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1.1 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO-SENHORA DA ASSUNÇÃO 
 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA 

1 – INTRODUÇÃO. ANTECEDENTES   

A HIDROERG, Projectos Energéticos, Lda., NIPC 502 166 886, com sede em Lisboa, na rua dos 

Lusíadas, n.º 9, 4.º Dt.º, e na qualidade de Proponente, apresenta o Estudo de Viabilidade Técnico-

Económica (EVTE) do aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Algoso–Senhora da Assunção, na sequência 

do Pedido de Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (PETURH), remetido à então 

Administração de Região Hidrográfica do Norte em 30 de Março de 2009, que por ofício de 9 de Abril 

seguinte considerou que o empreendimento reunia condições suficientes para se prosseguir o respectivo 

licenciamento ambiental. O referido pedido foi documentado e justificado com um estudo preliminar de 

viabilidade técnico-económica.  

Mais especificamente, o PETURH do aproveitamento documentou, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de Maio (entretanto alterado por sucessivos diplomas legais), designadamente do 

n.º 5 do artigo 24.º e do n.º 4 do artigo 21.º, o pedido de emissão de título referente a utilização da água 

para produção de energia eléctrica mediante a execução do denominado aproveitamento Hidroeléctrico 

(AHE) de Algoso-Senhora da Assunção, localizado cerca de 1.5 km a Sul da localidade de Algoso, no 

trecho inferior do rio Angueira (classificação decimal 201 83 31 03). O rio Angueira é um afluente da 

margem esquerda do rio Maçãs, que, por sua vez, é afluente do rio Sabor, todos eles situados na bacia 

hidrográfica do rio Douro.  

Importa registar que a disposição em planta do Aproveitamento objecto do presente EVTE é 

praticamente coincidente e se desenvolve no mesmo perímetro hidráulico de um outro aproveitamento – o 

AHE de Algoso – cujo projecto foi também requerido pela Hidroerg, em colaboração com as Câmaras 

Municipais de Mogadouro e de Vimioso, em cuja área territorial o projecto se insere.  

O AHE de Algoso foi igualmente objecto de um Estudo de Viabilidade Técnico-Económica (EVTE) e 

correspondente Aditamento, apresentados, respectivamente, em Maio de 2006 e em Junho de 2007 à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR-N, na qualidade de entidade 

então licenciadora. O projecto foi sujeito a dois processos de Avaliação de Impacte Ambiental. Numa 

primeira configuração, foi objecto de um processo “incompleto” de avaliação ambiental (processo n.º 1578), 

dado que o Proponente (Hidroerg) decidiu desistir do licenciamento em 2007.05.11. Tal decisão decorreu da 

discordância manifestada pelo ex-Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), no âmbito da 

Comissão de Avaliação desse EIA, quanto à localização do açude relativamente à ponte medieval de 

Algoso (imóvel então em vias de classificação patrimonial), e de se ter proposto uma solução 
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(consubstanciada pelo deslocamento do açude 90 m para montante) que, no entender daquela Comissão 

de Avaliação, ultrapassava a referida discordância.  

O projecto reformulado foi sujeito a um processo completo de avaliação ambiental (processo n.º 1752), 

tendo sido objecto, em 2008.04.30, de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável. O sentido 

desfavorável da declaração foi fundamentalmente justificado com base nos impactes negativos significativos 

na integridade da Zona de Protecção Especial (ZPE) e Sítio de Importância Comunitária (SIC) Rios Sabor e 

Maçãs (respectivamente, PTZPE0037 e PTCON0021 – Directivas "Aves" e “Habitats”). Tais impactes 

relacionavam-se, no essencial e em consequência da execução do açude do Aproveitamento, com a 

afectação do contínuo ecológico, com a redução do estado de conservação do troço final do rio Angueira, 

com a fragmentação dos habitats aquático e ribeirinho, nomeadamente para a toupeira-de-água Gamelys 

pyrenaicus, com a destruição de uma área de 880 m2 da comunidade de buxo (Habitat 5110 da Directiva) 

do leito de cheia do rio Angueira e com a alteração do regime hidrológico.  

Mais especificamente, o Parecer da Comissão de Avaliação do EIA, no qual se baseou a DIA, referia 

que os principais impactes negativos do projecto do AHE de Algoso decorriam: 

i) da imposição de uma barreira física (concretizada por um açude criando um plano de água – 

posicionado à cota da soleira descarregadora ou seja ao nível de pleno armazenamento, NPA – 

com cerca de 9.4 m de altura em relação à cota do talvegue) e de um habitat lêntico e profundo 

(albufeira ao longo do rio Angueira apresentando, para o NPA, uma extensão de 550 m e uma 

profundidade média de  4.5 m) num troço presentemente em contínuo lótico; 

ii) da afectação, pela albufeira e numa extensão de cerca de 300 m, da ribeira de Ponte de Pau 

(afluente da margem esquerda do rio Angueira),  presentemente em contínuo ecológico com o 

curso de água principal; 

iii) da destruição de habitats e de vegetação ribeirinha na zona do açude e da albufeira a criar 

(inundação, desmatação e/ou destruição pelas intervenções de construção do açude), com ênfase 

para a área de 880 m2 da comunidade de buxo (Habitat 5110 da Directiva); e  

iv) da redução da qualidade do habitat (alteração do regime hidrológico natural com a redução do 

caudal circulante e diminuição da qualidade da água) no troço do rio Angueira entre a captação 

(açude) e a restituição (central hidroeléctrica) (cerca de 2300 m de extensão). 

A configuração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção agora requerido teve em especial 

consideração a totalidade das observações constantes da referida Declaração de Impacte Ambiental, 

adequando significativamente o projecto inicial, com o objectivo de reduzir ou mesmo de eliminar os 

impactes então identificados.  

Nesse contexto, o novo esquema proposto para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção introduz, 

relativamente à situação antecedente, uma forte redução na altura da soleira descarregadora do açude (de 

9.4 m no EVTE inicial, depois 7.9 m – no Aditamento ao EIA -, para os 3.8 m agora previstos) e, 
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consequentemente, na superfície e profundidade da albufeira por ele gerada. Esta redução deriva de uma 

reanálise profunda das características do Aproveitamento, tendo em vista acolher as objecções de ordem 

ecológica anteriormente colocadas à dimensão da albufeira e às consequências que poderia ter sobre a 

mobilidade das espécies faunísticas que nela se vão movimentar.      

Além disso, adopta-se um regime de exploração do Aproveitamento a fio-de-água e uma definição de 

caudais ecológicos variáveis no semestre seco, período de maior sensibilidade das espécies aquáticas, 

acordado com o ex-INAG/APA aquando do EIA do Aproveitamento na sua anterior configuração. 

O novo projecto contempla ainda a criação de uma segunda estrutura de transposição do açude para 

a toupeira-de-água, Gamelys pyrenaicus, de modo a assegurar o contínuo ecológico entre o rio Angueira e 

a ribeira de Ponte de Pau que com ele conflui.  

Neste intróito, resta acrescentar que o empreendimento dispõe de condições de ligação à rede 

eléctrica nacional, num ponto de interligação situado a cerca de 11.3 km, atribuído pela Direcção-Geral de 

Energia e Geologia para uma potência máxima injectada de 5 600 kVA. Esta potência de interligação 

resultou da ligeira ampliação da potência do anterior projecto (4 800 kVA) com o objectivo de melhor utilizar 

a capacidade de vazão do túnel, compatível a adução de um caudal superior ao então previsto. O aumento 

do caudal de dimensionamento do aproveitamento destinou-se a compensar a redução na produção de 

energia que decorreu da diminuição da altura do açude (com redução da queda), comportando-se, assim, o 

aumento dos custos de implementação do projecto decorrentes da duplicação dos sistemas de transposição 

faunística e do previsível enterramento do trecho da linha à saída da central hidroeléctrica, na travessia da 

Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas 

compensatórias do AHE do Baixo Sabor, conforme se retomará posteriormente.     

Deve referir-se que na sequência da submissão do PETURH do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção e na sequência da posição manifestada pela Administração em Abril de 2010, foi desenvolvido 

um diálogo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), no sentido de averiguar da existência de obstáculos que, à priori, levantassem reservas 

substanciais por parte daquelas instituições ao prosseguimento do projecto, que volta a contar com o 

envolvimento dos dois municípios onde o AHE se irá inserir (Vimioso e Mogadouro). Embora notando que 

“uma decisão fundamentada sempre dependerá da disponibilidade de informação relevante que só o 

procedimento de AIA nos poderá fornecer”, a nova configuração do Aproveitamento mereceu da parte da 

APA e do ICNF em Abril e Maio de 2012 uma manifestação de abertura ao seu licenciamento. Das 

diligências sequentes junto das mesmas instituições, veio-se a confirmar que as alterações introduzidas em 

relação à solução inicial do Aproveitamento eram bem aceites por ambas as entidades. 

Entendeu ainda o ICNF, já em Maio de 2013, solicitar uma alteração adicional à configuração do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção, relacionada com o enterramento do ramal de ligação à rede eléctrica no 

troço inicial junto à central hidroeléctrica, por forma a eliminar a interferência com a ZPPN de Algoso, 



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

 
 

 

1.4 

dirigida à conservação dos quirópteros e das rapinas rupícolas (em particular a água-real. Aquila 

chrysaetos, e a águia de Bonelli, Hieraaetus fasciatus), o que o presente EVTE também contempla.  

Tudo ponderado, o ICNF afirmou em ofício daquela última data que “o SIC e a ZPE dos rios Sabor e 

Maçãs, onde se localiza este projecto, já se encontram muito significativamente afectados pela construção 

do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor e por um conjunto de açudes de dimensão variável, os 

quais produzem impacte negativos, significativos, cumulativos e amplificadores, sendo que a pretensão 

defendida por V. concorre para aumentar tais impactes. No entanto, tendo em conta que a data a que 

remonta a pretensão é anterior às decisões relativas aos referidos empreendimentos, aplicam-se neste 

contexto os princípios da igualdade e da proporcionalidade, que justificam que se considere atendível a 

necessidade de compatibilizar a conservação dos valores com a V. pretensão.”. 

Na sequência do parecer emitido pelo ICNF e de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 21.º do 

Regime de Utilização dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, com as alterações introduzidas 

por sucessivos decretos-lei e pela Lei n.º 44/2012), a APA publicitou em Edital de Janeiro de 2014 a 

pretensão da Hidroerg em captar água para produção de energia no rio Angueira, não tendo surgido, 

segundo ofício de Abril do mesmo ano, outros interessados na atribuição do título de utilização nem tendo 

sido apresentadas objecções/reclamações à realização do empreendimento. 

Assim, foi elaborado o presente EVTE que, conjuntamente com o respectivo Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) e de acordo com o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, na sua actual redacção, 

permitem dar início ao procedimento de atribuição de título de utilização de recursos hídricos para captação 

de água para produção de energia no local em apreço.  

O presente estudo de viabilidade tem por objectivo instruir o pedido de Título de Utilização de 

Recursos Hídricos, contendo todos os elementos requeridos na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, 

e nos respectivos Anexos I e II. 

O estudo agora apresentado foi organizado em nove capítulos cujos elementos escritos e gráficos dão 

resposta ao conteúdo previsto no Anexo I da supra mencionada Portaria e que, para além deste capítulo 

introdutório, contêm, em súmula, os seguintes elementos de caracterização e análise do Aproveitamento: 

- Capítulo 2 – Localização e Concepção Geral do Empreendimento. 

- Capítulo 3 – Elementos de Base mais relevantes utilizados no estudo, com ênfase para os estudos 

antecedentes. 

- Capítulo 4 – Caracterização Geológica e Geotécnica da zona de inserção do Aproveitamento, quer 

no seu todo, quer no que respeita a cada uma das suas componentes. 
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- Capítulo 5 – Estudo Hidrológico, das Disponibilidades Hídricas e das Utilizações de Água, 

compreendendo a síntese das características hidrológicas relevantes em termos de 

dimensionamento energético do Aproveitamento, bem como das utilizações de água do rio Angueira. 

- Capítulo 6 – Regime Hidrológico no Trecho Interferido. Produção Anual Média. Regolfos, contendo, 

para além da quantificação da produção anual média, a caracterização dos caudais anuais, mensais 

e diários no trecho fluvial interferido pelo Aproveitamento que decorre do regime de caudais 

ecológicos previsto, bem como da configuração da superfície livre (regolfos) em cheia. 

- Capítulo 7 – Solução Adoptada. Descrição e Dimensionamento Prévio, onde se detalham as 

características fundamentais do Aproveitamento e de cada uma das suas componentes, incluindo 

dos equipamentos a instalar, da ligação à rede eléctrica e dos acessos viários que sustentam, de 

modo inequívoco, a viabilidade técnica do projecto. 

- Capítulo 8 – Enquadramento Ambiental do Aproveitamento, mencionando a sua inserção ambiental, 

bem como algumas soluções adoptadas para minorar os potenciais impactes negativos do 

empreendimento, a desenvolver em Estudo de Impacte Ambiental separado. 

- Capítulo 9 – Programação. Estimativa de Custo e Análise Económica do Aproveitamento, em que é 

apresentado o cronograma previsto para a execução, bem como os custos detalhados e os 

indicadores económicos que lhes correspondem e que indicam a viabilidade económica do 

empreendimento. 
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2 – LOCALIZAÇÃO E CONCEPÇÃO GERAL DO APROVEITAMENTO 

O Aproveitamento Hidroeléctrico (AHE) de Algoso-Senhora da Assunção – localiza-se nas freguesias 

de Algoso e de S. Martinho do Peso, respectivamente dos concelhos de Vimioso e de Mogadouro, distrito 

de Bragança, na bacia hidrográfica do rio Angueira (201 83 31 03) – Figura 2.1. O rio Angueira é um 

afluente da margem esquerda do rio Maçãs, que, por sua vez, é afluente do rio Sabor (bacia hidrográfica do 

rio Douro). Na zona de inserção do AHE o rio Angueira faz fronteira entre as duas freguesias anteriormente 

mencionadas e, portanto, entre os concelhos a que elas pertencem. 

 

Figura 2.1 – Localização esquemática da 

bacia hidrográfica do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção no contexto do 

País (sem escala). 

 

O Aproveitamento destina-se exclusivamente à produção de energia eléctrica baseada na exploração a 

fio-de-água de parte das afluências do rio Angueira, através da exploração de uma queda bruta máxima de 

cerca de 73.9 m, resultante do desnível entre a cota 406.8, relativa ao nível de retenção normal da 

pequeníssima albufeira que origina (Nrn), e a cota 332.9, referente ao nível da superfície livre para o caudal 

de dimensionamento (9 m3/s) na secção de restituição da respectiva central hidroeléctrica (altura do 

escoamento de aproximadamente 0.92 m para talvegue à cota 332.0).  

Na Figura 2.2 apresenta-se o perfil longitudinal do rio Angueira entre as cotas 325 e 425 que 

compreendem o trecho do curso de água interessado pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção.  

AHE de
Algoso-Senhora da 

Assunção
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Figura 2.2 – Perfil longitudinal do trecho do rio Angueira interessado pelo AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção. 

O circuito hidráulico previsto compreende, no essencial, um açude, a que se segue uma derivação de 

caudais integralmente em pressão, constituída por um túnel e por uma conduta forçada, e, por fim, a central 

hidroeléctrica com restituição submersa dos caudais turbinados para o rio Angueira. 

O circuito hidráulico que se desenvolve a jusante do açude insere-se integralmente na margem 

esquerda do rio Angueira (freguesia de S. Martinho do Peso, concelho de Mogadouro). As áreas das bacias 

hidrográficas do curso de água relativas às secções do açude e da restituição da central do Aproveitamento 

de Algoso-Senhora da Assunção são de 551.3 e de 555.7 km2, respectivamente. As Figuras 2.3 e 2.4 

contêm a representação esquemática do circuito hidráulico sobre as bases cartográficas às escalas, 

respectivamente, 1:25 000 (folhas n.os 80 e 94) e 1:5 000. 

O açude localizar-se-á no rio Angueira, cerca de 2 km a sul da povoação de Algoso, freguesias de 

Algoso e de S. Martinho do Peso, numa secção do curso de água praticamente coincidente com a prevista 

no Pedido de Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (PETURH), com o leito sensivelmente à 

cota 403, localizada a menos 45 m a jusante da confluência da ribeira da Ponte de Pau (afluente da 

margem esquerda do rio Angueira) e a escassos metros a jusante de um açude de pedra existente, embora 

destruído – Fotografias 2.1 e 2.2. Fica, assim, assegurada uma distância à ponte medieval de Algoso, 

sobre o rio Angueira, superior a 260 m, ou seja, suficientemente grande para que a obra de retenção não 

cause impacte visual sobre aquele infra-estrutura, aliás, em conformidade com as recomendações 

oportunamente apresentadas pelo então Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), no 

âmbito dos estudos que antecederam o presente EVTE e o correspondente PETURH.  
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Figura 2.3 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Representação esquemática do circuito hidráulico. 

Escala aprox. 1:25 000 (folhas n.os 80 e 94).  
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Figura 2.4 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Representação esquemática do circuito hidráulico 

sobre a base cartográfica à escala 1:5 000. 

 

  

Fotografia 2.1 – Secção de implantação do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Vista da 

margem direita, de jusante para montante (ao fundo, confluência da ribeira da Ponte do Pau com o rio 

Angueira). 

N 

Açude de pedra, semi-
destruído

Secção de inserção do 
açude do AHE de Algoso
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Fotografia 2.2 – Secção de implantação do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Vista do leito 

do rio, de montante para jusante. 

As Fotografias 2.3 e 2.4 contêm montagens da vista do sopé do Castelo do Algoso sobre o vale 

interferido do rio Angueira, onde esquematicamente se representa a localização do açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, sendo visível a ponte medieval. A última das anteriores fotografias abrange 

todo o vale, até à secção de implantação da central, no sopé do viaduto da EN 219 que surge à direita. 

  

 

Fotografia 2.3 – Secção de implantação do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Vista do 

Castelo de Algoso sobre o rio Angueira. 

 

Localização do açude 
do aproveitamento

Zona ampliada
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Fotografia 2.4 – Vista do Castelo de Algoso sobre o trecho do rio Angueira interferido pelo AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. 

O AHE de Algoso-Senhora da Assunção será explorado a fio-de-água com ligeira modelação para 

caudais inferiores ao mínimo compatível com o funcionamento da central. A tomada de água, localizada na 

margem esquerda, será submersa e deverá assegurar a derivação do caudal máximo de 9.0 m3/s. 

O açude será munido em praticamente todo o seu desenvolvimento de um descarregador de superfície 

com crista à cota do nível de retenção normal (Nrn=406.8), dimensionado para o caudal de ponta da cheia 

com período de retorno de 100 anos, com o valor estimado de 920 m3/s (cota do nível de máxima cheia, 

NMC, de 411.5). Na margem direita será executada uma passagem para as espécies faunísticas, 

nomeadamente, ictiofauna e toupeira de água, a qual será complementada por uma passagem adicional na 

margem esquerda especificamente para a toupeira-de-água. Na margem esquerda haverá ainda o 

dispositivo para lançamento do caudal ecológico, acoplado à tomada de água para o circuito hidráulico, no 

remanescente que não seja assegurado pelos dispositivos de transposição, conforme se justificará no 

subcapítulo 7.2. 

O túnel que se desenvolve a partir da tomada de água submersa terá 1 615 m de desenvolvimento e 

declive de 1.2 % (eixos nas secções inicial e final sensivelmente às cotas 403.7 e 385.0, respectivamente), 

não carecendo de chaminé de equilíbrio. Imediatamente a jusante do túnel inserir-se-á a câmara de 

válvulas, a que se segue a conduta forçada (ver subcapítulo 7.3). 

Ponte mediavel

Viaduto EN 2019
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A conduta forçada (ver subcapítulo 7.4

diâmetro de 1 800 mm. Terá cerca de 150 m de comprimento, desenvolvendo

333.65 (cotas do eixo da conduta na secção inicial e do eixo da roda da turbina, respectivamente).

A central hidroeléctrica será equipada com dois grupos 

Francis de eixo horizontal, com a potência global aproximada 

9.0 m3/s e para queda útil de cerca de 70.3 m (rendimento médio global da central d

localizar-se-á na esquerda do rio Angueira, 

velha e nova sobre o rio Angueira (EN 219). 

estimado em 332.92 a cota da superfície livre correspondente ao caudal máximo derivável, conforme se 

justifica no subcapítulo 6.5, referente ao cálculo de curvas de vazão.

Fotografia 2.6 – AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção.  

Vista da ponte nova (EN 219) sobre 

a ponte velha e sobre o local 

implantação da central do 

Aproveitamento (margem 

esquerda). 

