborização nos termos da legislação em vigor;

•

Restringir a circulação de máquinas e equipamentos a zonas previamente delimitadas e afetas à
área de construção, e assegurar o seu parqueamento em local devidamente apropriado com as
infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame;

•

Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando nela forem
vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação
e a ressuspensão de poeiras;

•

Cumprir os procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante para cada
um dos equipamentos ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos, efetuando revisões periódicas
aos veículos e maquinaria de forma a verificar as suas condições de funcionamento e,
consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora admissíveis sejam violados;

•

Garantir que a circulação de veículos será efetuada a uma velocidade controlada;

•

Limitar o funcionamento dos equipamentos ruidosos e a circulação de máquinas pesadas e
viaturas de transporte de materiais, ao período diurno para evitar situações de incomodidade para
os habitantes das localidades atravessadas (Matos e Limeiras);

•

Proceder, se necessário, à reparação das vias de circulação utilizadas para acesso à obra após a
conclusão da fase de construção;

•

Implementar as medidas de caráter ambiental e de higiene e segurança do pessoal preconizadas
na legislação aplicável;

•

Proceder ao registo topográfico, fotográfico e, quando necessário, à realização de escavações
arqueológicas nas ocorrências patrimoniais identificadas, de acordo com as orientações técnicas
de um arqueólogo.
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Fase de exploração:
•

Assegurar a manutenção regular das margens da albufeira, procedendo à execução das
plantações e/ou outras operações que venham a ser necessárias;

•

Proceder ao controlo da vegetação exótica e/ou invasora que se venha a instalar nas áreas
envolventes à albufeira;

•

Assegurar a manutenção dos equipamentos hidráulicos e proceder à monitorização da mortalidade
associada à fauna aquática que venha a ocorrer devido à entrada de peixes no circuito hidráulico;

•

Assegurar a limpeza e manutenção do dispositivo para a passagem de peixes e proceder à sua
verificação diária de modo a garantir que o acesso se encontra desobstruído;

•

Assegurar a limpeza e manutenção do descarregador;

•

Assegurar a manutenção de um regime de caudais ecológicos;

•

Ponderar a valorização do plano de água para fins recreativos e de lazer, regrando a sua utilização.

Fase de desativação:
•

Implementar um plano de desativação que incida sobre o desmantelamento do estaleiro de obra e
sobre a demolição dos equipamentos hidráulicos;

•

Promover a recuperação ambiental e paisagística das áreas intervencionadas, privilegiando a
utilização de espécies locais;

•

Proceder à obtenção das autorizações necessárias para a execução das operações de plantação e
sementeira que venham a ser necessárias, nos termos da legislação em vigor;

•

Proceder à coleta e encaminhamento para tratamento adequado de todos os resíduos e efluentes
produzidos durante as operações de desativação;

•

Implementar as medidas de caráter ambiental e de higiene e segurança do pessoal preconizadas
na legislação aplicável.

8.2

Recomendações para o Projeto de Execução

Com o Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T se encontra em fase de Anteprojeto considerou-se
importante propor medidas e/ou recomendar o estudo mais detalhado de alguns aspetos identificados ao
longo do EIA como causadores de efeitos negativos sobre o ambiente.
Pretende-se com essas medidas e/ou recomendações chegar a soluções que melhor se adeqúem ao
contexto ambiental em que se insere o Projeto, de modo a que os impactes negativos sejam minimizados
ao máximo possível. Sistematizam-se de seguidas as recomendações propostas:
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•

Realização de uma campanha de prospeção geológica e geotécnica complementar que permita
caracterizar com maior detalhe a zona de intervenção e elaboração de cartografia geológica
detalhada;

•

Elaboração de um programa de compensação ambiental incidente que permita compensar os
sistemas ecológicos destruídos;

•

Elaboração de estudos complementares sobre a ictiofauna e bivalves, e elaboração de um estudo
sobre a ocorrência da lontra ao longo do troço da galeria ripícola afetado;

•

Elaboração de um Plano de Recuperação Ambiental e Integração Paisagística da zona do
Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel, o qual deverá privilegiar métodos de engenharia
natural e espécies adaptadas às condições locais;

•

Verificar o dimensionamento do dispositivo de passagem para peixes de acordo com os critérios
recomendados pela comunidade técnica e científica;

•

Atender à escolha de materiais de construção da Central que permitam absorver o ruído produzido
pelas turbinas, evitando a sua propagação para o exterior;

•

Proceder à quantificação do tráfego por tipologia (ligeiros e pesados) e à caracterização dos
caminhos a intervencionar;

•

Proceder à análise do cadastro predial das áreas a submergir e à avaliação do valor territorial das
áreas afetadas pelo enchimento da albufeira e pela passagem da linha elétrica;

•

Inclusão das ocorrências patrimoniais identificadas na zona envolvente e na área de incidência do
Projeto, na planta de condicionantes do caderno de encargos da obra.

9. Monitorização
Os Planos de Monitorização que se propõem no EIA incluem ações a desenvolver antes da realização da
obra, durante a fase de construção e depois do Aproveitamento Hidroelétrico entrar em funcionamento.
Incidem sobre os recursos hídricos, e a fauna e flora, como a seguir se indica:
•

Monitorização da qualidade da água: é proposto um plano de monitorização assente na
realização de uma campanha de amostragem da água do Rio Zêzere antes da obra, após a obra e
durante todo o período de funcionamento com uma periodicidade anual.

•

Monitorização da flora e vegetação: é proposto um plano de monitorização assente no
acompanhamento ambiental da área do Projeto durante a fase de construção e exploração, através
da realização de visitas periódicas e amostragem, e da elaboração de relatórios de visita.
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•

Monitorização da fauna: é proposto um plano de monitorização assente na realização de
amostragens destinadas a avaliar a evolução da fauna terrestre e aquática no perímetro da
albufeira, durante a fase de construção e exploração.

•

Ordenamento do Território: é proposta a monitorização do incómodo ambiental resultante do
tráfego de veículos pesados durante a fase de construção, de forma a aferir as suas repercussões
sobre a qualidade de vida da população. É ainda proposto o seguimento das áreas da REN sujeitas
a intervenção com o intuito de avaliar se as mesmas evoluem favoravelmente, sem prejuízo para a
estabilidade do território.

10.

Considerações finais

Da avaliação efetuada no EIA conclui-se que o Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T
não originará disfunções ambientais que sejam impeditivas da sua execução ou que originem danos
gravosos para o equilíbrio ecológico do território.
Pela avaliação desenvolvida verificou-se que os impactes negativos que ocorrem durante a fase de
construção são maioritariamente de pouca significância e suscetíveis de minimização e controlo através das
medidas e das ações de monitorização propostas.
As situações de maior gravidade estão relacionadas com as alterações introduzidas na dinâmica fluvial e às
condições ecológicas do Rio Zêzere, assumindo maior expressão durante a fase de exploração do
Aproveitamento. Ainda assim, são passíveis de minimização até níveis controláveis e/ou compensação.