 

A descrição detalhada e o dimensionamento prévio do empreendimento, incluindo a indicação das 

suas características hidrológico-energéticas e construtivas constam dos 

de viabilidade, o último contendo também a implantação das suas principais componentes 

especificadas. 
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subcapítulo 7.4) será constituída por tubagem de aço instalada à vista e com 

mm. Terá cerca de 150 m de comprimento, desenvolvendo-se entre as cotas 385.0 e 

333.65 (cotas do eixo da conduta na secção inicial e do eixo da roda da turbina, respectivamente).

equipada com dois grupos iguais turbina - gerador, com turbina do tipo 

com a potência global aproximada de 5.4 MW, relativa a

/s e para queda útil de cerca de 70.3 m (rendimento médio global da central d

á na esquerda do rio Angueira, numa secção distando 60 e 180 m das pontes respectivamente 

velha e nova sobre o rio Angueira (EN 219). – Fotografias 2.5 e 2.6. A restituição será submersa, tendo

da superfície livre correspondente ao caudal máximo derivável, conforme se 

, referente ao cálculo de curvas de vazão. 

 

Fotografia 2.5 

Algoso-Senhora da Assunção. Ponte 

nova sobre o rio Angueira (EN 219). 

Vista de jusante para montante 

sensivelmente da secção de inserção 

da central do 

da plataforma marginal 

edificação da central

Vista da ponte nova (EN 219) sobre 

A descrição detalhada e o dimensionamento prévio do empreendimento, incluindo a indicação das 

energéticas e construtivas constam dos Capítulos 5 

de viabilidade, o último contendo também a implantação das suas principais componentes 
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aço instalada à vista e com 

se entre as cotas 385.0 e 

333.65 (cotas do eixo da conduta na secção inicial e do eixo da roda da turbina, respectivamente).  

gerador, com turbina do tipo 

relativa ao caudal máximo de 

/s e para queda útil de cerca de 70.3 m (rendimento médio global da central de 87.0%). O edifício 

numa secção distando 60 e 180 m das pontes respectivamente 

. A restituição será submersa, tendo-se 

da superfície livre correspondente ao caudal máximo derivável, conforme se 

Fotografia 2.5 – AHE de 

Senhora da Assunção. Ponte 

nova sobre o rio Angueira (EN 219). 

Vista de jusante para montante 

sensivelmente da secção de inserção 

da central do Aproveitamento. Bordo 

da plataforma marginal da zona de 

edificação da central 

 

 

A descrição detalhada e o dimensionamento prévio do empreendimento, incluindo a indicação das 

s 5 a 7 do presente estudo 

de viabilidade, o último contendo também a implantação das suas principais componentes às escalas nele 
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3.1

3 – ELEMENTOS DE BASE  

Para a elaboração do presente trabalho utilizaram-se de forma mais relevante os seguintes elementos 

base: 

a) Estudos e publicações 

-  [1] HIDROERG – Aproveitamento hidroeléctrico de Algoso. Estudo de Viabilidade 

Técnico-Económica, HE 2006; 

-  [2] HIDROERG – Aproveitamento hidroeléctrico de Algoso. Aditamento ao Estudo de Viabilidade 

Técnico-Económica, HE 2007; 

-  [3] HIDROERG – Aproveitamento hidroeléctrico de Algoso. Estudo de Impacte Ambiental, HE 

2007; 

-  [4] HIDROERG – Aproveitamento hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. Pedido de 

Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos, HE, 2009; 

-  [5] Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro. APA, 2012; 

-  [6] Monografias Hidrológicas dos Principais Cursos de Água de Portugal Continental, Direcção 

Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, 1986. 

-  [7] Análise de precipitações intensas. Cláudia Brandão Pereira, Dissertação para obtenção do 

grau de Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos, Outubro, 1995, UTL, IST] 

-  [8] Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal Continental. C. 

Brandão, R. Rodrigues; J. P. Costa, 2001, DSRH-INAG, Instituto da Água. Lisboa, Portugal. 

-  [9] Atlas de distribuição dos anfíbios e répteis de Portugal Continental. Maria Elisa Oliveira e 

Eduardo G. Crespo, 1989. 

-  [10] Atlas do Ambiente (Comissão Nacional do Ambiente). 

-  [11] Contribution à l’Etude Tectonique de Trás-os-Montes Oriental, António Ribeiro, 1974. 

-  [12] Desenvolvimento de um Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal, 1995 

-  [13] Expressão para o cálculo do caudal máximo de cheia em cursos de água em Portugal, J.M. 

Loureiro. Revista Recursos Hídricos, Volume 5 - nº 1, APRH 1984.  

-  [14] Definição, Caracterização e Cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, 

INAG, 1997. 
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-  [15] Precipitações intensas em Portugal Continental. Estimação para durações inferiores ao dia, 

M. Portela, CCDR-Évora, 2005. 

-   [16] Relações Anuais Precipitação/Escoamento (mm). Período 1952-53 a 1981-82, Direcção-

Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, Divisão de Hidrometria, 1985. 

b) Elementos topo-cartográficos 

-  Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50 000. Serviços Geológicos de Portugal, 1974, folha 

5-B; 

-  Carta militar dos Serviços Cartográficos do Exército na escala 1:250 000, folhas1; 

-  Cartas do Instituto Geográfico e Cadastral das áreas abrangidas pelo Aproveitamento na escala 

1: 100 000, folhas 5 e 6; 

-  Carta militar dos Serviços Cartográficos do Exército da área pelo Aproveitamento na escala 

1:25 000, folhas 52, 53, 66, 67, 80, 81, 94, 95 e 108; 

-  Planta topográfica na escala 1:5 000 da zona do Aproveitamento. 
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4.1

4 – CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA  

4.1 – METODOLOGIA  

Desenvolvida a nível de Estudo de Viabilidade Técnico-Económica, a caracterização geológica e 

geotécnica da zona de implantação do Aproveitamento, apresentada no presente capítulo, é sustentada nos 

seguintes elementos:  

a) experiência dos autores, quer em trabalhos congéneres, quer em estudos geológicos efectuados 

para a Hidrotécnica Portuguesa – Consultores para Estudos e projectos, Lda., no Nordeste 

Transmontano, no quadro da Política da Água que a então Direcção-Geral dos Serviços 

Hidráulicos (actualmente Agência Portuguesa do Ambiente, APA) prosseguia, nas décadas de 

setenta e oitenta do século passado; 

b) alguns estudos regionais consultados, de entre os quais se destaca “Contribution à l’Etude 

Tectonique de Trás-os-Montes Oriental” (1974), de António Ribeiro; 

c) e, finalmente, pelo reconhecimento técnico efectuado ao local de implantação do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção. 

Foram ainda utilizados como elementos de apoio a Carta Geológica de Portugal, na escala 1:200 000, 

Folha 2 (IGM, 2000), que constitui uma actualização da que integra o estudo de A. Ribeiro acima citado, as 

Cartas Militares na escala 1:25 000, n.os 80 e 94, e uma planta topográfica, na escala 1:5 000. 

Especificamente, o estudo consistiu na caracterização geológico-geotécnica dos condicionalismos a 

enfrentar na execução das obras associadas à implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

Esta decompõe-se em órgãos a céu aberto (açude, tomada de água, conduta forçada e central 

hidroeléctrica) e em subterrâneo (túnel com secção em ferradura, com 3.4 m de altura e 3.2 m de largura, 

cerca de 1 615 m de comprimento e inclinação de 1.2 %). 

Em termos metodológicos, partiu-se da caracterização, litológica e estrutural, do maciço rochoso 

interessado pela obra e das formações de cobertura com que interferem os órgãos a céu aberto. 

Seguidamente, procurou inferir-se a tipologia dos problemas geotécnicos que poderão ocorrer, dando-se 

particular atenção aos que podem condicionar a execução do túnel e, consequentemente, devem requerer 

soluções construtivas diferenciadas em função das necessidades de contenção estimadas. Finalmente, 

procurou-se também inferir o peso relativo dessas soluções, diferentemente oneradas pelos meios técnicos 

aplicados. 
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Entre os factores que influenciam a qualidade geotécnica do maciço a escavar em túnel releva a 

presença da água de circulação subterrânea, pelo que se fará referência, no item 4.2 - Hidrogeologia 

respeitante ao local do Aproveitamento e da área envolvente, às características hidrogeológicas do maciço 

rochoso integrante do Aproveitamento.  

4.2 – ESTUDO REGIONAL  

4.2.1 – Quadro geológico-estrutural  

Para enquadramento geológico-geotécnico do AHE do Algoso-Senhora da Assunção atendem-se, em 

primeiro lugar, à última edição da Carta Geológica de Portugal, na escala 1:500 000 (SGP, 1992). Os 

conhecimentos geológicos dos técnicos habituados a projectar e construir obras de engenharia civil são 

suficientes para que, sem esforço, se dê conta da maior complexidade geológica (particularmente na 

vertente estrutural) do Nordeste Transmontano, zona em que se localiza o AHE em causa, relativamente à 

do restante território continental português do Maciço Antigo ou Hespérico (exceptuando, portanto, as orlas 

sedimentares ceno-mesozóicas), não obstante as limitações na uniformidade da precisão do levantamento 

da Carta Geológica. 

Os Serviços Geológicos e os organismos que lhes sucederam têm procurado ultrapassar este 

inconveniente com as edições, na escala 1:200 000, das folhas por que se distribui o território continental. 

Dessas edições, a da Folha 2, que varre a região do Nordeste Transmontano na sua totalidade, é uma 

importante valorização da Carta Geológica de Portugal porque, além de apresentar, com critério 

relativamente uniforme, o levantamento estratigráfico e as macroestruturas tectónicas, conta com o suporte 

do estudo que, para toda essa região, foi elaborado por A. Ribeiro para a sua tese de doutoramento, 

orientada sobretudo para a caracterização geodinâmica daquela região.   

Face a este contexto, deve compreender-se que, para enquadramento geológico regional do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção se apresente o quadro geológico de toda a  região transmontana nordestina, 

necessariamente de forma muito sucinta e intencionalmente virada para os aspectos de que se infiram as 

características mecânicas (geotécnicas) do maciço interessado pelo Aproveitamento.   

Na referida Folha 2 da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000, confirma-se a complexidade 

geológica daquela região. Salta à vista que nela pontificam duas sub-regiões, grosseiramente circulares, 

identificadas como os Maciços de Morais e de Bragança. Ambos têm uma zona nuclear de rochas 

polimetamórficas básicas e ultrabásicas, à qual se sucedem três coroas circulares estruturais, de idade 

primária ou paleozóica, encontrando-se o local do AHE do Algoso-Senhora da Assunção na mais interior do 

Maciço de Morais, designada na carta geológica por Complexo Alóctone Inferior. Tal como esta, as outras 

duas coroas estruturais (Intermédia e Exterior) também são complexos alóctones, o que quer dizer que 

foram movimentados (ou deslocados) por esforços tectónicos e, portanto, foram afastados do local de 
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génese. A movimentação dos três complexos (ou coroas estruturais) fez

zona nuclear, por sucessivos cavalgamentos que originaram zonas ou superfícies de carreamento. A 

4.1, que inclui o extracto da Carta 1:200

interpretativo D – E ajudam a compreender a estrutura descrita.

 

Figura 4.1 – Enquadramento geológico e corte geológico sintético D

Portugal, na escala 1:200 000, Folha 2. O enquadramento próximo do AHE de Algoso

Assunção, localizado a meio da área cartografada, consta da 

respectiva legenda (nota: recomenda

DD  
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génese. A movimentação dos três complexos (ou coroas estruturais) fez-se no sentido de afastamento da 

zona nuclear, por sucessivos cavalgamentos que originaram zonas ou superfícies de carreamento. A 

, que inclui o extracto da Carta 1:200 000, em que se integra o local do AHE, e o corte geológico 

a compreender a estrutura descrita. 

Enquadramento geológico e corte geológico sintético D-E extraídos da Carta Geológica de 

Portugal, na escala 1:200 000, Folha 2. O enquadramento próximo do AHE de Algoso

localizado a meio da área cartografada, consta da Figura 4.2, na escala 1:25 000, com a 

ota: recomenda-se a consulta da legenda geral da Carta Geológica acima referida).
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ntido de afastamento da 

zona nuclear, por sucessivos cavalgamentos que originaram zonas ou superfícies de carreamento. A Figura 

000, em que se integra o local do AHE, e o corte geológico 

 

 

E extraídos da Carta Geológica de 

Portugal, na escala 1:200 000, Folha 2. O enquadramento próximo do AHE de Algoso-Senhora da 

, na escala 1:25 000, com a 

se a consulta da legenda geral da Carta Geológica acima referida). 

EE  
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Até se concluir por esta estrutura tectónica, muitos foram os estudos que se fizeram e as hipóteses 

interpretativas que se avançaram. Tal facto resulta da complexidade geológico-estrutural já antes referida, 

porque os complexos geológico-estruturais que se individualizaram registam, em si mesmos, testemunhos 

de três fases metamórficas e de dois ciclos orogénicos, uns observáveis macroscopicamente, outros a 

escala mesoscópica (em afloramentos ou em amostras de mão) e outros só a escala microscópica.  

Quanto à distinção litológica dos complexos geológico-estruturais, observa-se que estes são 

constituídos essencialmente por rochas originalmente sedimentares e vulcano-sedimentares do Paleozóico 

(de todos os períodos – Câmbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico e Pérmico – embora com hiatos) que, uma 

vez sujeitas a processos metamorfisantes, adquiriram estruturas essencialmente xistentas ou compactas. 

Processos geomorfológicos evidenciaram a orientação dessas rochas, especialmente no caso dos 

quartzitos, dada a sua grande resistência à erosão. Por outro lado, tendo sido sujeitas a processos 

tectónicos, as rochas acusam dobramentos, estiramentos e falhas associadas. Os respectivos estilos são, 

naturalmente, complexos, apesar de, nas suas linhas gerais, estarem identificados e descritos, 

designadamente no estudo de A. Ribeiro, já citado. 

No que respeita às estruturas tectónicas de tipo falha, resultantes de roturas consequentes dos 

campos de forças orogénicas, distinguem-se as que afectam diferentemente os três complexos 

geológico-estruturais (ou coroas estruturais) e as que afectam igualmente toda a região do Nordeste 

Transmontano e até se prolongam para além dos seus limites. As primeiras, no Maciço de Morais, são 

especialmente densas e de orientações radiais (isto é, orientadas para a zona nuclear do Maciço) no 

Complexo Alóctone Inferior, em que se localiza o AHE do Algoso-Senhora da Assunção; as segundas 

(hercínicas, isto é, consequentes dos movimentos hercínicos que ocorreram no final da Era Primária), de 

orientações próximas de NNE, embora presentes em toda a região, não aparecem evidenciadas na carta 

geológica em condições de afectar o local do Aproveitamento, pelo que a sua presença, no quadro deste 

estudo, se infere da análise geomorfológica seguidamente apresentada. 

Para concluir esta caracterização geológica regional, interessa ainda referir que a carta geológica, em 

que se apoiou, manifesta, sobretudo no Complexo Alóctone Inferior, a falta de continuidade das formações 

geológicas, facto que, não sendo atribuído a falhas, se terá de atribuir a outras razões, tais como: extensões 

limitadas das formações (nem sempre geradas em ambiente submarino), dobramentos, razões 

paleogeográficas e outras, que só a análise mesoscópica pode revelar e a que se aludirá no item 4.2.2.    

4.2.2 – Quadro geomorfológico  

A evolução geográfica da actual região do Nordeste Transmontano conduziu à formação de uma 

superfície planáltica, em que prevalecem testemunhos de depósitos continentais terciários, se distinguem 

cabeços característicos das rochas xistentas e sobressaem relevos de dureza, devidos a ocorrências mais 
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resistentes, com abundante quartzo de constituição ou essencialmente quartzíticas. Neste último caso, 

originaram-se cristas facilmente referenciáveis na paisagem. 

A rede de drenagem, por sua vez, foi abrindo vales e fixando os talvegues, preferencialmente, em 

alinhamentos de fraqueza ou evitando alinhamentos de resistência. Evidenciam-se, assim, as principais 

fracturas e falhas, mais ou menos extensas, e descontinuidades litológicas. Os mais contínuos desses vales 

fixaram-se sobre as falhas e as fracturas hercínicas, de orientações entre N-S e NNE. O exemplo mais 

expressivo é o vale da Ribeira da Vilariça. Nas vizinhanças do local do Aproveitamento os exemplos são 

discretos e não há coincidência com falhas cartografadas. Contudo, o próprio vale do Angueira, sobretudo a 

montante de Porto Mourisco, segue um traçado com orientação média no sector angular daquelas 

orientações. Outros vales podem ser apresentados como exemplos igualmente pouco expressivos, como o 

do rio Maçãs, mas, apesar disso concorrem para que testemunhem a  presença da fracturação hercínica. 

Apresentadas as evidências  a nível regional, faz sentido passar a um segundo nível de caracterização 

geológica e geomorfológica, feito a uma escala de maior detalhe. 

4.3 – ZONA DO APROVEITAMENTO E ÁREA ENVOLVENTE  

4.3.1 – Enquadramento geológico e geomorfológico  

Neste segundo nível de caracterização, recorreu-se a observações directas da zona do 

Aproveitamento e da área envolvente, com o apoio das Cartas Militares e da planta topográfica, na escala 

1:5 000, efectuada expressamente para a implantação do circuito hidráulico. Os mesmos elementos 

cartográficos foram utilizados para efectuar a Planta Geológica, na escala 1:25 000, que se apresenta na 

Figura 4.2, e o Corte Geológico Interpretativo pelo eixo do circuito hidráulico, na escala 1:5 000, que se 

apresenta, mais adiante, na Figura 4.3.  

A Planta Geológica constante da Figura 4.2 foi executada a partir da ampliação da Carta Geológica de 

Portugal, na escala 1:200 000, por não se dispor de outro apoio geológico cartográfico e porque essa carta 

dispõe de minutas de campo muito detalhadas. Apesar disso, tem de ser utilizada com o cuidado 

indispensável, no que respeita a precisão dos limites geológicos e a validade descritiva das unidades lito-

estruturais, não só porque a carta original não está georreferenciada num SIG, mas também porque a 

descrição daquelas unidades integra uma grande variedade de diferenciações geológicas que, na região 

restrita observada, só estarão presentes com o pormenor da escala da carta editada. 

Por seu turno, o corte ou perfil geológico interpretativo da Figura 4.3 foi efectuado com sobreelevação 

de duas vezes, nas escalas 1:10 000 (H) e 1:5 000 (V), para salientar as mudanças de inclinação do perfil 

topográfico e, deste modo, tentar relacioná-las com as mudanças de litologia.  
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Figura 4.2 – Planta geológica de enquadramento próximo do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, obtida 

por ampliação, para a escala 1: 25 000, da Carta Geológica de Portugal, na escala 1: 200 000, Folha 2 (ver 

Figura 4.1). As inevitáveis imprecisões são, apesar de tudo, toleráveis no actual nível de estudo. 

Legenda geológica: 

SVS – complexo vulcano-silicioso (Silúrico): prováveis xistos cloríticos, com intercalações de “cherts” e liditos [Q]; 
OFQ – Quartzo-filitos e xistos com intercalações de quartzitos [Q].  ____ Falha;   _ _ _  Alinhamento de fraqueza 
interpretado;         Nascente.     
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Figura 4.3 – Perfil geológico aproximadamente pelo eixo do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção, nas escalas 1:10 000 (H) e 1:5 000 (V). Nota: as projecções no túnel das formações 

geológicas, cartografadas à superfície, não são totalmente legítimas, porque, sobretudo as formações 

quartzíticas ou quartzosas [Q], são muito mais descontínuas que as xistentas, pelo que as respectivas 

ocorrências serão, pelo menos em parte, distintas das da superfície. 

Com as observações panorâmicas, feitas a partir de pontos dominantes, como o relevo do Castelo de 

Algoso, na vertente norte do Angueira, ou o que lhe fica frontal, na vertente oposta (Fotografias 4.1, 2.3 e 

2.4), saltam à vista alguns aspectos característicos de ambas as vertentes, dos quais se relevam os que 

têm significância geotécnica: 

· a existência de massa rochosas de relativamente elevada resistência [Q] que se salientam das 

rochas encaixantes xistentas e que se orientam transversalmente ao vale; 

· o aspecto um tanto desmantelado do maciço rochoso, facto que dificulta a identificação de 

alinhamentos de fraqueza ou de resistência; 

· a existência de abundantes calhaus de quartzo ou de quartzito e de alguns blocos da mesma 

natureza com dimensões até 2 m, cujos moldes se reconhecem, mesmo a grande distância, em 

cavidades do maciço rochoso aflorante;  

· o trecho encaixado e meandrizado do rio Angueira e, consequentemente, os trechos declivosos das 

vertentes que o envolvem. 
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Fotografia 4.1 – Mosaico de imagens do vale do rio Angueira e do maciço da margem esquerda em que 

será construído o túnel, obtido a partir do castelo de Algoso. 

Verifica-se claramente que este trecho encaixado do Angueira, com vertentes declivosas, corresponde 

ao que é vencido pelo circuito hidráulico do AHE do Algoso-Senhora da Assunção, facto que é 

compreensível, porque as suas características de maior dureza que as das formações a montante e a 

jusante justificam o maior declive do leito respectivo.  

No trecho meandrizado do rio Angueira verifica-se, por sua vez, quer na carta à escala 1:25 000, quer 

na Fotografia 4.1, que as mudanças de direcção do rio são bruscas, pois fazem-se com curvas de pequeno 

raio entre pequenos trechos rectilíneos do rio, quase ortogonais entre si. Desses pequenos trechos, há-os 

que têm direcção aproximadamente NNE-SSW, identificável com a mais importante direcção estrutural 

hercínica, que, aliás, é também seguida pelo Vale Covo, um pequeno, mas bem encaixado, tributário da 

margem direita do Angueira, cuja foz se localiza pouco a jusante do local da central do Aproveitamento. Os 

outros pequenos trechos têm direcções entre E-W e NW-SW, que se enquadram no sistema radial do 

Maciço de Morais. Deve contar-se, pois, que todo o maciço interessado pela obra esteja afectado por 

ambos os sistemas de fracturas, de características regionais. 

De notar que a Planta Geológica, inclui não apenas os limites geológicos retirados da Carta Geológica 

1:200 000, como também os registos da xistosidade observada durante a visita técnica, as interpretações de 

alinhamentos de fraqueza sugeridos pelo fundo topográfico utilizado e as nascentes assinaladas nas Cartas 

1:25 000. As formações geológicas nela identificadas têm as classificações estratigráficas e litológicas que a 

seguir se indicam: 
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Silúrico Svs – COMPLEXO VULCANO-SILICIOSO 
Prováveis xistos cloríticos, com intercalações de 

“cherts”1 e liditos2 [Q] 
Ordovícico OFQ – FORMAÇÃO FILITO-QUARTZÍTICA 

Quartzo-filitos e xistos com intercalações de quartzitos 
[Q]  

As intercalações de “cherts” [Q], com diferentes graus de descontinuidade, foram facilmente 

confirmadas, no seio das formações silúricas, pelas observações efectuadas, que as identificou com as 

ocorrências de massas de quartzo observadas. Segundo a Carta Geológica à escala 1:200 000, a 

orientação destas massas segue a direcção média NNE-SSW, a norte do Angueira, e NNW-SSE a NW-SW, 

a sul do mesmo rio.  

Aparentemente, aquela mudança de orientação resultou de um dobramento do maciço rochoso, pelo 

que também os xistos encaixantes das massas de quartzo foram também afectados pelo mesmo 

dobramento. A inclinação dos xistos foi melhor identificada no domínio ordovícico, onde conserva uma 

relativa regularidade, tendo-se registado, na zona da tomada de água, em particular, que o respectivo 

pendor era de 60º para WNW. No domínio dos xistos silúricos (essencialmente metavulcanitos), os 

afloramentos do Complexo Vulcano-Silicioso, em que a xistosidade foi melhor observada (sobretudo em 

taludes de escavação de caminhos ou de estradas), apresentavam frequentes dobramentos, falhas de 

cavalgamento e carreamentos, que constituem, na escala mesoscópica, características do enrugamento das 

formações geológicas, consequente das mesmas deformações definidas à escala regional. O corte 

geológico da Figura 4.1 sugere a mesma complexidade estrutural.  

Em profundidade, as características assinaladas devem também repetir-se, não só no que respeita às 

estruturas tectónicas, como à atitude (direcção e inclinação) dos xistos e também à descontinuidade das 

massas de quartzo. 

As observações locais efectuadas deram ainda conta da existência de alguns materiais de alteração 

residual, em que se incluem abundantes calhaus e blocos de quartzo, de alguns depósitos de vertente com 

pequeno desenvolvimento e de depósitos de aluvião, areno-cascalhentos, pouco espessos, à saída da zona 

mais encaixada do Angueira, coincidente com o termo do circuito hidráulico. 

4.3.2 – Hidrogeologia  

Reconhecem-se há muito a carência de águas subterrâneas no Nordeste Transmontano. Este facto foi 

já salientado no inventário destes recursos essenciais que a Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos 

promoveu no âmbito dos estudos da Política da Água naquela região. Actualmente, aquele inventário 

                                                                                                  
 
1 “Chert” –  Rocha compacta, dura, essencialmente constituída por sílica de origem química, com textura 

microcristalina. Quartzo de exsudação. 
2 Lidito –  Variedade de rocha siliciosa de cor negra, compacta e dura. 
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encontra-se bastante mais fundamentado. Salienta-se a publicação, em 1995, do “Desenvolvimento de um 

Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal”, que contém uma colectânea de relatórios do LNEC e 

contou com contribuições de várias entidades públicas. Posteriormente, em 1997, o INAG editou a 

“Definição, Caracterização e Cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, a que se têm 

sucedido múltiplas contribuições que mantém o tema praticamente actualizado, nomeadamente das 

constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (2012). 

Os mencionados estudos consideram insignificantes e pontuais os aquíferos de Trás-os-Montes, não 

tendo sido encontradas referências específicas à hidrogeologia na região do Algoso. 

Não obstante, o registo de algumas nascentes, ainda que muito dispersas, nas Cartas Militares 

1:25 000 n.os 80 e 94 por que se distribui a área envolvente do Aproveitamento, têm significância 

hidrogeológica, mesmo que pouco relevante, pelo que aparece salientada, no fundo topográfico da Figura 

4.2, atrás apresentada, a única nascente que lá está localizada, na margem oposta à da central. Contudo, é 

evidente não haver qualquer relação hidrogeológica com o maciço interferido pelo circuito hidráulico. 

As observações que agora se fizeram, com o objectivo de estimar as probabilidades da presença de 

água no traçado do túnel, pois trata-se de um factor altamente condicionante da sua construção, 

conduziram a admitir, no quadro de um critério de segurança, a existência de um eventual aquífero 

semi-confinado a profundidades pouco superiores às cotas do nível de base local, localizado no rio 

Angueira. Efectivamente, as massas de quartzo mais extensas, concordantes com a xistosidade, são rochas 

simultaneamente duras e frágeis, portanto susceptíveis de se encontrarem fracturadas, em consequência 

das diferentes fases de deformação a que foram sujeitas, atrás referidas. Além disso, a presença de uma 

falha do sistema radial, três a quatro centenas de metro para sul do traçado do túnel, poderia contribuir 

também para a recarga daquele hipotético aquífero. 

Por isso, ainda que não existam registos que confirmem o juízo conceptualizado, é de elementar 

prudência mantê-lo, ao menos como reforço dos cuidados que a construção de qualquer túnel exige.  

Afigura-se improvável que a abertura do túnel constitua um dreno preferencial que ponha em risco 

qualquer poço existente à superfície. Em primeiro lugar, porque as zonas mais fracturadas do túnel, deverão 

ser revestidas com betão projectado, como adiante se justificará; em segundo lugar, porque qualquer 

eventual poço existente à superfície, na área de influência da obra, só teria hipóteses de aproveitar a água 

acumulada em zonas xistentas, nos respectivos horizontes de alteração moderada a forte, com cobertura de 

solos eluviais (de alteração residual). A exploração de um aquífero suspenso, confinado ao horizonte de 

alteração dos xistos, seria assim improvavelmente drenado pelas intercalações quartzíticas.  
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4.4 – LOCAL DO APROVEITAMENTO  

4.4.1 – Local do açude  

O local de implantação do açude situa-se no domínio dos xistos ordovícicos (a “Formação Filito-

Quartzítica” [OFQ], com intercalações de quartzitos [Q]), numa secção do vale do Angueira, orientada 

normalmente à xistosidade que inclina 60º para jusante (Fotografia 2.1). Contudo, ao contrário do que seria 

de esperar, as vertentes são um tanto assimétricas, sendo a esquerda mais inclinada que a direita, 

sobretudo por razões tectónicas (Fotografia 2.2). As formações de cobertura têm pequena expressão nas 

vertentes, sendo insignificantes no leito do rio.  

O perfil de alteração é também insignificante no leito do rio e nas margens; nas vertentes, parece 

reduzir-se a um horizonte delgado na esquerda, mas um pouco mais espesso na direita. O maciço rochoso 

pouco alterado deve encontrar-se, pois, facilmente mobilizável como fundação directa da obra. 

O reconhecimento pode ser aprofundado em ambas as vertentes, após uma limpeza da vegetação e a 

abertura de uma vala de reconhecimento pelo eixo da barragem, que possibilitem o exame geológico 

detalhado, em especial do grau de alteração (que na pior hipótese parece ser moderado) e das 

descontinuidades, quer se trate de fracturação, quer de xistosidade, para despistar com segurança a 

necessidade de algum tratamento estabilizador. Em profundidade, perspectiva-se que o maciço rochoso se 

comporte como estanque ou de permeabilidade muito reduzida.  

4.4.2 – Maciço do túnel de adução  

Para diagnosticar as condições geotécnicas (ou geomecânicas) que se depararão na construção do 

túnel, atendeu-se, primeiramente, no corte geológico interpretativo da Figura 4.3, procurando-se depois 

estimar a ordem de grandeza dos parâmetros, que em regra se ponderam antecipadamente, com ou sem 

trabalhos adicionais de reconhecimento: 

· a resistência à compressão uniaxial (RCU) das rochas, expressas em MPa; 

· graus de espaçamento das fracturas, expressos em RQD e em classes definidas por Bieniawski; 

· características da fracturas, no que respeita às superfícies rochosas e à natureza e espessura do 

material de enchimento; 

· ocorrências de água, diferenciadas pelos respectivos caudais. 

Com estes parâmetros ponderados e corrigidos em função da orientação das descontinuidades 

(fracturas, falhas e xistosidade), segundo o método empírico de Bieniawski, estimou-se o grau de qualidade 

mecânica (RMR) do maciço a escavar em túnel e, em consequência, os tipos de sustimento nele a utilizar. 
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De acordo com o corte geológico, aquele maciço deve ser constituído, de montante para jusante, por 

1) nos primeiros 550 a 650 m, quartzo-filitos e xistos com intercalações de quartzitos [Q], da 

“Formação Filito-Quartzítica” [OFQ]; 

2) no restante comprimento, da ordem de 1000 a 1100 m, além de outras possibilidades que não foi 

possível comprovar, xistos cloríticos com intercalações de “cherts” e “liditos” [Q], do “Complexo 

Vulcano-silicioso” [SVS]. 

Embora ambas as unidades lito-estratigráficas tenham uma importante percentagem de minerais 

siliciosos, de variados graus de cristalinidade e de textura, o que lhes confere elevado grau de resistência, 

mas simultaneamente de susceptibilidade à fracturação, a primeira [OFQ], em que não foram identificadas, 

no local em estudo, intercalações de quartzo ou afins, revela ter tido um comportamento mecânico mais 

dúctil que a segunda. De facto, pelo menos com a observação feita na visita técnica, aquela primeira 

unidade apresenta menor grau de deformações, como já foi atrás referido, designadamente enrugamentos, 

falhas como a que ocorre poucas centenas de metro a sul do circuito hidráulico e pequenos carreamentos. 

Deve esperar-se, pois, que as descontinuidades, que a afectem com maior persistência, sejam a xistosidade 

e as fracturas regionais (de orientações entre N-S e NNE-SSE e entre W-E e NW-SE), ainda que estas 

últimas tendam a ser a ser absorvidas por alguma ductilidade do maciço. 

A segunda unidade lito-estratigráfica [SVS], em que estão identificadas intercalações siliciosas [Q], 

com diferentes espessuras e comprimentos, é suposta, por isso, mais heterogénea e mais susceptível de 

registar deformações do tipo de estiramentos com rotura, cavalgamentos e carreamentos. Pela mesma 

razão, também se presume haver probabilidades efectivas de presença de água que tende a constituir um 

aquífero semi-confinado alguns metros acima do nível de base local, identificado com o nível de água do rio 

Angueira. 

Deste modo, consideradas as características mecânicas, atribuídas pelas observações macroscópicas 

e mesoscópicas, àquelas unidades lito-estratigráficas, infere-se, para cada uma das quatro zonas 

geotécnicas consideradas, o respectivo parâmetro geomecânico RMR a partir da aplicação do método 

empírico de Bieniawski (embora, rigorosamente, este método se aplique apenas a túneis com diâmetros 

entre 5 e 12 m), como se segue:   
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 Entrada  
jusante 

Form. [SVS] Form. [OFQ] Entrada 
montante Xistos [Q] Xistos 

RCU3 50 
10 

7  
1 

100 
25 

7 
2 

>200 
100 

12 
12 

100 
25 

7 
2 

50 
10 

7 
1 

RQD4 50 
<25 

8 
3 

100 
75 

17 
17 

50 
<25 

8 
3 

100 
75 

17 
17 

50 
<25 

8 
3 

F’/ Espaç5  0,3 
0,05 

8 
8 

1,0 
0,005 

10 
8 

0,3 
<0,005 

8 
5 

1,0 
0,3 

10 
8 

1,0 
0,3 

10 
8 

j6  
 

20 
0 

 25 
20 

 20 
20 

 25 
20 

 20 
6 

Água7  10 
10 

 7 
7 

 7 
4 

 15 
10 

 15 
7 

RMR8 
Não corrigido 

 53 
22 

 66 
54 

 55 
44 

 74 
57 

 60 
25 

 

A cada um dos parâmetros ou indicadores de qualidade identificados na coluna da esquerda, 

atribuíram-se valores estimados, máximos e mínimos, que figuram a sombreado, ou classificações de 

acordo com o critério de Bieniawski. A esses valores e classificações correspondem notas (máximas e 

mínimas) que figuram a negrito. Os somatórios dessas notas, deduzidas para cada zona geotécnica, são os 

intervalos do respectivo parâmetro geomecânico RMR.    

Para corrigir os valores de RMR obtidos, admite-se que o “Complexo Vulcano-Silicioso”, onde é 

possível encontrar fracturas de orientações muito desfavoráveis (sub-horizontais), eventualmente 

acompanhadas de materiais de carreamento, devam ser corrigidos com a adição de parcelas do intervalo (–

12, – 2). Por sua vez, a “Formação Filito-Quartzítica” parece admitir correcções menos gravosas, do 

intervalo (– 5,  – 2). 

Com este pressuposto, atribuem-se os seguintes intervalos de RMR aos quatro sectores geotécnicos 

considerados no traçado do túnel de adução: 

a) Entrada de jusante, nos xistos [SVS] (0 a 50 m): RMR [45, 20] 

b) Xistos [SVS] do “Complexo Vulcano-silicioso”,  excluindo os Quartzitos: (~ 50% de 50 a  ~ 1000 m): 

RMR [55, 50] 

c) Quartzitos [Q] do “Complexo Vulcano-silicioso” (~ 50% de 50 a  ~ 1000 m): RMR [45, 35]  

d) Xistos [OFQ]  da “F. Filito-Quartzítica” (~ 1000 m a  ~ 1560 m): RMR [70, 55]  

 

                                                                                                  
3 RCU – Resistência à Compressão Uniaxial da rocha que constitui o maciço rochoso (expressa em MPa) 
4 RQD – “Rock Quality Designation”: espaçamento das fracturas igual ou superior a 0,1m (expressa em %) 
5 F’/ Espaç – Espaçamento médio das descontinuidades, quer se trate de diaclases, falhas, juntas de estratificação ou 

de xistosidade (expressa em m) 
6 j – Natureza das descontinuidades (classificadas de acordo com a rugosidade e da abertura das respectivas 

superfícies, e estado de alteração do enchimento no contacto com as respectivas superfícies)   
7 Água – Classificação de acordo com a quantidade de água emergente no túnel  
8 RMR – “Rock Mass Ratio” – parâmetro caracterizador da qualidade mecânica do maciço (somatório dos parâmetros 

antes considerados) 
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e) Entrada de montante (~ 1560 m a 1615 m): RMR [55, 20]  

Dado que Bieniawski considerou 5 classes geomecânicas, em função do parâmetro RMR, e a cada 

uma fez corresponder conjuntos de tratamentos de contenção recomendados, conclui-se que cada um dos 

sectores geotécnicos considerados se distribui por uma ou duas daquelas classes de qualidade mecânica 

do maciço, nenhuma delas sendo nem muito boa, nem muito má. Por isso, espera-se que, em cada sector, 

possam ocorrer tratamentos diferenciados, que, de acordo com o critério de Bieniawski, seriam 

seleccionados entre os seguintes: 

� Maciço bom, da classe A (RMR > 60):  

• Pregagens na abóbada com 1. 5 a 2.0 m de afastamento. e/ou 

• ocasionalmente malha soldada na abóbada, e/ou 

• betão projectado na abóbada (e = 50 mm). 

� Maciço de média qualidade, classe B (40 < RMR < 60): 

• Pregagens na abóbada com 1.0 a 1.5 m de afastamento e/ou 

• malha soldada na abóbada + 30 mm de betão projectado, se necessário, e/ou 

• betão projectado na abóbada (e = 100 mm) e nos hasteais (e = 50 mm), e/ou 

• ocasionalmente malha soldada e pregagens, e/ou 

• cambotas ligeiras espaçadas de 1.5 a 2.0 m. 

� Maciço medíocre, classe C (20 < RMR <40): 

• Pregagens na abóbada com 0.5 a 1.0 m de afastamento, e/ou 

• Malha soldada na abóbada + 30 a 50 mm de betão projectado e nos hasteais, e/ou 

• Betão projectado na abóbada (e = 150 mm) e nos hasteais (100 mm), e/ou 

• Malha soldada e pregagens afastadas 1.5 a 3.0 m, e/ou 

• Cambotas médias + betão projectado (e = 50 mm) espaçadas de 0.7 a 1.5 m. 

O menu de procedimentos a adoptar para contenção é variado e tem soluções opcionais. Mas, com a 

sua apresentação, procurou-se, além do mais, referenciar a variedade de problemas que se diagnosticaram 

no maciço a intervencionar. 
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4.4.3 – Maciço de fundação da conduta forçada  

Esta componente do Aproveitamento terá cerca de 150 m de extensão e localizar-se-á no trecho 

inferior da vertente direita da ribeira das Lagas que desagua na margem esquerda do Angueira, cerca de 

200 m a jusante da ponte nova da EN 219 (Fotografia 2.5). 

O segmento da vertente em que a conduta será fundada encontra-se mais afectado por 

desmantelamento superficial do que por alteração. Esse desmantelamento deve-se, em grande parte, a 

fracturas de diaclasamento e a pequenos dobramentos, acompanhados ou não por falhas com materiais de 

carreamento. O risco de desprendimento de blocos, naturalmente ou em consequência de escavações, é 

bem visível nos taludes do acesso da EN219 à plataforma marginal, situada na foz da ribeira das Lagas. O 

risco de instabilização foi também ponderado na fundação do pilar da ponte da EN219, fundado com 

ancoragens na vertente esquerda do rio Angueira. 

Portanto, quando se prepararem os apoios da conduta forçada, haverá que ter cuidados especiais no 

desmonte da rocha, para não colocar em situação de instabilidade a vertente ou os  blocos, por vezes de 

grandes dimensões, que nela se encontrem, eventualmente, em equilíbrio precário. 

4.4.4 – Local da central  

O local da central é a plataforma marginal, situada na foz da ribeira das Lagas (ver Fotografias 2.5 e 

2.6). É constituída, à superfície, por material transportado pelas cheias do rio Angueira e pelas enxurradas 

daquela ribeira, cuja espessura parece estar no alcance de qualquer escavadora. Sob esse material 

depositado encontra-se seguramente o substrato rochoso de xistos do “Complexo Vulcano-silicioso”, que é 

aliás bem visível no leito do rio (Fotografias 2.5 e 4.2). 

Deduz-se, portanto, que a central contará com uma fundação rochosa, bastante resistente, 

consequentemente estável. 

4.4.5 – Área da albufeira  

As vertentes que confinam com a área inundável pela pequena albufeira criada apresentam-se um 

pouco menos declivosas do que para jusante do açude. No entanto, porque ainda é visível o aspecto um 

tanto desmantelado do maciço rochoso que as constitui, é natural que ocorram, sobretudo na sequência de 

chuvas torrenciais, desprendimentos de blocos rochosos e arrastamento de calhaus e materiais de 

dimensão seixo e areia. Os materiais de menor calibre têm, evidentemente, maior probabilidade de atingir o 

fundo do vale. Por isso, são identificáveis no leito do rio. 
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4.16

 

Fotografia 4.2 – Vale do Angueira. Ponte nova da EN 219, vista de jusante, e bordo da plataforma marginal 

seleccionada para edificação da central. 

 

No que respeita a problemas induzidos pela criação da albufeira, estimam-se insignificantes, tanto pela 

sua reduzida dimensão como por não se despistarem nas vertentes situações susceptíveis de 

instabilização, nem outros tipos de riscos enquadráveis nos de natureza geológica.     

4.5 – RECOMENDAÇÕES  

As recomendações finais, que se quer deixar registadas, decorrem do que atrás foi dito acerca da 

estrutura tectónica do maciço rochoso. O facto de este estar afectado por vários episódios tectónicos deve 

ser tido permanentemente presente no início de qualquer escavação, para que não se seja surpreendido 

por aparentes anomalias. É aconselhável, portanto, que se observem prévia e atentamente, além dos 

taludes naturais, os taludes de escavação, designadamente os de estradas e caminhos rurais existentes na 

área envolvente do Aproveitamento.  
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5.1 

5 – ESTUDO HIDROLÓGICO, DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS E DAS UTILIZAÇÕES DE ÁGUA 

5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, o estudo hidrológico do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção teve por principal objectivo caracterizar o regime das afluências naturais à 

secção da tomada de água do Aproveitamento, bem como as utilizações do domínio hídrico e consumos de 

água que interferem com o projecto, assim como, os caudais de ponta de cheia nas secções do açude e da 

restituição da central hidroeléctrica.  

Outros aspectos sistematizados naquela portaria, referentes, designadamente, ao regime de caudais 

ecológicos e, tendo por base tal regime, à caracterização do futuro regime de caudais no trecho fluvial 

interferido pelo Aproveitamento, localizado entre as secções da respectiva tomada de água e da restituição 

da central, bem como ao estabelecimento das curvas de vazão nas secções do açude e da restituição e à 

consequente caracterização da configuração da superfície livre em condições de cheias no trecho do rio 

Angueira a montante da secção de implantação do açude, nas situações actual e após a construção do 

Aproveitamento, são objecto do Capítulo 6 seguinte. 

Importa, contudo, ter presente que o Aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção surge no 

seguimento de soluções antecedentes, com ênfase para as objecto das referências [1] e [2] do Capítulo 3 – 

Elementos de base. Na medida em que tais soluções foram alvo de extensos estudos hidrológicos e 

energéticos e que grande parte desses estudos é integralmente aplicável à concepção agora equacionada, 

optou-se por, no presente capítulo, sintetizar resultados antecedentes, actualizando-os, quando pertinente.  

Em linhas gerais, anota-se que os estudos hidrológicos utilizaram os registos em postos udométricos e 

em estações hidrométricas localizados tão próximo quanto possível da bacia hidrográfica do 

Aproveitamento, de modo a poderem ser considerados representativos das condições hidrológicas aí 

ocorrentes. A estimativa da afluência anual média em regime natural à secção da tomada de água do 

Aproveitamento foi efectuada por transformação da precipitação anual média na correspondente bacia 

hidrográfica e atendeu a informação hidrológica disponível, tanto para a região onde se insere o 

Aproveitamento, como para o País.  

Atendeu-se também e necessariamente às utilizações de água na bacia hidrográfica do rio Angueira a 

montante da secção do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, com avaliação do volume anual 

médio que lhes corresponde e da afluência anual média sobrante a que conduzem para aquela secção.  
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5.2 

5.2 – VALORES ANUAIS MÉDIOS DA PRECIPITAÇÃO, DOS CONSUMOS DE ÁGUA E DAS 
CORRESPONDENTES DISPONIBILIDADES HÍDRICAS SUPERFICIAIS 

Tendo por base os postos com influência na bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção – a saber, postos de Avelanoso (04S/01), Campo de Víboras (04R/03), Fonte da Aldeia (05S/01), 

Malhadas (04T/01), Pinelo (04R/02) e Sanhoame (05R/01) – em [1] e [2] é apresentada a estimativa de 

720 mm para a precipitação anual média naquela bacia. Importa anotar que tal estimativa está conforme 

com a que decorre de mapas de isolinhas da precipitação anual média disponíveis para Portugal 

Continental, como o exemplificado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Precipitação anual média no Norte do País (1959/60 a 1990/91). Fonte: Atlas da Água, 

SNIRH (sem escala). 

Em conformidade com os estudos antecedentes, esperar-se-ia uma estimativa do escoamento anual 

médio na bacia hidrográfica relativa ao açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção de 235 mm, no 

essencial, decorrente da informação hidrométrica disponível na região, designadamente dos 30 anos 

(1967/68 a 1996/97) de registos de caudais médios diários na estação hidrométrica de Ponte Pinelo 

(04R/01), localizada no rio Maçãs, de que o rio Angueira é afluente. As coordenadas cartográficas de 

localização da estação são M = 329490 m e P = 519972 m. Para a área da bacia hidrográfica da estação 

hidrométrica adoptou-se o valor de 585 km2, constante dos anuários da Direcção-Geral dos Recursos e 

Aproveitamentos Hidráulicos, por se julgar que a área apresentada no Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos, SNIRH, poderá enfermar de incorrecção. A contiguidade entre as bacias hidrográficas 

relativas à estação hidrométrica de Ponte de Pinelo (04R/01) e à secção do açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, faz esperar condições de escoamento em regime natural muito próximas, 

quer em termos de altura do escoamento anual médio, quer da variabilidade intra anual e interanual das 

afluências. 

600 - 700 mm

700 - 800 mm

Bacia hidrográfica 
do AHE de Algoso
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5.3 

Contudo, relativamente aos estudos antecedentes, verifica-se que a estação hidrométrica apresenta 

mais sete anos com registos, entre 1997/98 e 2003/04, os quais determinam um acréscimo das 

disponibilidades hídricas do valor anual médio antes estimado, de cerca de 125 hm3, para 138 hm3, 

conforme se caracteriza na Figura 5.2.  

 

Figura 5.2 – Estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01). Escoamentos anuais e correspondentes 

médias nos períodos de 30 anos, entre 1967/68 e 1996/97, e de 37 anos, entre 1967/68 e 2003/04. 

Em face da anterior informação, optou-se por aumentar ligeiramente a altura do escoamento anual 

médio na bacia hidrográfica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, para o que se adoptou o valor de 

250 mm, o qual é, aliás, também compatível com a caracterização hidrométrica da região, como se 

exemplifica nas Figuras 5.3 e 5.4. À anterior altura corresponde o escoamento anual médio de 137.83 hm3 

(área da bacia hidrográfica de 551.3 km2). 

 

Figura 5.3 – Escoamento anual médio no Norte do País. Fonte: Atlas da Água, SNIRH, PNA, Lisboa 2002 

(sem escala) 
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5.4 

 

Figura 5.4 – Escoamento anual médio na bacia hidrográfica do rio Douro. Fonte: Monografias Hidrológicas 

dos Principais Cursos de Água de Portugal Continental, Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos 

Hidráulicos, 1986 

A estimativa do volume efectivamente afluente em regime natural à secção da tomada de água do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção e a caracterização do correspondente regime anual, mensal e diário, 

requerem, contudo, a estimativa prévia dos consumos de água na bacia hidrográfica daquela secção. 

No que respeita a usos consumptivos localizados a montante da tomada de água do Aproveitamento, e 

recorrendo aos dados do Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 2009, foi possível identificar no concelho 

de Vimioso uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) de 14507 ha. Observa-se que se considerou justificado 

utilizar somente informação referente ao concelho do Vimioso, já que a bacia hidrográfica do rio Angueira a 

montante do Aproveitamento se desenvolve na sua quase totalidade no referido concelho.  

Tendo em conta os dados do RGA de 2009 relativamente à ocupação cultural do solo (Quadro 5.1), 

considerou-se que apenas a rega dos prados permanentes, dos frutos frescos e das culturas hortícolas 

(área total de 3930 ha) mobilizaria quantitativos significativos de água. Sendo o concelho do Vimioso 

atravessado por três cursos de água importantes, na proximidade dos quais se situam as áreas a regar, 

considerou-se que apenas um terço daquela área seria efectivamente regada por derivações do rio 

Angueira inseridas a montante da tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Adoptando a 

dotação anual média de 3750 m3/ha, e no pressuposto de que 20% das escorrências de rega retornarão ao 
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5.5 

leito do rio Angueira, estimou-se que o volume anual médio efectivamente consumido na rega a montante 

da tomada de água do AHE de Algoso-Senhora da Assunção ascendesse a cerca de 3.9 hm3/ano 

(3930/3 ha × 3750 m3/ha/ano × 0.80 = 3.9 hm3/ano). 

Quadro 5.1 – Utilização agrícola das terras no concelho de Vimioso (fonte Recenseamento Geral 

Agrícola, 2009. INE). 

Tipo de utilização Vimioso (2009) 

 (ha) 

Culturas permanentes 

Prados permanentes 3781 

Frutas frescas 143 

Frutos de casca rija 1163 

Olival 2225 

Vinha 486 

Outras culturas  1 

Culturas temporárias 

Cereais de grão 1438 

Leguminosas secas p/ grão 34 

Prados temporários 2 

Culturas forrageiras 1354 

Batata 105 

Culturas hortícolas  6 

Pousio 3683 

Outras culturas 

- 86 

Relativamente a consumos de água para abastecimento público, o Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica do rio Douro identifica um sistema com captação de superfície localizado a montante do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção, abastecendo um volume total anual de 0.26 hm3. 

Em conformidade com o exposto, estima-se, assim, que o volume anual médio afecto a usos 

consumptivos e com origem de água localizada a montante da secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção totalize 4.16 hm3 do que resulta a afluência anual média sobrante naquela 

secção de 137.83 – 4.16 ≈ 133.7 hm3. O correspondente valor do caudal modular sobrante é de 4.24 m3/s, 

ou seja, ligeiramente superior ao caudal modular de 3.98 m3/s estimado nas concepções do Aproveitamento 

que precederam a actual. 
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5.6 

5.3 – REGIME DE CAUDAIS MÉDIOS DIÁRIOS. CURVA DE DURAÇÃO MÉDIA ANUAL DO CAUDAL 
MÉDIO DIÁRIO E CURVA CARACTERÍSTICA HIDROLÓGICA  

A caracterização do regime das afluências sobrantes na secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção adoptou a informação de base utilizada nos estudos que antecederam a 

actual concepção do Aproveitamento, relativa aos registos de caudal médio diário na estação hidrométrica 

de Ponte de Pinelo, (04R/01) embora actualizados para o período de 37 anos, entre 1967/68 a 2003/04. A 

transposição desses registos para a secção da tomada de agua processou-se na razão entre os volumes 

anuais médios afluentes ao Aproveitamento e à estação hidrométrica, de acordo com a seguinte equação: 

EH

i
EH

i QQ
∀

∀
=            (5.1) 

em que: 

iQ  caudal médio diário afluente à secção do curso de água correspondente à tomada de água do 

Aproveitamento no dia i de um dado ano (m3 s-1); 

i
EHQ  caudal médio diário registado na estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01) no mesmo 

dia i (m3 s-1); 

∀  afluência anual média ao Aproveitamento deduzida dos consumos na bacia hidrográfica a 

montante da respectiva origem de água (volume anual médio sobrante), anteriormente 

estimada em 133.7 hm3; 

EH∀  afluência anual média à estação hidrométrica no período de 37 anos antes especificado, 

calculada a partir dos registos diários em 138.0 hm3. 

Considerando que a distribuição temporal dos volumes consumidos a montante do açude do 

Aproveitamento pela rega e pelo abastecimento urbano acompanha o regime natural dos caudais afluentes, 

obtiveram-se os escoamentos anuais afluentes em regime natural à secção da tomada de água do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção apresentados na Figura 5.5 e no Quadro 5.2, o qual contém ainda os 

escoamentos mensais afluentes, bem como algumas das características estatísticas das séries 

em presença. 

O regime hidrológico a nível diário foi sintetizado por meio da curva de duração média anual do caudal 

médio diário e da correspondente curva característica hidrológica. A primeira das anteriores curvas fornece, 

para cada valor do caudal médio diário, o número médio de dias por ano em que ocorrem caudais 

superiores ou iguais ao considerado. A curva característica hidrológica é estabelecida com base na curva 

precedente e fornece, a partir da relação entre cada caudal e o caudal modular, Q/Qmod, o rendimento 

hidrológico, ou seja, a fracção do volume anual médio afluente, ∀∀∀∀∀∀∀∀ , correspondente à ocorrência de 

caudais menores ou iguais a Q e, como tal, susceptível de ser utilizada na produção de energia de um 

aproveitamento a fio-de-água ou com regularização diária parcial dos caudais afluentes.  
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5.7 

 

Figura 5.5 – Escoamentos anuais afluentes em 

regime natural à secção da tomada de água do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção (1967/68 a 

2003/04) 

Quadro 5.2 – Escoamentos anuais e mensais afluentes em regime natural à secção da tomada de água do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção e respectivas características estatísticas (1967/68 a 2003/04). 
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Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Ano

(hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3) (hm3)

1967/68 0.65 2.08 1.53 1.24 24.58 12.98 15.55 18.73 2.49 0.73 0.39 0.74 81.69

1968/69 0.78 12.42 25.71 41.92 43.39 96.27 18.66 11.34 6.43 1.78 0.82 1.22 260.73

1969/70 1.46 2.29 2.05 80.32 15.56 6.97 3.42 4.37 1.71 0.44 0.26 0.24 119.11

1970/71 0.33 0.99 1.45 17.88 8.78 5.71 22.48 23.13 15.98 9.30 3.97 1.35 111.35

1971/72 1.64 1.32 1.50 6.38 44.63 15.94 6.87 3.61 1.62 0.65 0.38 0.59 85.13

1972/73 3.43 6.63 20.26 39.84 10.09 4.59 2.57 12.05 3.97 1.43 0.70 0.59 106.14

1973/74 2.06 4.72 4.85 38.05 34.10 10.65 6.26 3.78 8.88 4.68 0.81 0.73 119.57

1974/75 0.79 3.96 3.00 7.43 13.47 25.20 6.51 3.00 1.58 0.53 0.35 0.45 66.27

1975/76 1.04 1.11 3.63 2.03 6.73 2.82 2.85 2.15 0.65 0.79 0.29 0.57 24.66

1976/77 5.35 8.21 8.27 44.78 65.23 21.29 12.50 5.40 4.26 1.32 0.77 0.60 177.97

1977/78 1.72 2.10 58.78 17.29 91.44 49.15 8.81 9.74 3.21 1.10 0.74 0.66 244.72

1978/79 1.26 1.80 74.03 49.98 122.99 47.21 31.56 9.21 3.80 1.33 0.66 0.64 344.48

1979/80 9.47 4.62 7.96 8.45 19.30 12.18 9.13 10.55 3.02 0.94 0.53 0.46 86.62

1980/81 0.70 1.22 1.17 1.03 1.02 3.03 5.87 2.73 0.85 0.32 0.21 0.14 18.30

1981/82 2.51 0.85 22.96 20.57 12.18 5.73 2.46 1.24 1.51 0.44 0.32 0.31 71.08

1982/83 1.25 8.67 9.83 4.34 9.02 7.68 26.23 32.51 5.67 1.86 1.27 0.62 108.94

1983/84 0.65 6.78 25.52 9.95 6.08 7.72 15.00 5.48 2.44 0.72 0.42 0.38 81.14

1984/85 3.53 35.99 26.98 40.76 72.66 18.35 14.42 6.25 15.57 1.65 0.72 0.54 237.42

1985/86 0.60 1.25 14.16 14.14 25.67 16.32 5.66 3.06 1.02 0.37 0.17 0.80 83.22

1986/87 0.87 2.22 3.33 11.95 27.52 11.56 11.26 3.66 1.14 0.78 0.18 0.54 75.03

1987/88 6.85 6.83 21.37 37.01 33.89 7.57 10.34 21.79 8.96 7.29 1.62 0.97 164.50

1988/89 1.96 3.31 2.72 2.26 2.66 4.52 6.56 4.45 3.98 0.52 0.18 0.16 33.27

1989/90 0.35 8.69 107.81 27.19 24.30 7.29 8.02 3.26 0.91 0.31 0.25 0.27 188.66

1990/91 2.01 11.63 3.00 16.36 9.38 46.65 7.41 2.58 1.05 0.36 0.22 0.29 100.95

1991/92 0.63 1.48 1.61 3.86 1.53 1.08 3.62 0.85 0.63 0.30 0.14 0.16 15.88

1992/93 0.73 1.09 9.91 4.62 2.39 1.93 2.13 9.27 5.39 0.82 0.37 1.64 40.29

1993/94 39.06 13.80 10.20 43.80 14.98 13.01 4.66 12.38 4.10 0.70 0.27 0.38 157.37

1994/95 0.88 4.66 5.74 18.48 19.97 8.19 3.29 2.68 0.67 0.29 0.03 0.11 65.00

1995/96 0.25 4.35 55.24 142.15 25.22 15.29 16.01 19.50 4.95 1.18 0.39 0.46 284.99

1996/97 1.05 2.23 41.03 36.25 12.82 5.55 3.08 2.57 4.58 0.86 0.14 0.13 110.29

1997/98 1.80 38.42 53.64 36.89 16.15 7.71 14.91 7.17 15.27 1.92 0.46 0.92 195.26

1998/99 0.70 0.74 0.85 3.00 1.21 1.85 1.04 5.43 1.30 0.10 0.08 0.56 16.88

1999/00 10.95 9.56 7.74 8.19 6.25 2.34 32.33 33.77 3.43 1.08 0.63 0.59 116.87

2000/01 0.86 11.26 128.60 146.77 71.27 152.52 13.05 4.37 0.32 0.26 0.28 0.36 529.92

2001/02 1.56 0.67 0.61 4.30 5.60 12.14 2.35 0.71 0.38 0.13 0.05 0.16 28.66

2002/03 0.84 18.49 114.26 90.21 23.13 21.70 21.54 5.46 0.44 0.50 0.22 0.35 297.16

2003/04 6.50 21.31 25.59 10.50 11.40 12.57 5.32 2.54 0.81 0.12 0.29 0.41 97.37

3.16 7.24 24.51 29.46 25.31 19.01 10.37 8.40 3.86 1.30 0.53 0.54 133.70

6.57 8.87 33.51 35.12 27.39 28.99 8.21 8.35 4.18 1.90 0.67 0.34 107.73Desvio-padrão (hm3)

Ano

Média (hm3)
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5.8 

As duas curvas em menção, expressas em termos, quer adimensionais, quer com unidades, são 

objecto das Figuras 5.6 e 5.7 que contêm também tabelas com alguns dos valores que estão na génese 

dessas curvas. 

 

Figura 5.6 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva de duração média anual do caudal médio diário 

e correspondente quadro de valores (1967/68 a 2003/03). 

 

Figura 5.7 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Curva característica hidrológica e correspondente 

quadro de valores (1967/68 a 2003/04). 

5.4 – CAUDAIS DE CHEIA 

5.4.1 – Considerações gerais 

Com vista a dimensionar a soleira descarregadora do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

e a fixar as cotas do edifício da central e dos eixos das turbinas (embora preliminarmente, uma vez que 

apenas na fase de projecto se disporá de cartografia pormenorizada) é fundamental proceder à 

caracterização dos caudais de ponta de cheia nas secções do açude do Aproveitamento e de inserção da 

respectiva central e restituição. Por tal motivo, nas fases antecedentes de estudo procedeu-se à 

Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod Duração Q/Qmod
(dia) (-) (dia) (-) (dia) (-) (dia) (-) (dia) (-)

1 96.506 75 1.070 150 0.363 225 0.125 300 0.050
5 10.632 80 0.992 155 0.338 230 0.116 305 0.046

10 6.571 85 0.922 160 0.313 235 0.110 310 0.043
15 4.814 90 0.860 165 0.287 240 0.105 315 0.039
20 3.764 95 0.801 170 0.269 245 0.098 320 0.034
25 3.103 100 0.748 175 0.253 250 0.091 325 0.032
30 2.555 105 0.700 180 0.237 255 0.084 330 0.027
35 2.188 110 0.650 185 0.221 260 0.080 335 0.023
40 1.932 115 0.602 190 0.208 265 0.075 340 0.021
45 1.741 120 0.559 195 0.196 270 0.071 345 0.018
50 1.586 125 0.522 200 0.183 275 0.066 350 0.016
55 1.444 130 0.491 205 0.169 280 0.064 355 0.014
60 1.332 135 0.456 210 0.157 285 0.059 360 0.007
65 1.239 140 0.420 215 0.144 290 0.057 365 0.002
70 1.145 145 0.388 220 0.135 295 0.052

0
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0 50 100 150 200 250 300 350

Q (m3/s)Q/Qmod

Duração (dias)

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
0.100 0.082 1.400 0.481 2.700 0.620 4.000 0.703
0.200 0.141 1.500 0.496 2.800 0.628 4.100 0.708
0.300 0.189 1.600 0.510 2.900 0.636 4.200 0.713
0.400 0.231 1.700 0.523 3.000 0.643 4.300 0.718
0.500 0.268 1.800 0.535 3.100 0.650 4.400 0.722
0.600 0.302 1.900 0.547 3.200 0.656 4.500 0.727
0.700 0.332 2.000 0.557 3.300 0.663 4.600 0.731
0.800 0.359 2.100 0.568 3.400 0.669 4.700 0.736
0.900 0.384 2.200 0.577 3.500 0.675 4.800 0.740
1.000 0.407 2.300 0.587 3.600 0.681 4.900 0.744
1.100 0.428 2.400 0.596 3.700 0.687 5.000 0.748
1.200 0.447 2.500 0.604 3.800 0.692
1.300 0.465 2.600 0.612 3.900 0.697
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Rendimento 
hidrológico

Qmax/Qmod
Rendimento 
hidrológico

Qmax/Qmod
Rendimento 
hidrológico

Qmax/Qmod
Rendimento 
hidrológico

0

20

40

60

80

100

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 1 2 3 4 5

Qmax/Qmod

Rendimento 

hidrológico (-)

Volume anual 

médio turbinável 

(hm3)



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

  

  

5.9 

caracterização extensiva das cheias naquelas secções, mediante aplicação dos modelos e com obtenção 

dos resultados seguidamente sistematizados. Com efeito e a menos da caracterização de cheias mediante 

análise estatística de caudais instantâneos máximos anuais, que sofreu alterações em virtude da extensão 

do período de registos na estação hidrométrica para o efeito considerada (Ponte Pinelo), os demais 

resultados mantêm total validade. 

5.4.2 – Avaliação de caudais de ponta de cheia pela Fórmula Racional 

A avaliação de caudais de ponta de cheia mediante aplicação da Fórmula Racional pressupõe o 

cálculo prévio dos tempos de concentração das bacias hidrográficas em presença. Contudo, atendendo ao 

reduzidíssimo acréscimo da área da bacia hidrográfica entre as secções do açude e de restituição da central 

do Aproveitamento (de apenas cerca de 4 km2), atribui-se a esta última bacia o tempo de concentração 

estimado para aquela outra. 

No Quadro 5.3 resumem-se os valores obtidos, quer para o tempo de concentração, mediante 

aplicação das fórmulas do NERC (National Environment Research Council) e de Temez, quer para os 

parâmetros fisiográficos referentes à bacia hidrográfica do rio Angueira na secção do açude intervenientes 

em tais fórmulas. No prosseguimento do estudo adoptou-se a média dos dois tempos estimados, conforme 

sistematizado no quadro. 

Quadro 5.3 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Características fisiográficas da bacia hidrográfica nas 

secções do açude. Tempos de concentração. 

 

A caracterização das precipitações de projecto também necessária à aplicação da Fórmula Racional, 

utilizou a análise estatística das precipitações diárias máximas anuais registadas nos postos udométricos de 

Avelanoso (04S/01), Campo de Víboras (04R/03), Fonte da Aldeia (05S/01), Malhadas (04T/01), Pinelo 

(04R/02) e Sanhoame (05R/01). Para o efeito, foi adoptada a lei de Gumbel, conducente às estimativas da 

precipitação máxima diária anual apresentadas no Quadro 5.4 que contém também a explicitação de 

algumas das características estatísticas das amostras utilizadas, bem como dos pesos dos diferentes 

postos na bacia hidrográfica relativa ao acide do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

O cálculo, a partir dos anteriores resultados, das precipitações máximas anuais com duração igual ao 

tempo de concentração da bacia hidrográfica na secção do açude ( h16tc = ) recorreu às curvas 

Comprimento
Declive médio entre 10% e 85% 

do comprimento 
Declive médio

(km) (m/km) (-)
67 5.17 0.00597

Fórmula do NERC Fórmula de Temez Adoptado

(h) (h) (h)
13.73 19.39 16

Características fisiográficas da linha de água principal (rio Angueira)

Tempo de concentração
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intensidade-duração-frequência, IDF, apresentadas por BRANDÃO, C.; RODRIGUES, R.; COSTA, J. P., 

2001, Análise de fenómenos extremos. Precipitações intensas em Portugal Continental. DSRH-INAG, 

Instituto da Água. Lisboa, Portugal, mediante aplicação do procedimento desenvolvido por PORTELA, M.M., 

2006, “Estimação de precipitações intensas em bacias hidrográficas de Portugal Continental”, Recursos 

Hídricos, 27(1), 15-32, Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), ISSN 0870-1741, Lisboa. 

Para o efeito foram utilizados os parâmetros das curvas IDF referentes ao posto de Miranda do Douro 

(05T/01) em cuja área de influência se insere a bacia hidrográfica do Aproveitamento. 

Quadro 5.4 – Estimativa da precipitação diária máxima anual na bacia hidrográfica do açude do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

As precipitações intensas com a duração de 16 h e com os diferentes períodos de retorno 

adoptados no estudo assim obtidas para a secção do açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção são 

apresentadas no Quadro 5.5 que inclui os valores dos parâmetros das curvas IDF no posto de Miranda do 

Douro. Dado o reduzidíssimo acréscimo da área da bacia hidrográfica entre as secções do açude do 

Aproveitamento e de restituição da respectiva central, considerou-se que as precipitações do Quadro 5.4 

seriam também aplicáveis a esta última bacia hidrográfica. 

Quadro 5.5 – Precipitações intensas com duração de 16 h ( ct ) e diferentes períodos de retorno. 

 

Avelanoso
Campo de 

Víboras
Fonte da 

Aldeia
Malhadas Pinelo Sanhoame

04S/01 04R/03 05S/01 04T/01 04R/02 05R/01

0.3579 0.1990 0.1359 0.1392 0.0338 0.1343

Média, (mm) 43.4 37.8 41.3 42.9 44.4 41.0 --

Desvio-padrão (mm) 10.7 12.7 15.0 12.2 13.4 17.1 --

Coef.assimetria (-) 0.0031 0.3695 2.2604 0.8171 1.2757 3.0428 --

51.2 46.9 52.1 51.7 54.0 53.3 50.9

57.4 54.4 60.9 58.8 61.9 63.3 58.4

63.5 61.5 69.3 65.7 69.4 72.9 65.6

71.2 70.8 80.2 74.6 79.1 85.3 75.0

77.1 77.7 88.3 81.3 86.4 94.6 82.0

5 anos

10 anos

20 anos

50 anos

100 anos

Identificação dos postos udométricos: nome e código

Bacia hidrográfica 
relativa à secção 
do açude do AHE 

de Algoso
Pesos dos postos na bacia hidrográfica do açude do AHE de Algoso (-)

Características estatísticas das séries de precipitações diárias máximas anuais

Período de retorno, T Estimativas da precipitação diária máxima de acordo com a lei de Gumbel (mm)

5 10 25 50 100

-0.669 -0.656 -0.646 -0.636 -0.630

44.5 50.8 56.9 64.7 70.6

Período de retorno, T (anos)

Parâmetro β das curvas IDF relativas ao posto udográfico de 
Miranda do Douro (05T/01)

Precipitação com a duração de tc=16 h (mm)
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A finalizar, apresentam-se, no Quadro 5.6, os caudais de ponta de cheia obtidos por aplicação da 

Fórmula Racional às intensidades médias correspondentes às precipitações intensas do Quadro 5.5, para o 

que foi considerado o valor único para o coeficiente C de 0.8. 

Quadro 5.6 – Caudais de ponta de cheia fornecidos pela Fórmula Racional para as secções do açude e da 

restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

5.4.3 – Avaliação de caudais de ponta por análise estatística de caudais instantâneos máximos 
anuais  

A avaliação de caudais de ponta de cheia tendo por base a análise estatística utilizou os registos de 

caudais instantâneos máximo anuais, Qima, na EH de Ponte Pinelo (04R/01). Como antes explicitado, esta 

estação passou a dispor de mais sete anos de registos – entre 1997/98 e 2003/04 – pelo que houve que 

refazer a análise estatística da amostra daqueles caudais. No Quadro 5.7 apresentam-se os registos de 

Qima disponíveis para o presente estudo, bem como as correspondentes características estatísticas.  

Quadro 5.7 – Caudais instantâneos máximos anuais na estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01) e 

respectivas características estatísticas. 

  

Secção do açude 

(A=551.7 km2)

Secção de restituição da 

central (A=555.7 km2)

(anos) (mm/h) (m3/s) (m3/s)

5 2.78 341.1 343.6

10 3.18 389.4 392.3

20 3.55 435.8 438.9

50 4.04 495.8 499.4

100 4.41 540.7 544.7

Caudal de ponta de cheia 
Período de 
retorno, T

Intensidade média 
da precipitação

(m3/s) (m3/s)

1967 / 68 58.3 1984 / 85 135.0
1968 / 69 276.0 1985 / 86 86.1
1969 / 70 134.0 1986 / 87 37.5
1970 / 71 43.8 1987 / 88 67.6
1971 / 72 121.0 1988 / 89 6.2
1972 / 73 101.0 1989 / 90 379.0
1973 / 74 97.4 1997 / 98 138.0
1974 / 75 30.3 1998 / 99 7.5
1975 / 76 9.1 1999 / 00 74.3
1976 / 77 120.0 2000 / 01 814.0
1977 / 78 354.0 2001 / 02 24.4
1978 / 79 272.0 2002 / 03 627.0
1979 / 80 39.2 2003 / 04 121.0
1980 / 81 6.1

1981 / 82 120.0 149.2

1982 / 83 87.3 184.1
1983 / 84 87.9 2.402Coef.assimetria

Desvio-padrão (m3/s)

Ano hidrológico 

Caudal instantâneo 
máximo anual Ano hidrológico 

Caudal instantâneo 
máximo anual

Média (m3/s)



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

  

  

5.12 

A análise estatística da anterior amostra utilizou as leis Galton, Gumbel, Pearson III e log-Pearson III, 

tendo-se concluído pelo bom ajustamento desta última lei. Para obter as estimativas dos caudais de ponta 

de cheia com diferentes períodos de retorno aplicáveis ao AHE de Algoso–Senhora da Assunção a partir 

das estimativas antes alcançadas para aqueles caudais na estação hidrométrica recorreu-se à seguinte 

relação, que exprime a aplicação da fórmula de Meyer à transposição de caudais entre bacias hidrográficas: 

Z

'A
A

'Q
Q









=  (5.2) 

em que, para cada período de retorno, T, Q e Q' são os caudais de ponta de cheia relativos às bacias 

hidrográficas com áreas, respectivamente, A e A' e o expoente Z que foi obtido a partir de LOUREIRO, J. 

M,, Expressão para o cálculo do caudal máximo de cheia em cursos de água em Portugal. Revista Recursos 

Hídricos, Volume 5 – nº 1, APRH, 1984, tendo em conta a zona em que se inserem as bacias hidrográficas 

em presença. No caso em estudo, a bacia hidrográfica do Aproveitamento insere-se fundamentalmente na 

Zona 2, embora a bacia da estação hidrométrica ainda possa ser eventualmente abrangida pela Zona 1. Por 

tal motivo, optou-se por especificar os caudais de ponta de cheia que decorrem da adopção dos expoentes 

Z relativos àquelas duas zonas. 

O Quadro 5.8 sistematiza os caudais de ponta de cheia estimados por aplicação da lei log-Pearson III para 

a estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01), bem como os caudais obtidos por transposição para as 

secções do açude e da restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção de acordo com os 

modelos antes referidos. São também apresentados os valores do expoente Z utilizados na transposição de 

caudais, sendo notória a pouca influência da consideração de uma ou de outra região nas duas estimativas 

assim obtidas para um mesmo período de retorno e secção do Aproveitamento. 

Quadro 5.8 – Caudais de ponta de cheia com diferentes períodos de retorno estimados por análise 

estatística para a estação hidrométrica de Ponte Pinelo (04R/01) e correspondentes estimativas para as 

secções do açude e da restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

(anos) (m 3/s) (m 3/s) (m 3/s) (m 3/s) (m 3/s)

5 230.4 219.7 221.1 221.2 222.4
10 366.3 349.2 351.4 351.5 353.5
20 523.8 499.3 502.5 502.6 505.4
50 762.9 727.2 731.9 732.1 736.1
100 965.6 920.4 926.3 926.6 931.7

Período de 
retorno, T

Caudal de ponta de cheia
Estação 

hidrométrica de 
Ponte Pinelo 

(04R/01)

(A=585 km2)

AHE de Algoso
Região 1 (Z=0.807) Região 2 (Z=0.694)

Secção do açude 

(A=551.3 km2)

Secção de 
restituição da 

central (A=555.7 
2

Secção do açude 

(A=551.3 km2)

Secção de 
restituição da 

central (A=555.7 
2
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5.4.4 – Conclusão 

A comparação dos Quadros 5.6 e 5.8 permite concluir que, para os períodos de retorno de 5 e de 10 

anos, pouco relevantes em termos de dimensionamento de obras hidráulicas, os caudais de ponta de cheia 

resultantes da aplicação da Fórmula Racional (Quadro 5.6) são superiores aos fornecidos pela análise 

estatística de caudais instantâneos máximos anuais complementada pela aplicação da fórmula de Meyer 

(Quadro 5.8). A partir daquele último período de retorno a situação inverte-se, sendo as diferenças 

(absolutas e relativas) entre caudais fornecidos por um e outro método tanto maiores quanto mais elevado é 

o período de retorno. Em qualquer circunstância, os caudais de ponta de cheia nas secções do açude e de 

restituição da central do AHE são sensivelmente iguais pelo facto de as correspondentes áreas de bacia 

hidrográfica serem muito próximas.  

Em face dos anteriores aspectos, optou-se por prosseguir o estudo adoptando para o 

dimensionamento preliminar das obras do Aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção o valor único de 

920 m3/s para o caudal de ponta de cheia com período de retorno de 100 anos, no essencial decorrente da 

transposição para a secção do açude do Aproveitamento dos caudais obtidos por análise estatística. 

Observa-se que tal caudal é muito significativamente superior ao adoptado em estudos antecedentes 

(680 m3/s) em consequência da disponibilização de mais registos na estação hidrométrica que sustentou a 

caracterização de cheias. Espera-se que, deste modo, tenha sido introduzida segurança adicional no 

pré-dimensionamento das obras do Aproveitamento.  
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6 – REGIME HIDROLÓGICO NO TRECHO INTERFERIDO. PRODUÇÃO ANUAL MÉDIA. REGOLFOS  

6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como mencionado no subcapítulo 5.1 optou-se por individualizar alguns aspectos de índole 

hidrológico-hidráulica no presente capítulo dado os mesmos se reportarem a caracterizações que 

pressupõem a concretização efectiva do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Incluem-se naqueles 

aspectos, para além da especificação da energia anual média susceptível de ser produzida no 

Aproveitamento, a definição do regime de caudais ecológicos e a consequente caracterização do regime de 

caudais no trecho fluvial interferido, localizado entre as secções da tomada de água e da restituição da 

central, bem como ao estabelecimento das curvas de vazão nas secções do açude e da restituição e a 

caracterização da configuração da superfície livre (regolfos) em condições de cheias no trecho do rio 

Angueira a montante da secção de implantação do açude nas situações actual e após a construção do 

Aproveitamento. 

6.2 – REGIME DE CAUDAIS ECOLÓGICOS 

O reconhecimento do trecho do rio Angueira entre as secções da tomada de água e da restituição do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção evidenciou a inexistência, quer de utilizações de água a partir do 

curso de água, quer de descargas domésticas ou industriais nele lançadas, conforme foi também 

confirmado por entidades locais. Nestas circunstâncias, em tal trecho prevê-se apenas o lançamento de um 

regime de caudais ecológicos que assegurem a manutenção do ciclo biológico e preservem a qualidade da 

água. 

Na sequência da ampla discussão havida em torno dos caudais ecológicos a implementar no 

Aproveitamento previsto inserir na mesma secção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no âmbito da 

avaliação de impacte ambiental das concepções que precederam a agora equacionada, mereceu a 

concordância da então Autoridade Nacional da Água o regime de caudais ecológico apresentado no Pedido 

de Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (PETURH), definido na pressuposto do 

lançamento de cerca 5% do caudal modular nos meses de Outubro a Março e sensivelmente de sequência 

de caudais proposta em ALVES; BERNARDO, 2002, Lisboa, entre Abril a Setembro, ou seja, no período de 

maior sensibilidade ecológica para as espécies aquáticas e ribeirinhas do troço em causa do rio Angueira. 

Contudo, relativamente a esse regime entendeu-se conveniente aumentar os caudais ecológicos nos 

meses de Agosto e Setembro dos valores antes previstos de 60 e de 80 l/s, respectivamente, para o valor 

em qualquer daqueles meses de 120 l/s, de modo a assegurar o bom funcionamento dos sistemas de 

transposição faunísticas a instalar em ambas as margens do rio Angueira, conforme descrição apresentada 

no subcapítulo 7.2. Resultaram, assim, os caudais ecológicos sistematizados no Quadro 6.1. 
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Quadro 6.1 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Caudais ecológicos mensais. 

 

No subcapítulo 6.3, que se segue procede-se à caracterização do regime de caudais no trecho do rio 

Angueira interferido pelo Aproveitamento decorrente da sucessão de caudais ecológicos apresentada no 

Quadro 6.1 e à sua comparação com o regime não modificado, ou seja, com o regime actual. 

Os sucessivos caudais ecológicos serão parcialmente lançados através dos dois dispositivos afectos à 

passagem de fauna (dispositivo para peixes e toupeira-de-água na margem direita e dispositivo para 

somente toupeira de água na margem esquerda). Adicionalmente haverá um dispositivo para lançamento 

do caudal ainda em falta relativamente a cada um dos caudais ecológicos mensais. A descrição detalhada 

dos anteriores dispositivos em menção será objecto do subcapítulo 7.2, como antes especificado. 

6.3 – REGIME DE CAUDAIS NO TRECHO INTERFERIDO  

De forma a caracterizar o regime, quer actual, quer futuro, de caudais no trecho do rio Angueira 

interferido pelo AHE de Algoso-Senhora da Assunção, compreendido entre a secção do açude do 

Aproveitamento e da restituição da respectiva central, procedeu-se à simulação da exploração diária da 

central do Aproveitamento, para o caudal máximo derivável no Aproveitamento antes especificado de 

9 m3/s, tendo em conta o regime de caudais médios diários afluentes à secção da tomada de água, 

caracterizado, embora somente a nível mensal, no Quadro 5.2. 

Para o efeito, considerou-se o lançamento prioritário para jusante dos caudais ecológicos definidos no 

Quadro 6.1 e a exploração do Aproveitamento a fio-de-água, embora no pressuposto de uma reduzida 

capacidade de modelação no circuito hidráulico para caudais afluentes sobrantes do ecológico inferiores ao 

mínimo compatível com o funcionamento de qualquer uma das turbina instalada na central.  

No essencial, o algoritmo de simulação considera que, em cada dia, o caudal derivado pelo circuito 

hidráulico é somente o remanescente, relativamente ao caudal ecológico nesse dia, dos caudais afluentes, 

até ao valor do caudal máximo derivável. Se os caudais afluentes forem inferiores aquele caudal ecológico, 

Caudal ecológico
Qeco
(l/s)

Outubro 200
Novembro 200
Dezembro 200

Janeiro 200
Fevereiro 200

Março 200
Abril 980
Maio 610
Junho 250
Julho 150

Agosto 120
Setembro 120
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serão obviamente integralmente lançados para jusante, encontrando-se a central parada. Deste modo, o 

algoritmo permite caracterizar, dia-a-dia e em termos de quantitativos e de padrões temporais, o regime de 

caudais, quer no trecho interferido pelo Aproveitamento, quer utilizados na produção de energia. Esta última 

caracterização permite proceder também à estimativa da energia anual média produzida no AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, uma vez que lhe seja fornecida a queda associada à produção de energia, 

como será retomado no subcapítulo 6.4 que se segue. 

Os resultados da simulação da exploração diária do AHE de Algoso-Senhora da Assunção estão 

sintetizados nas Figuras 6.1 a 6.4. Cada figura caracteriza o regime hidrológico de caudais no trecho do rio 

Angueira interferido pelo Aproveitamento, compreendido entre a secção do açude do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção e da restituição da respectiva central, na situação actual – regime natural – e 

após a construção do Aproveitamento – regime modificado. A anterior caracterização é efectuada em 

termos de sequência temporais de caudais no período de 37 anos com registos que sustentou a análise 

(1967/68 a 2003/04) – mensais e anuais, nas Figuras 6.2 e 6.4 – e em termos de médias de caudais – 

diários e mensais, nas Figuras 6.1 e 6.3. Cada figura inclui sempre a representação do módulo 

correspondente aos regimes natural (com o valor antes especificado de Qmod = 4.24 m3/s) e modificado 

(estimado por simulação em 2.06 m3/s). 

As anteriores figuras demonstram, julga-se que de modo bastante elucidativo, que o regime de caudais 

ecológicos previsto, caracterizado no Quadro 6.1, associado ao modo de exploração da central conduzem a 

um regime fluvial no trecho interferido pelo Aproveitamento que exibe uma variabilidade intra e interanual 

muito próxima da do regime natural, assegurando, assim, a mimetização do padrão temporal deste último 

regime.  

Em conformidade com os resultados precedentes, estima-se que o volume anual médio circulante no 

trecho interferido seja muito significativo, concretamente superior a cerca 65 hm3. Anota-se que esta 

estimativa é por defeito uma vez que não tem em conta as afluências provenientes da bacia hidrográfica 

intermédia entre as secções do açude e de restituição da central, as quais, contudo e em rigor, se esperam 

reduzidas dada a igualmente reduzida área daquela bacia, de apenas 4.4 km2. O volume anual médio 

circulante no trecho interferido representa cerca de 49% da afluência anual sobrante à secção da tomada de 

água do Aproveitamento avaliada, tendo já em conta os consumos a montante, em 133.7 hm3. 

6.4 – PRODUÇÃO ANUAL MÉDIA DE ENERGIA 

Como antes mencionado, o programa de simulação da exploração diária de central do Aproveitamento, 

que permitiu caracterizar o regime de caudais no trecho do rio Angueira interferido pelo AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção, contabiliza também o caudal utilizado dia a dia na produção de energia de 

cuja acumulação resulta o volume anual turbinado ano a ano e, consequentemente, na média dos anos. 

Para tanto é necessário fornecer ao programa o caudal máximo turbinável, Qmax, que foi optimizado no 

Pedido de Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (PETURH), em termos de compensação 
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pela redução da queda aproveitável e de comparação entre benefícios e custos marginais, em 9 m3/s. O 

anterior caudal corresponde a cerca de 2.1 vezes o caudal modular sobrante, Qmod, atrás avaliado 

em 4.24 m3/s. 

 

 

Figura 6.1 – Média, dia a dia, dos caudais médios diários no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual 

(regime não modificado) e futura, com execução do Aproveitamento (regime modificado) 

(período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 
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Figura 6.2 – Diagrama temporal dos caudais médios mensais no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual 

(regime não modificado) e futura, com execução do Aproveitamento (regime modificado)  

(período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 
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Figura 6.3 – Média, mês a mês, dos caudais médios mensais no trecho do rio Angueira entre as 

secções relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas 

situações actual (regime não modificado) e futura, com execução do Aproveitamento (regime 

modificado) (período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 

 

Figura 6.4 – Diagrama temporal dos caudais médios anuais no trecho do rio Angueira entre as secções 

relativas ao açude e à restituição da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, nas situações actual 

(regime não modificado) e futura, com execução do Aproveitamento (regime modificado)  

(período de 37 anos, de 1967/68 a 2003/04). 

Estimou-se, assim, o volume anual médio susceptível de ser utilizado na produção de energia de 

68.65 hm3, correspondente apenas a cerca de 51% da afluência anual média sobrante de 133.7 hm3.  

No pressuposto da queda de cálculo da energia anual média produzida de 72.5 m, correspondente a 

cerca de 98% da queda bruta máxima de 73.9 m, estima-se que a produção anual média relativa ao volume 

anual médio turbinado anteriormente indicado ascenda a cerca de 11.622 GWh (rendimento médio global 

da central de 86%). A repartição mensal da anterior energia é apresentada no Quadro 6.2. 

A potência prevista instalar na central hidroeléctrica, calculada com base no caudal máximo turbinado 

de 9 m3/s e na queda útil de 70.3 m (cerca de 95% da queda bruta máxima), será de cerca de 5.4 MW 

(rendimento para o caudal máximo turbinável de cerca de 87%). 
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Quadro 6.2 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Energia anual média e respectiva repartição 

pelos meses do ano e pelos períodos tarifários. 

   

6.5 – CURVAS DE VAZÃO NAS SECÇÕES DO AÇUDE (SITUAÇÃO ACTUAL) E DE RESTITUIÇÃO DA 
CENTRAL (SITUAÇÕES ACTUAL E FUTURA) 

O cálculo hidráulico das curvas de vazão nas secções do açude do AHE de Algoso-Senhora de 

Assunção (situação actual) e de restituição da central hidroeléctrica (situações actual e futura, 

indistintamente) utilizaram a metodologia apresentada nos estudos antecedentes deste empreendimento. 

Concreta e resumidamente, tal cálculo aplicou a fórmula de resistência de Manning-Strickler, no 

pressuposto de regime uniforme tangente, o qual permite aproximar a perda de carga unitária pelo declive 

médio do trecho de curso de água em que se insere a secção objecto de estimação da curva de vazão. No 

caso em estudo adoptaram-se para os declives médios do talvegue os valores estimados nos estudos 

antecedentes do Aproveitamento, tendo por base a cartografia disponível às escalas 1:5 000 e 1:25 000, de 

cerca de 0.5% e 2% para os trechos do rio Angueira onde se inserem as secções, respectivamente, do 

açude e da restituição da central do Aproveitamento. Anota-se que o declive médio do trecho onde se insere 

a central foi corrigido relativamente ao valor adoptado em estudos antecedentes, admitindo-se que a 

estimativa agora considerada resulte mais rigorosa. Para o coeficiente da fórmula de Manning-Strickler 

adoptou-se o valor também especificado nos estudos antecedentes de 20 m1/3s-1, o qual resultou de 

indicações bibliográficas, combinadas com o reconhecimento local. 

As curvas de vazão assim obtidas tendo por base os perfis transversais do curso de água nas duas 

secções em menção, caracterizados na Figura 6.5, são apresentadas nas Figuras 6.6 e 6.7.  

Importa ter presente que, em virtude da pequena modificação da secção do açude relativamente ao 

estudo antecedente (PETURH), resultou uma igualmente ligeiríssima alteração do correspondente perfil 

Horas fora do vazio Horas de vazio Total

(MWh) (MWh) (MWh)

Outubro 205.1 117.5 322.6

Novembro 526.6 347.5 874.1

Dezembro 930.0 640.8 1570.8

Janeiro 1294.3 910.8 2205.1

Fevereiro 1241.7 877.7 2119.4

Março 1025.5 719.0 1744.5

Abril 643.5 442.9 1086.4

Maio 572.8 385.2 958.0

Junho 298.9 187.2 486.1

Julho 108.8 51.4 160.2

Agosto 37.8 9.4 47.1

Setembro 40.8 7.0 47.9

Total 6925.8 4696.5 11622.2



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

  

  

6.8

transversal. O perfil transversal da secção de restituição da central coincide com o apresentado naquele 

estudo, sendo que agora apenas se corrigiu o declive médio do talvegue no trecho de inserção da central. 

  

Figura 6.5 – Perfis transversais do vale do rio Angueira nas secções do açude (à esquerda) e de restituição 

da central (à direita) do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

   

Figura 6.6 – Curva de vazão na secção do açude do Aproveitamento e respectivo pormenor para caudais 

inferiores a 15 m3/s. Nas curvas destacam-se as cotas e alturas do escoamento para os caudais de ponta 

de cheia de 920 m3/s, à esquerda, e máximo derivável de 9 m3/s, à direita. 

   

Figura 6.7 – Curva de vazão na secção de restituição da central do Aproveitamento e respectivo pormenor 

para caudais inferiores a 15 m3/s. Nas curvas destacam-se as cotas e alturas do escoamento para os 

caudais de ponta de cheia de 920 m3/s, à esquerda, e máximo derivável de 9 m3/s, à direita. 
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6.6 – CONFIGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE LIVRE EM CHEIA A MONTANTE DO AÇUDE 

Como se retomará no capítulo seguinte, relativo à descrição das obras do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, estima-se que, uma vez executado o açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, a cota do 

nível de máxima cheia, NMC, para o caudal de ponta de cheia de projecto antes avaliado em 920 m3/s seja 

de NMC=411.5. Em situação estática, a tal cota corresponde o plano de água esquematicamente 

representado na Figura 6.8. Nas condições actuais, a cota para aquele caudal é de cerca de 409.57, como 

especificado no item anterior (Figura 6.6). 

  

Figura 6.8 – Planta da albufeira criada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção para as cotas 

do Nrn (406.8) e do NMC (411.5). Localização esquemática dos perfis transversais adoptados na 

caracterização do escoamento em cheia no trecho do rio Angueira a montante do açude.  

Em complemento da caracterização da situação estática objecto da anterior figura e à semelhança do 

procedimento adoptado nas análises que antecederam o presente estudo, procedeu-se à estimativa da 

configuração da superfície livre para o escoamento do caudal de ponta da cheia nas situações actual, sem o 

açude AHE de Algoso-Senhora da Assunção, e futura, uma vez executado tal açude – regolfo para a cheia 

centenária com e sem a execução do açude do Aproveitamento.  

Para o efeito, recorreu-se à aplicação do programa HEC-RAS, desenvolvido e difundido pelo 

Hydrologic Engineering Center e do United States Corps of Engineers, destinado ao cálculo da configuração 

da superfície livre em canais naturais ou artificiais no pressuposto de escoamento permanente 

gradualmente variado. A caracterização geométrica do trecho do rio Angueira a montante do açude coincide 

com a apresentada em EVTE de 2006 e correspondente EIA de 2007 (ver Capítulo 3), embora com 

substituição do perfil 1 pelo perfil caracterizado na Figura 6.5, referente à secção de implantação do açude, 

a qual, relativamente àquele estudo, foi muito ligeiramente alterada, como anteriormente discutido. Tal 

N 
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alteração foi de tal modo insignificante que se manteve a distância indicada naqueles estudos relativamente 

à secção imediatamente a montante (perfil P2). O valor adoptado para o coeficiente da fórmula de 

resistência do escoamento foi de K=20 m1/3 s-1. 

O estabelecimento da configuração da superfície livre processa-se de jusante para montante 

(escoamento em regime lento), a partir de uma cota conhecida na secção extrema de jusante – secção do 

açude do AHE. Para o efeito, na situação actual, sem aproveitamento, foi fornecida ao programa a cota 

409.57, correspondente ao escoamento em regime uniforme do caudal de ponta da cheia de 920 m3/s – 

Figura 6.6. Na situação futura, a cota de referência coincide com a do NMC, ou seja, 411.5. Os resultados 

obtidos são apresentados no Quadro 6.3 e estão esquematizados na Figura 6.9. 

Quadro 6.3 – Cheia centenária (920 m3/s). Cotas da superfície livre a montante da secção do açude do 

AHE de Algoso-Senhora da Assunção nas situações actual e futura, após a construção do empreendimento. 

 

 

Figura 6.9 – Regolfo relativo ao escoamento do caudal de ponta da cheia centenária (920 m3/s) e 

perspectiva esquemática, nas situações actual, sem aproveitamento, e futura, com aproveitamento. 
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Os resultados do Quadro 6.3 e da Figura 6.9 ilustram, muito claramente, o reduzido efeito do açude 

do AHE de Algoso-Senhora da Assunção no escoamento em cheia no trecho do rio Angueira em que se 

insere. Com efeito, a sobrelevação da superfície livre a montante do açude do Aproveitamento da situação 

actual para a situação actual é de apenas cerca de 2 m, fazendo-se sentir num trecho com pouco mais de 

300 m de extensão. 

6.7 – CURVA DE VOLUMES ARMAZENADOS E DE ÁREAS INUNDADAS 

A finalizar o presente capítulo, procedeu-se à caracterização da reduzida albufeira criada pelo AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção em termos das correspondentes curvas de volumes armazenados e de áreas 

inundadas. Tais curvas são objecto da Figura 6.10, na qual se destacaram os valores correspondentes ao 

Nrn do Aproveitamento. Esses valores evidenciam muito claramente a reduzida expressão da albufeira, 

obviamente em consequência da pequena altura do açude, que conduz a uma altura média da albufeira 

para a cota do Nrn inferior a 2 m. 

 

 

Figura 6.10 – Curva de volumes armazenados e de áreas inundadas na albufeira criada pelo açude do AHE 

de Algoso-Senhora da Assunção e respectivo quadro de valores. 

Para o nível de retenção normal considerado (Nrn = 406.8), a área inundada e o volume armazenado 

na albufeira são, respectivamente, 12820 m2 e 25351 m3, correspondendo-lhes a profundidade média da 

albufeira de cerca de 1.98 m. A extensão da albufeira àquele nível é de cerca de 400 e de 100 m, 

respectivamente, ao longo do rio Angueira e da ribeira da Ponte de Pau. 

 

 

  

Cota Área inundada Volume armazenado

(-) (ha) (1 000 m3)
403.00 0.000 0.000
405.00 0.889 5.924
406.80 1.282 25.351
410.00 2.228 80.817
411.50 2.629 117.202
415.00 4.148 234.791
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7.1 

7 – SOLUÇÃO ADOPTADA. DESCRIÇÃO E DIMENSIONAMENTO PRÉVIO 

7.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em termos globais, a solução adoptada para o AHE de Algoso-Senhora da Assunção coincide com a 

constante do correspondente Pedido de Emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos (PETURH). 

Contudo, fundamentalmente para reduzir a altura do açude e incorporar uma segunda passagem na 

margem esquerda especificamente para a toupeira-de-água, houve que proceder a alguns ajustes de 

concepção, que tiveram também implicações na zona da tomada de água para o circuito hidráulico e no 

trecho inicial do túnel, que agora se detalham com o grau de exigência inerente a uma análise de viabilidade 

técnica e económica. 

A disposição geral das partes constituintes do AHE de Algoso-Senhora da Assunção é apresentada 

com maior pormenor na Figura 7.1, a qual contém também a representação, na zona a montante da secção 

do açude, das curvas de nível correspondentes ao Nrn (406.8) e ao NMC (411.5). Na figura foram 

sombreadas as áreas inundadas relativas aos anteriores níveis (situação estática). Da Figura 7.2 consta o 

perfil longitudinal esquemático do circuito hidráulico, conjuntamente com o perfil da superfície do terreno ao 

longo do mesmo. 

7.2 – AÇUDE E ÓRGÃOS ANEXOS 

7.2.1 – Constituição geral 

A descrição apresentada na presente secção abrange, não apenas o açude propriamente dito, mas um 

conjunto de órgãos anexos ao mesmo e que incluem a descarga de fundo, a tomada de água para o circuito 

hidráulico de adução, a descarga do caudal ecológico e as passagens para fauna aquática (peixes e 

toupeira-de-água). 

As Figuras 7.3 a 7.12 contêm a definição detalhada, através de plantas e de cortes, do açude e dos 

órgãos hidráulicos anexos. 

O açude propriamente dito tem apenas 3.8 m de altura, entre o leito do rio e a crista da soleira 

descarregadora, situados, respectivamente às cotas 403.00 e 406.80 (nível de retenção normal. Nrn), e é 

constituído por um perfil de gravidade em betão, com o paramento de jusante modelado em perfil 

descarregador Creager. 
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7.2 

 

 

Figura 7.1 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Planta geral do circuito hidráulico sobre cartografia à escala 1:5 000. 
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7.3 

 

 

 

 

Figura 7.2 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Perfil longitudinal do circuito hidráulico e da superfície do terreno. 
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7.4 

Nas margens esquerda e direita, servindo de encontros para o açude, serão construídos dois 

complexos marginais que funcionam também como muros de ala. O complexo da margem esquerda 

incluirá, como já referido, os seguintes órgãos: 

• Descarga de fundo. 

• Tomada de água para o circuito hidráulico. 

• Descarga de caudal ecológico. 

• Passagem para toupeira-de-água. 

O complexo da margem direita incluirá unicamente uma passagem mista, para peixes e 

toupeira-de-água.  

Nas secções seguintes, descrevem-se individualmente os anteriores órgãos e o seu dimensionamento, 

e caracteriza-se a albufeira criada pelo açude. 

7.2.2 – Açude. Descarga de cheias 

O açude propriamente dito, definido nas Figuras 7.3 a 7.5, servirá como descarregador de cheias e 

será constituído por um vão único com 39 m de largura e crista à cota do Nrn=406.80.  

A forma da soleira descarregadora foi estabelecida de modo a que tal soleira funcione ligeiramente 

deprimida para o caudal de ponta de cheia centenária (Q = 920 m3/s), concretamente com a carga hidráulica 

de funcionamento de cerca de H ≈ 4.70 m correspondente ao coeficiente de vazão de C=0.52. A carga 

adoptada para definir a forma da soleira descarregadora foi de 4.0 m. 

Assim, o nível de máxima cheia na albufeira será de NMC = 406.80 + 4.70 = 411.50. Importa realçar 

mais uma vez que, relativamente à cota da cheia centenária na situação actual (aprox. 409.50), a 

sobrelevação da superfície causada pelo açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção não chega a 2 m 

(Figura 7.5), fazendo-se sentir num trecho de rio a montante do açude bastante restrito, conforme 

caracterizado no subcapítulo 6.5. Resulta ainda que, quando a albufeira do Aproveitamento estiver ao 

NMC = 411.50 (Q = 920 m3/s), haverá apenas 2 m de desnível entre montante e jusante a dissipar. Em face 

deste resultado e tendo também em conta que o leito do rio é rochoso, considerou-se não ser necessário 

construir uma bacia de dissipação de energia no pé do açude. 

Os topos dos complexos das margens direita e esquerda foram ambos colocados 0.5 m acima desta 

cota, folga essa destinada a evitar o galgamento dos mesmos durante uma cheia centenária. 
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Figura 7.3 – Açude e órgãos anexos, incluindo passagens faunísticas. Planta geral. Localização dos cortes. 
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7.6 

 

Figura 7.4 – Açude. Corte A-A. Na margem esquerda, tomada de água e descarga de fundo. Na margem direita, dispositivo de transposição faunística. 

 

Figura 7.5 – Açude. Corte B-B. Soleira 

descarregadora. 
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7.7 

 

Figura 7.6 – Açude. Corte C-C. Complexo da margem esquerda. 

 

Figura 7.7 – Açude. Corte D-D. Complexo da margem esquerda. 
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7.8 

                     

Figura 7.8 – Açude. Corte E-E. Início do túnel                                                                                                    Figura 7.9 – Açude. Corte F-F. Descarga de fundo. 

 

 

Figura 7.10 – Açude. Corte G-G. 

Passagem para a toupeira-de-água. 
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7.9 

 

Figura 7.11 – Açude. Corte H-H. Dispositivo para passagem faunística. 

 

  

Figura 7.12 – Açude. Corte I-I. Dispositivo para passagem faunística. 
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7.2.3 – Albufeira e modo de exploração da mesma 

As curvas de áreas inundadas e de volumes armazenados que caracterizam a albufeira criada pelo 

açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção foram já apresentadas na Figura 6.10. 

Relativamente ao modo de funcionamento do Aproveitamento, o mesmo assenta na exploração em 

regime de fio-de-água puro, com nível sensivelmente constante e igual ao Nrn, ou seja, 406.80, para 

caudais no rio inferiores ao máximo turbinável de 9 m3/s, adicionados do caudal ecológico. 

Em situações de cheia, em que o caudal afluente se torna superior ao referido limite, o nível tenderá a 

subir gradualmente, até ser atingido o NMC=411.50 para o caudal de ponta da ponta de cheia centenária. 

No entanto, preconiza-se que o nível Nrn=406.80 seja mantido constante durante mais tempo, tirando 

partido da capacidade da descarga de fundo. Assim, o nível na albufeira só deverá subir acima daquela cota 

depois de ter sido esgotada a capacidade conjunta da central hidroeléctrica, da descarga de caudal 

ecológico e da descarga de fundo. Importa ter presente que a descarga de caudal ecológico deve ser 

entendida num sentido lato, incluindo uma descarga propriamente dita, ou seja, especificamente 

vocacionada para essa finalidade, mas também e muito pertinentemente as duas passagens (uma em cada 

margem) para fauna aquática, através das quais ocorre o lançamento de caudais contributivos para os 

caudais ecológicos em grande parte do tempo. 

O tipo de exploração previsto terá a vantagem de impedir, ou atrasar, a sedimentação da albufeira, já 

que o funcionamento frequente da descarga de fundo facilitará a passagem do caudal sólido para jusante e 

manterá a zona da tomada de água para o túnel desobstruída. 

Por outro lado, em situações de estiagem e de modo a melhor controlar o funcionamento da central, 

admite-se que o nível na albufeira possa, esporadicamente, descer até à cota 406.00 (0.80 m abaixo do 

Nrn), uma vez que a central hidroeléctrica será equipada com duas turbinas Francis iguais, cada uma 

dimensionada para o caudal máximo de 4.5 m3/s e susceptível de ser parcializada com bons rendimentos 

até cerca de 40% daquele caudal. Deste modo, o caudal mínimo turbinável será de cerca de 

0.4 x 4.5 = 1.8 m3/s. Assim, se em estiagem e depois de o caudal ecológico estar assegurado, o caudal 

remanescente para turbinamento for inferior a 1.8 m3/s, o nível na albufeira descerá gradualmente, porque 

nenhuma das turbinas vai absorver caudais inferiores. Ao ser atingido o nível 406.00 (nível de reinício de 

funcionamento de uma turbina), a turbina deverá ser desligada, só sendo reactivada se e quando o nível da 

água retomar o Nrn. Este modo de exploração deverá limitar o número de arranques por dia da turbina a 

cinco, como é de toda a conveniência para a durabilidade dos equipamentos. 
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7.2.4 – Complexo da margem esquerda. Passagem para toupeira-de-água  

O complexo da margem esquerda, cuja composição geral foi especificada no subcapítulo 7.2.1, inclui, 

em primeiro lugar, uma descarga de fundo com 3.5 x 3.5 m2 de área e cota da soleira igual à cota do 

talvegue do rio Angueira (403.0) – Figuras 7.4 e 7.9. Tal descarga de fundo, que na fase de construção do 

açude será utilizada como parte do desvio provisório do rio, será equipada com duas comportas planas em 

série, uma de guarda e outra de regulação de caudais.  

Com o Nrn na albufeira, a sua vazão máxima será da ordem de 44 m3/s, o que lhe dará uma forte 

capacidade de arraste de material sólido e de limpeza da zona da tomada de água para o circuito hidráulico. 

No que respeita propriamente à tomada de água para o circuito hidráulico, a sua constituição será a 

seguinte (de montante para jusante) – Figuras 7.4, 7.6 e 7.7: 

• Tomada lateral, com 14 m de vão e soleira à cota 405.00, protegida por uma grade grosseira 

destinada a reter detritos flutuantes de grandes dimensões. 

• Bacia de aproximação, com fundo à cota 401.20. 

• Orifício rectangular com 3.8 m de altura por 3.2 m de largura, equipado com uma grelha metálica 

de barras verticais, a qual, por sua vez, será equipada com um limpa-grelhas automático. 

• Duas comportas planas de guarda com 3.2 x 3.2 m2 cada. 

• Troço de conduta de aço DN3200, envolvida em betão a assegurando a transição, em pressão, 

para o emboquilhamento do túnel. 

A descarga de caudal ecológico, no remanescente que não é assegurado pelas passagens para peixes 

e toupeira-de-água, encontra-se acoplada à tomada de água para o circuito hidráulico. Imediatamente a 

jusante da grelha metálica desta última, haverá uma tomada lateral para uma conduta DN1000, que 

conduzirá a uma câmara de válvulas a jusante, na qual será instalada uma descarga livre para a atmosfera 

DN500, controlada por duas válvulas de guilhotina. Esta descarga foi dimensionada de modo a conseguir 

regular, de forma automática, caudais ecológicos até ao máximo estabelecido de 980 l/s. 

Logo a montante da saída DN500 desta descarga de caudal ecológico, será feita uma picagem DN500, 

que alimentará uma pequena central de bombagem com 60 l/s de capacidade (duas bombas, uma de 

serviço e outra de reserva).  

O anterior caudal de 60 l/s destina-se ao funcionamento da passagem para toupeira-de-água inserida 

na margem esquerda. Para o efeito, esse caudal será injectado numa caleira rectangular de betão que, por 

sua vez, alimentará os dois troços do canal que concretiza aquela passagem, conforme caracterizado nas 

Figuras 7.3, 7.4 e 7.10. Metade do anterior caudal (30 l/s) escorrerá por gravidade para o troço de jusante 

do canal, enquanto a outra metade escorrerá para o respectivo troço de montante. 
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O canal, que será assente sobre uma sub-estrutura de betão, para evitar as perdas de água por 

infiltração na encosta seca e para assegurar a estabilidade da espalda do lado do rio, será parcialmente 

naturalizado com colchões Reno numa das espaldas (Figura 7.10). Tal naturalização poderá ser 

complementada com blocos de rocha e outros obstáculos dispostos aleatoriamente.  

De montante para jusante, a referida passagem para toupeira-de-água da margem esquerda pode ser 

decomposta nos quatro trechos seguintes: 

• Primeiro trecho, com secção trapezoidal naturalizada da forma atrás descrita, com cerca de 37 m 

de extensão e 16% de declive, entre as cotas 406.00 (albufeira) e 412.00 (topo do complexo da 

margem esquerda). Neste trecho, escoar-se-á o caudal permanente de 30 l/s no sentido da 

albufeira (montante), alternando zonas de velocidade elevada e baixa profundidade, com outras de 

baixa velocidade e de profundidade mais elevada, em função da disposição dos obstáculos atrás 

referidos, a definir com maior rigor na fase de projecto. Como se mostra nos desenhos, este canal 

trapezoidal terá 0.5 m de largura de rasto e 0.5 m de profundidade máxima. 

• Segundo trecho, com secção transversal idêntica à do primeiro trecho, mas com talvegue 

horizontal e com 27 m de extensão. Por ser horizontal, este trecho não carecerá dos blocos e 

obstáculos atrás referidos (que, contudo, poderão ser incluídos na fase de projecto, se se vier a 

concluir que isso é conveniente do ponto de vista da fauna utilizadora). Para os 30 l/s que se 

escoarão no sentido da albufeira, a profundidade o escoamento variará entre 7 cm e 10 cm e a 

velocidade de escoamento variará entre 0.8 m/s e 0.5 m/s. 

• Terceiro trecho também com 27 m de extensão, talvegue horizontal e secção transversal 

rectangular integralmente artificial de betão, com 0.5 m de profundidade e 0.5 m de largura de 

rasto, protegido no topo por uma grelha metálica, por se encontrar numa zona de passagem e 

serventia do Aproveitamento hidroeléctrico. Para os 30 l/s que se escoarão neste trecho, a 

profundidade o escoamento variará igualmente entre 7 cm e 11 cm e a velocidade de escoamento, 

entre 0.85 m/s e 0.5 m/s. Nota-se que, em cerca de 4 m deste trecho, o caudal de 30 l/s escoar-

se-á no sentido da albufeira, ao passo que, nos restantes 23 m, tal caudal se deslocará no sentido 

de jusante, perfazendo o total injectado pela estação de bombagem de 60 l/s. 

• Quarto e último trecho, com constituição em tudo semelhante à do primeiro trecho, mas com 

escoamento de 30 l/s no sentido de jusante, descendo, ao longo de 85 m, entre a cota 412,00 

(topo do complexo da margem esquerda) e a cota 402.4 (leito do rio na zona terminal de jusante 

do complexo de transposição). O declive médio do canal neste trecho será, pois, de cerca de 11%. 

7.2.5 – Complexo da margem direita. Passagem para toupeira-de-água e ictiofauna 

Na margem direita será instalada outra passagem para fauna aquática, mas, desta vez, adaptada quer 

para a toupeira-de-água, quer para peixes – Figuras 7.3, 7.4, 7.11 e 7.12. 
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A maior parte desta passagem terá um perfil transversal-tipo análogo ao do complexo da margem 

esquerda, mas, para acomodar as necessidades da fauna piscícola, terá maior profundidade e será formada 

por bacias sucessivas separadas entre si por septos, através dos quais o caudal líquido passará, 

simultaneamente, através de orifícios submersos e descarregadores superficiais. 

Estes últimos foram dimensionados de forma a, estando a albufeira à cota do Nrn, deixar passar o 

caudal total de 90 l/s (41 l/s pelos orifícios e 49 l/s pelos descarregadores). O desnível entre bacias 

sucessivas foi limitado a apenas 0.15 m, para permitir que a velocidade de escoamento nunca seja superior 

a 1.5 m/s, tendo assim em conta as necessidades das espécies piscícolas locais. 

Nota-se que, sendo os caudais de funcionamento das passagens das margens direita e esquerda de 

90 l/s e 30 l/s, respectivamente, o caudal ecológico total fornecido nunca será inferior a 120 l/s, a menos, 

evidentemente, que esse caudal não esteja disponível naturalmente. O facto de o caudal ecológico estar 

limitado ao anterior valor mínimo de modo a assegurar o bom funcionamento dos sistemas de transposição 

faunística foi já tido em conta no Quadro 6.1.  

Nos meses em que é exigível um caudal ecológico superior a 120 l/s, a descarga de caudal ecológico 

descrita no subcapítulo antecedente encarregar-se-á de assegurar a parte restante. 

7.3 – TÚNEL  

À tomada de água segue-se o circuito hidráulico, integralmente em pressão e constituído por um túnel 

a que se segue uma curta conduta forçada – Figuras 7.1 a 7.4, 7.6, 7.7 e 7.8. 

O túnel será essencialmente não revestido, inserido na margem esquerda, e com o eixo nas secções 

extremas de montante e de jusante às cotas 403.7 e 385.0 e com o comprimento de 1615 m (declive médio 

da soleira do túnel de cerca de 1.2%). O escoamento ao longo do túnel ocorrerá em pressão. 

A secção transversal foi determinada por razões construtivas, prevendo-se que apresente uma soleira 

com 3.2 m de largura, hasteais verticais com 1.8 m de altura e cobertura semi-circular com 1.6 m de raio 

(área da secção de cerca de 10 m2). Sempre que necessário o túnel será localmente revestido por betão 

projectado, com 5 cm de espessura média, eventualmente com colocação de malha soldada, e objecto de 

tratamento por meio de pregagens e de cambotas. Na extremidade de jusante do túnel, na transição para a 

conduta forçada, prevê-se a execução de uma câmara de válvulas. Como segurança adicional, deve, ainda, 

ser construído um desgravilhador (piége a cailloux) no interior do túnel, imediatamente a montante da sua 

saída para o exterior. 

Em conformidade com o estudo dos regimes transitórios, admite-se a desnecessidade de uma 

chaminé de equilíbrio, aspecto que, contudo, será devidamente retomado em fases posteriores do estudo. 
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7.4 – CONDUTA FORÇADA  

A conduta forçada, com a extensão total aproximada de 150 m, desenvolver-se-á à superfície do 

terreno entre as cotas 385.00 e 333.65, correspondentes à cota do eixo do túnel na secção de jusante e à 

cota do eixo da conduta na zona da bifurcação (ver Figuras 7.1, e 7.2).  

A conduta será constituída por tubagem de aço soldado com o diâmetro de 1800 mm e suportada por 

berços de apoio em betão armado. Nas singularidades (vértices do traçado em planta e em perfil) serão 

executados maciços de amarração, igualmente em betão armado, próximos dos quais serão executadas as 

necessárias juntas de dilatação. 

A conduta forçada será equipada com uma válvula de segurança com fecho automático por 

sobrevelocidade em caso de rotura da conduta, instalada na câmara de válvulas localizada na extremidade 

de jusante do túnel. 

7.5 – CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

7.5.1 – Construção civil  

O edifício da central hidroeléctrica localizar-se-á na margem esquerda do rio Angueira, com o acesso 

previsto cerca da cota 338.5, conforme indicado na Figura 7.13 e como se retomará no subcapítulo 7.7, 

relativo aos acessos ao AHE de Algoso. De acordo com a curva de vazão na zona da central, apresentada 

na Figura 6.7, estimou-se que, na secção do rio Angueira em que se inserirá a central, as cotas da 

superfície livre para o caudal de ponta da cheia centenária e para o caudal máximo derivável sejam de 

cerca de 337.4 e 332.9, respectivamente.  

O edifício terá a área em planta de 16.9 x 27.7 m2 e será composto por dois pisos genericamente 

designados por piso dos quadros/entrada (superior) e por piso das máquinas (inferior). Será constituído por 

uma estrutura de betão armado com paredes do mesmo material, tendo sido concebido de acordo com as 

necessidades associadas ao atravancamento, disposição e tipo dos equipamentos preconizados instalar na 

central. 

O piso superior será o de entrada e localizar-se-á à cota 338.50, como antes especificado, ou seja, 

acima da cota da cheia centenária. Nesse piso está prevista a entrada dos veículos de transporte dos 

equipamentos, os quais serão descarregados com o auxílio de uma ponte rolante. Foram igualmente 

reservados espaços para instalações sanitárias, armazém, escritório, quadro de comando, quadro de 

contagem com acesso pelo exterior do edifício e transformador (Figura 7.13, corte B-B). A cobertura do 

edifício será constituída por uma laje de betão armado pré-fabricada coberta por telha. 

No piso inferior, onde serão instaladas as máquinas, situar-se-á abaixo da cheia centenária, pelo que 

terá que ser isolado do exterior e as águas de infiltração terão que ser drenadas por bombagem. 
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Figura 7.13 – Central. Em cima, corte A-A; em baixo à esquerda, corte B-B e à direita, corte C-C. 
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Na sala principal deste piso, serão instalados os dois grupos tipo Francis, com 2.70 MW cada um, 

juntamente com os seus equipamentos de manobra e válvulas de isolamento. Em sala separada, serão 

ainda instalados (Figura 7.13, corte C-C): 

• O quadro geral da central. 

• As celas dos transformadores de 6.6 kV e de 30 kV. 

• O transformador de serviços auxiliares. 

A central compreenderá, ainda, dois canais de restituição ao leito rio, uma para cada grupo 

turbina/gerador. 

O acesso à central far-se-á através de um portão. O pavimento exterior será acabado com gravilha à 

excepção dos caminhos para acesso e manutenção que serão revestidos por uma camada de macadame 

devidamente compactado. O seccionador de chegada com descarregador de sobretensões ficará instalado 

no poste fim de linha. 

7.5.2 – Equipamentos  

7.5.2.1 – Ponte rolante 

Para movimentação de equipamento de peso elevado, designadamente as turbinas e os geradores, 

em acções de carga, descarga ou reparação, serão instaladas no interior do edifício, próximo da face 

inferior da laje da cobertura, duas vigas onde será montada a ponte rolante de comando eléctrico para 

cargas até 16 t. 

7.5.2.2 – Válvulas de isolamento das turbinas 

No circuito hidráulico de adução, imediatamente a montante de cada turbina, será instalada uma 

válvula de borboleta, de modo a isolar a turbina do circuito hidráulico de adução, na situação de grupo 

parado. 

Cada válvula será motorizada com abertura através de um servomotor hidráulico e fecho com 

contrapeso, por forma a permitir a manobra em situações de falta de energia nos serviços auxiliares da 

central. Terá comando manual local ou eléctrico a partir do quadro geral da central e funcionará de acordo 

com as sequências de arranque e paragem estabelecidas para os grupos quando em comando automático 

de funcionamento. 

7.5.2.3 – Turbinas e sistemas de regulação 

Dadas as características do aproveitamento em causa, foi prevista a instalação de duas turbinas iguais 

do tipo Francis de eixo horizontal com a potência global aproximada de 2 x 2.7 = 5.4 MW, dimensionadas 
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para o caudal máximo de 9.0 m3/s e para queda útil de cerca de 70.3 m (rendimento médio global da central 

de 87.0%). 

A regulação do caudal turbinado por cada turbina será efectuada através do comando do respectivo 

distribuidor, de acordo com as indicações enviadas à unidade óleo-hidráulica pelo regulador do grupo, após 

processamento das indicações provenientes do sistema de medição de nível situado na albufeira. Será 

igualmente prevista uma consola de operador a instalar no quadro geral da central para efectuar o comando 

manual do distribuidor de cada turbina. 

7.5.2.4 – Geradores  

De acordo com a potência considerada para o aproveitamento em causa, prevê-se a instalação de dois 

geradores do tipo síncrono trifásico para 2.8 MVA com uma tensão de produção de 6.6 kV e uma velocidade 

de rotação síncrona de 750 rpm, cujo acoplamento será directo aos veios das turbinas. 

A excitação será do tipo Brushless, alimentada a partir do transformador dos serviços auxiliares. 

7.5.2.5 – Transformador principal 

O transformador elevador para a ligação à rede eléctrica nacional terá os valores de 6.6 e 30 kV, 

respectivamente para a tensão nominal primária e secundária, e uma potência nominal de 5.8 MVA. Será do 

tipo em banho de óleo com conservador com instalação adjacente ao edifício da central e acesso pelo 

exterior.  

A ligação do transformador ao barramento de geração será efectuada por meio de cabos monopolares. 

7.5.2.6 – Transformador dos serviços auxiliares 

A alimentação dos serviços auxiliares de corrente alternada da central será assegurada por um 

transformador abaixador para uma potência nominal de 100 kVA e uma relação de transformação de 

30/0.4 kV. 

Este transformador, a colocar no piso inferior da central, será em banho de óleo para instalação 

interior, sendo alimentado a partir do barramento 30 kV da central. 

A ligação deste transformador ao armário dos serviços auxiliares de corrente alternada e ao 

barramento de geração da central será efectuada em cabo. Ficará instalado numa cela vedada por rede 

metálica, junto às celas metálicas tipo monobloco de 30 kV, no piso superior. 

7.5.2.7 – Celas de 6.6 kV 

O equipamento de 6.6 kV será instalado também no piso inferior da central, em celas metálicas tipo 

normabloco construídas em chapa de aço. 

Em tais celas, será montada a seguinte aparelhagem de média tensão: 
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- interruptor-seccionador de saída do barramento de 6,6 kV; 

- disjuntor do gerador 1; 

- disjuntor do gerador 2; 

- transformadores de corrente para medida e protecção; 

- transformadores de tensão para medida e protecção; 

- interruptor-seccionador-fusível de protecção dos TTs; 

- interruptor-seccionador-fusível de protecção dos TN; 

- resistência de neutro (a instalar no piso inferior). 

Este equipamento é indicado no esquema unifilar geral simplificado da central apresentado na 

Figura 7.14. 

7.5.2.8 – Celas de 30 kV 

O equipamento de 30 kV será instalado no piso inferior, em celas metálicas tipo normabloco 

construídas em chapa de aço e compreenderá: 

- interruptor-seccionador de saída do barramento; 

- transformadores de corrente para medida, protecção e contagem; 

- transformadores de tensão para medida, protecção e contagem. 

- disjuntor de interligação; 

- interruptor-seccionador-fusível de protecção do TSA. 

Este equipamento é indicado no esquema unifilar geral simplificado da central apresentado na 

Figura 7.14. 

7.5.2.9 – Serviços auxiliares e contagem de energia 

Os serviços auxiliares serão alimentados a partir de duas fontes de energia distintas, uma em corrente 

alternada a 230/400 V proveniente do transformador dos serviços auxiliares e outra em corrente contínua 

proveniente do alimentador e da bateria de acumuladores a 24 V. 

Em termos genéricos, estas fontes alimentarão todos os sistemas e equipamentos auxiliares 

necessários ao funcionamento dos dois grupos geradores, assim como as instalações eléctricas de 

iluminação e tomadas afectas à central. 
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Figura 7.14 – Esquema unifilar. 

A contagem de energia recebida e fornecida pela central será efectuada em alta tensão, nos 30 kV, a 

partir de transformadores de medida. Os contadores a empregar serão do tipo multi-tarifa e indicação de 

ponta, sendo previstas contagens para energia activa e reactiva fornecida e recebida. O sistema deve incluir 

o hardware e software para telecontagem com cartão GSM. 
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7.5.2.10 – Sistema de comando e controlo 

O comando e o controlo dos grupos serão efectuados a partir do equipamento instalado no quadro 

geral da central, situado no piso superior do edifício, que centralizará as funções de comando e controlo a 

partir das informações provenientes do nível de água na albufeira, das turbinas, dos geradores e dos 

sistemas associados aos serviços auxiliares. 

Uma vez que a central se destina a funcionamento abandonado, as sequências de arranque e 

paragem dos grupos serão controladas por meio de um autómato programável, o qual terá igualmente a seu 

cargo os processamentos das sinalizações e das comunicações com o exterior. A interface do operador 

com o autómato será efectuada através de uma consola, a qual será dotada com o software de gestão 

adequado ao funcionamento dos grupos. Existirá ainda um PC destinado à supervisão local do 

funcionamento da central. 

A transmissão de informações e de comandos entre o açude e a central será efectuada por meio de 

cabos de telecomunicação instalados no interior do túnel e ao longo da conduta forçada. 

Para o acompanhamento de proximidade do funcionamento da central será previsto um sistema de 

mensagens para telemóvel, onde serão indicadas as situações anómalas ocorridas que requeiram a 

deslocação de técnicos, ou do operador, ao respectivo local. 

A supervisão à distância do funcionamento da central será efectuada através da instalação de um 

sistema de controlo remoto, o qual vai ficar ligado ao sistema de exploração da mesma através da rede de 

comunicação GSM e/ou fixa. 

7.6 – LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA NACIONAL 

Em conformidade com as indicações da concessionária da rede receptora, a interligação do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção com a rede eléctrica nacional do SEP, será efectuada a 30 kV, na linha 

Mogadouro-Palaçoulo (apoio 79 LMT), através de um ramal em linha com condutores alumínio-aço, AL4 

55 mm2, compreendendo um curto trecho inicial com a extensão de 660 m, enterrado ou, eventualmente, 

em cabo trançado isolado, e um trecho aéreo com uma extensão de cerca de 10.64 km (comprimento total 

de 11.3 km). A ligação dos grupos à linha será efectuada através do transformador elevador 6.6/30 kV, o 

qual será ligado a um disjuntor de protecção que funcionará como órgão de corte da interligação.  

Tendo em conta que o trecho aéreo da anterior linha eléctrica será implantado numa faixa em que tal 

tipo de dispositivo não existe actualmente, sendo que o mesmo pode induzir impactes negativos nas 

comunidades avifaunísticas (Infante et al., 2005 e referências nele citadas), sobretudo por se tratar de uma 

zona onde a ocorrência de aves de grande porte é frequente, foi adoptado para ponto de partida do trecho o 

conducente ao traçado mais curto. De facto e tal como amplamente documentado, a existência de uma linha 

eléctrica pode ser causa de mortalidade nas aves por via de dois procedimentos distintos – electrocussão e 



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

  

  

7.21

colisão –, sendo que a magnitude dessa mortalidade deriva principalmente dos habitats por onde os 

“corredores eléctricos” passam, da disposição das linhas, da tipologia dos seus apoios e da sua extensão.  

Como antes mencionado, a linha eléctrica compreende um curto trecho inicial que, em princípio, será 

enterrado, não apenas para reduzir a sua influência na avifauna do vale do rio Angueira, mas também para 

eliminar a interferência com a Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, integrada nas 

medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor. Os detalhes sobre o trecho enterrado da linha eléctrica 

são apresentados no final do presente item. 

O traçado mais curto (linear) encarado para o trecho aéreo da linha de interligação do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção à rede eléctrica nacional apresenta-se na Figura 7.15 e visou optimizar o 

comprimento do ramal face à morfologia do terreno, de modo a reduzir o número de apoios, garantindo 

simultaneamente a redução das interferências com a paisagem, a ocupação agro-florestal do solo, as 

povoações existentes e o Sítio de Importância Comunitária (SIC) Rios Sabor e Maçãs. Tal traçado permitiu 

eliminar qualquer interferência com a ocupação do solo mais importante em termos ecológico na zona 

(povoamentos de folhosas), possuindo ainda um reduzido desenvolvimento dentro do SIC rios Sabor e 

Maçãs (Figura 7.16 e Quadro 7.1). De referir que para a classificação do uso do solo foi utilizado o 

software Arc View 3.2, sendo que a informação de base referente à ocupação do solo foi adoptada do 

CORINE LAND COVER 2006, em conjunto com interpretação de fotografia aérea e com os registos obtidos 

durante as prospecções de campo efectuadas no âmbito do EIA do Aproveitamento.  

O traçado proposto permite também evitar as povoações existentes (Valcerto, Castanheira e 

Sanhoane) e não se desenvolve ao longo, ou cruza, o vale do rio Angueira ou de outras linhas de água 

importantes, o que seria indesejável em relação à avifauna da região. 

Reconhecendo, não obstante, que a linha se desenvolve em zonas onde a ocorrência de aves de 

grande porte é provável, a minimização dos seus impactes sobre a avifauna deverá assentar, muito 

especialmente e tal como referido no EIA do Aproveitamento, nas características técnicas da linha eléctrica, 

por forma a reduzir a probabilidade de morte para as aves. Assim, sempre que justificado, serão adoptados 

dispositivos avisadores e protectores nos apoios e condutores da linha (e.g., bird flight diverter), de modo a 

torná-los mais facilmente visíveis e, consequentemente, diminuir o risco de colisão das aves. Poderão ainda 

ser instalados os apoios considerados como de menor risco (i.e., promotores de menor mortalidade) para as 

aves de grande porte, bem como dispositivos dissuasores para impedir que os postes sejas utilizados como 

poiso, em particular junto à passagem dos cabos condutores e do cabo de guarda. O espaçamento entre os 

cabos eléctricos deverá também ser o maior possível, para uma linha de média tensão, de modo a evitar a 

electrocussão dos indivíduos de maior envergadura. 
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para o traçado do ramal de ligação à rede eléctrica nacional da central do AHE de Algoso

Assunção (trecho aéreo). São apresentados os limites da SIC Rios Sabor e Maçãs e da Zona de Protecção 

ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do 
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Implantação esquemática sobre a base cartográfica à escala 1:25 000 da
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eléctrica nacional da central do AHE de Algoso

limites da SIC Rios Sabor e Maçãs e da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, 
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de ocupação do solo ao longo do traçado previsto para o ramal de ligação à rede 

eléctrica nacional da central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção (trecho aéreo)

limites da SIC Rios Sabor e Maçãs e da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, 

ida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor (v

SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

 

ramal de ligação à rede 

(trecho aéreo). São apresentados os 

limites da SIC Rios Sabor e Maçãs e da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, 

(ver figura anterior). 
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Quadro 7.1 – Características principais do traçado analisado para a linha eléctrica (trecho aéreo), 

representado nas Figuras 7.15 e 7.16. 

Extensão (m) Extensão por uso do solo (m) 

Total SIC Folhosas Resinosas Áreas 
agrícolas 

10640 290 0 1030 9610  

Como antes referido, o trecho inicial da linha eléctrica deverá ser enterrado. Na Figura 7.17 consta a 

representação da inserção desse trecho, a qual garante a não interferência com o vale do rio Angueira e 

com a área da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso, integrada nas medidas 

compensatórias do AHE do Baixo Sabor. Esta ZPPN tem como um dos seus objectivos principais a 

conservação da avifauna rupícola, especialmente da águia-real (dois casais), da águia de Bonelli (um casal) 

e do abutre do Egipto, através do aumento dos recursos alimentares (criação de pastagens, pontos de água 

e alimentadores para perdiz e coelho, construção/reabilitação de pombais e reforço alimentar directo) e da 

criação de zonas de não caça na envolvente dos locais de nidificação. 

 

Figura 7.17 – Representação do traçado do trecho enterrado da linha eléctrica do AHE de Algoso-Senhora 

da Assunção (linha verde). O limite da Zona de Protecção ao Património Natural (ZPPN) de Algoso é 

representado por uma linha vermelha. 
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7.7 – ACESSOS RODOVIÁRIOS 

O acesso rodoviário aos diversos órgãos que compõem o circuito hidráulico do AHE de 

Algoso-Senhora da Assunção durante a construção do empreendimento, nomeadamente por parte de 

veículos pesados, será fundamentalmente efectuado através de caminhos existentes, que, aliás, abundam 

na zona, solução que minimiza, de modo muito significativo, os impactes negativos inerentes à abertura de 

novos caminhos (Figuras 7.18 e 7.19). Sempre que necessário, tais caminhos serão beneficiados, mediante 

regularização do pavimento ou rectificação do traçado, e localmente prolongados. 

Assim e como se documenta nas Fotografias 7.1 a 7.3, o acesso ao açude far-se-á a partir de um 

caminho existente na margem direita, em condições já hoje muito aceitáveis, que liga a povoação de Algoso 

à ponte medieval sobre o rio Angueira, do qual parte uma derivação que se prolonga para a secção do 

açude do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, conforme é bem visível na planta da Figura 7.18 ou na 

fotografia aérea da Figura 7.19. 

 

Figura 7.18 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acessos rodoviários sobre a base cartográfica à 

escala aprox. 1:25 000. 
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Figura 7.19 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acessos rodoviários sobre a fotografia aérea (sem 

escala). 

 

  

Fotografia 7.1 – 

– Vista (na 

direcção da 

povoação de 

Algoso) sobre o 

acesso 

existente ao 

local do açude. 
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Fotografia 7.2 –         

– Pormenor do acesso 

entre a povoação de 

Algoso e a zona do 

açude do 

Aproveitamento, 

vendo-se, ao longe, o 

trecho terminal, já na 

zona do açude. 

  
  

  

Fotografia 7.3 – Zona 

muito próxima da 

secção de inserção do 

açude. A viatura 

estacionada evidencia 

a proximidade do 

acesso existente. 

  

  

Se, durante a construção do açude, se concluir ser de aceder, também pela margem direita, às zonas 

de obra localizadas na margem esquerda do rio Angueira, muito pertinentemente, tendo em vista a remoção 

do material de escavação do túnel, haverá que executar uma passagem provisória sobre o rio Angueira, 

para o que poderá ser utilizada a ensecadeira necessária à construção do açude e infra-estruturas anexas. 

Tal passagem, que está esquematizada na Figura 7.20, deverá inserir-se sensivelmente na secção do 

actual açude de pedra semi-destruído, bem visível na Fotografia 2.1, muito provavelmente sobre a 

ensecadeira de montante do açude, mas deixando sempre um vão livre por forma a assegurar o 

escoamento para jusante dos caudais do rio Angueira afluentes em regime natural a tal secção. A 

passagem será retirada logo que se torne dispensável para a efectivação da obra.  

Trecho terminal, anexo à 
zona do açude, do acesso a 

partir da povoação de 
Algoso. 

CCaammiinnhhoo  eexxiisstteennttee  
ddee  aacceessssoo  aa  

VVaallcceerrttoo  
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Figura 7.20 – Acesso a partir da margem direita à zona do açude e do emboquilhamento de montante do 

túnel do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Acesso a partir da margem esquerda à zona do 

emboquilhamento do túnel e estruturas conexas do açude. Pormenor: trechos a melhorar e a construir 

provisoriamente.  

Tanto na fase de construção como na de exploração, em alternativa à utilização da margem direita 

para alcançar as infra-estruturas do açude localizadas na margem esquerda do rio Angueira, poder-se-á 

utilizar o acesso que, nesta última margem, estabelece a ligação entre a povoação de Valcerto e a ponte 

medieval sobre o rio Angueira, o qual é bem visível nas Fotografias 2.3, 2.4 e 7.2. Para o efeito, haverá que 

proceder a rectificações pontuais do mesmo e executar um curto prolongamento terminal (Figuras 7.20), 

para o que na concepção do açude e das estruturas conexas inseridas naquela margem já foi prevista a 

plataforma que comportará esse acesso, conforme se assinala nas Figuras 7.4, 7.8 e 7.10.  

N 
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Exclusivamente durante a fase de exploração do Aproveitamento e complementando o acesso a partir 

de Valcerto, poder-se-á vir a equacionar a possibilidade de o acesso à margem esquerda do açude por 

pessoas e veículos ligeiros utilizar a ponte medieval na travessia do rio Angueira. 

Não será necessário executar qualquer acesso ao longo do traçado e para construção do túnel, uma 

vez que a obra se desenvolverá em duas frentes, a partir dos extremos de montante e de jusante, ou seja, 

mediante utilização dos acessos antes e seguidamente descritos. Nomeadamente, o acesso ao 

emboquilhamento de jusante do túnel, à conduta forçada e à central hidroeléctrica beneficia do traçado 

antigo da EN 219 que conduzia à ponte velha sobre o rio Angueira. Haverá apenas que executar um 

curtíssimo troço de acesso à plataforma do edifício da central. Prevê-se, assim, o melhoramento numa 

extensão de cerca de 90 m de um caminho existente, de acesso ao rio Angueira (trecho 1 da Figura 7.21), 

complementado pela execução de um novo trecho, com cerca de 40 m de extensão para acesso à central 

(trecho 2 da mesma figura). Este último trecho compreenderá uma zona alargada, adjacente ao portão da 

central, para manobra e estacionamento de veículos.   

  

Figura 7.21 – Acesso à central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Pormenor: trechos a melhorar e a 

construir.  Base cartográfica à escala 1:5 000. 
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Acentue-se que, não obstante a caracterização dos acessos levada a cabo no presente EVTE ter 

utilizado informação topográfica apenas às escalas 1:25 000 e 1:5 000, ainda que complementada por 

fotografia aérea à escala 1:15 000 e por imagem disponibilizada no Google Earth, é clara a reduzida 

afectação da zona por caminhos ligados à construção e exploração do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção, uma vez que, exceptuando os curtíssimos trechos novos a construir ou a rectificar, tais acessos 

estão em condições de serem utilizados, como se constatou quando dos sucessivos reconhecimentos locais 

efectuados.  

Na Figura 7.22 esquematiza-se o perfil transversal tipo dos acessos (em macadame, ou seja, sem 

revestimento betuminoso) em que seja necessário proceder ao seu melhoramento ou prolongamento. O 

perfil longitudinal do acesso, existente já na sua totalidade entre a povoação de Algoso e a secção do açude 

do Aproveitamento, é apresentado na Figura 7.23 

 

 

                                                               

Figura 7.22 – Perfil transversal tipo dos trechos de acesso objecto de melhoramento ou prolongamento.  

 

Figura 7.23 – Perfil longitudinal do acesso existente entre a povoação de Algoso e um local próximo do 

açude do Aproveitamento.  
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7.8 – ESTALEIRO, ESCAVAÇÃO DO TÚNEL E ESCOMBREIRA 

Perante o traçado alongado do circuito hidráulico do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, o estaleiro 

deverá ser implantado numa posição central, por forma a reduzir os percursos em obra, tendo em conta as 

frentes de trabalho extremas relativas à execução, por um lado, do açude e da zona de montante do túnel e, 

por outro lado, da zona de jusante do túnel, da conduta forçada e da central hidroeléctrica.  

A dimensão, os tipos específicos de obras envolvidos e os processos de construção previstos indicam 

que será suficiente dispor de um estaleiro, único ou principal, mobilizando uma área reduzida. De facto, na 

execução das componentes determinantes, relativas ao açude e obras conexas e ao edifício da central, 

será utilizado betão proveniente da central de betão pronto mais próxima. As armaduras e cofragens serão 

montadas no estaleiro ou em instalações apropriadas próximas das frentes de trabalho, conforme é habitual 

em obras semelhantes. 

Haverá, assim, que reservar uma área, que se avalia em cerca de 2 500 m2, destinada também a 

escritórios para apoio e gestão das empreitadas, a instalações sociais e a instalação industriais 

(armazenamento temporário de viaturas, tubagens e materiais de construção diversos). 

Em rigor, a localização do estaleiro deverá ser objecto de proposta do empreiteiro, face à sua 

programação da obra, em termos de funcionalidade da execução e do número de frentes de trabalho, e 

requer aprovação pelas entidades oficiais com competência na matéria. Reconhece-se, contudo, que não 

obstante o seu carácter temporário, o estaleiro deve ser localizado de forma a minimizar o impacte local, 

sobretudo no que se refere à degradação da flora e do solo, à interferência com a ocupação e o uso do solo 

e com áreas com estatuto de protecção e à redução da circulação rodoviária.  

Nestes termos e atendendo ao traçado dos acessos a afectar à construção, na generalidade, seguindo 

caminhos já existentes, à ocupação do solo e à topografia do terreno, admite-se que o estaleiro se possa 

situar nas proximidades da localidade da Algoso, beneficiando do traçado da EN 219, conforme se 

esquematizou na Figura 7.24. Acresce que tal localização assegura a inserção do estaleiro fora do 

perímetro urbano de Algoso (tanto quanto revela a cartografia disponível, e, especialmente, a fotografia 

área), bem como do SIC-Rios Sabor e Maçãs e da Zona de Protecção ao Património Natural de Algoso, 

integrada nas medidas compensatórias do AHE do Baixo Sabor. 

No caso do AHE de Algoso-Senhora da Assunção assumem alguma relevância os produtos de 

escavação a levar a depósito em escombreira, essencialmente provenientes da escavação do túnel. Tendo 

em conta o comprimento e a secção transversal desta componente de obra (1 615 m e 9.8 m2, 

respectivamente), bem como as escavações localizadas necessárias à fundação do açude e da central, 

admite-se que o volume de escavação possa rondar 29000 m3. Deste volume, admite-se que parte dos 

materiais escavados possa ser utilizada na plataforma da central e no arranjo de alguns dos trechos de 

acesso, devendo o restante (cerca de 26400 m3) ser levado a depósito. 
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Figura 7.24 – Possíveis localizações do estaleiro e das escombreiras. Principais acessos a utilizar por 

veículos pesados entre o estaleiro do AHE de Algoso-Senhora da Assunção e as duas frentes de obra. 

Base cartográfica à escala 1:25 000. 

Dada a inserção do Aproveitamento em apreço num SIC, considerou-se adequado solicitar à Câmara 

Municipal de Vimioso a indicação de possíveis locais a afectar à escombreira, de preferência já utilizados 

pela Autarquia e que não interferissem com aquela zona de protecção. Em resultado, foi recomendada a 

localização que é identificada na mencionada Figura 7.24. Uma vez que tal localização se insere muito 

próximo do limite da zona com estatuto de protecção, admite-se uma localização alternativa para a 

escombreira, também representada na mesma figura, em conjunto com as pequenas zonas de depósito 

consideradas adicionalmente na área da central e no trecho terminal do acesso ao açude. 

Importa acentuar que o volume de escombros a levar a depósito faz antever que, em média, sejam 

efectuados quatro transportes em camião/dumper, por boca do túnel e por dia. Em alternativa, podem ser 

criados localmente, tão próximo quanto possível de cada uma daquelas bocas, depósitos provisórios, de 

modo a concentrar a remoção dos escombros para fora do perímetro da obra em apenas um a dois dias por 

semana. Admite-se ainda que, não obstante a escavação do túnel avançar necessariamente em duas 

frentes, se afecte à frente de jusante a escavação ao longo de um maior comprimento do túnel de modo, 
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não só a beneficiar da proximidade dos acessos aí existentes, mas, sobretudo, a reduzir o volume e o 

consequente transporte de escombros a partir da boca de montante, inserida numa zona ambientalmente 

mais sensível.  

7.9 – RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO 

Em face do atrás descrito e caracterizado, resumem-se, no Quadro 7.2, as principais características 

funcionais e construtivas do Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso-Senhora da Assunção. 

Quadro 7.2 (1/3) – Resumo das principais características do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

Localização

Freguesias Algoso e S. Martinho do Peso

Concelho Vimioso e Mogadouro

Distrito Bragança

Curso de água Rio Angueira

Bacia hidrográfica Rio Douro

Características hidrológicas e energéticas

Áreas das bacias hidrográficas na secção (km2):

Do açude 551.3

Da restituição 555.7

Precipitação média anual (mm) 720

Escoamento médio anual (mm) 250

Afluência média anual (hm3) 137.8

Caudal de ponta da cheia centenária (m3/s) 920

Volume anual médio consumido a montante do açude (hm3)

Rega 3.90

Abastecimento urbano 0.26

Total 4.16

Volume médio anual sobrante (Vsob) (hm3) 133.7

Caudal modular sobrante (Qmod) (m3/s) 4.24

Caudais ambientais (ecológicos e afectos às transposições para fauna) (l/s) variáveis entre 120 e 980

Volume anual médio reservado para fins ecológicos (hm3) 8.57

Caudal máximo derivável (Qmax) (m3/s) 9.0

Relação Qmax/Qmod 2.12

Volume médio anual turbinado (Vturb) (hm3) 68.48

Relação Vturb/Vsob 0.51

Queda (m)

Bruta relativa ao nível de retenção normal, Nrn 73.9

Útil de cálculo da energia 72.5

Útil de dimensionamento da potência 70.3

Potência total a instalar (duas turbinas) kW 2 x 2700 = 5400

Produção anual média (GWh) 11.622

Exploração a fio-de-água 

Açude

Açude de betão com de soleira descarregadora, tomada de água e dispositivos de transposição para fauna 

Vão do açude e obras conexas 68.28
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Quadro 7.2 (2/3) – Resumo das principais características do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

Açude (continuação)

Cotas/níveis da superfície livre

Cota do terreno natural (talvegue) 403.0

Cota da crista da soleira descarregadora - nível de retenção normal, Nrn 406.8

Níveis relativos ao caudal de ponta da cheia centenária, imediatamente a:

- jusante do açude (situação actual) 409.6

 - montante do açude (NMC) 411.5

Cota do topo dos remates laterais 412.0

Altura da soleira descarregadora acima do terreno natural relativa ao nível de retenção normal, Nrn 3.8

Características da albufeira para a cota do nível de retenção normal, Nrn

Volume armazenado (m3) 25351

Área inundada (m2) 12820

Profundidade média (m) 1.98

Soleira descarregadora

Desenvolvimento (m) 39

Caudal de dimensionamento (T=100 anos) (m3/s) 920

Caudal de dimensionamento da tomada de água (m3/s) 9.0

Tomada de água lateral submersa (margem esquerda)

Cota da soleira 405.0

Vão (m) 14.0

Orifício com 3.8 x 3.2 m2, equipado com uma grelha metálica e  limpa-grelhas automático

Duas comportas planas de guarda

Número 2

Dimensões de cada comporta (m2) 3.2 x 3.2 

Transição para o emboquilhamento do túnel (em pressão e envolvida em betão) DN3200

Descarga de fundo 

Cota da soleira 403.0

Dimensões da comporta plana (m2) 3.5 x 3.5

Capacidade máxima de vazão para a cota do nível de retenção normal, Nrn (m3/s) 44

Dispositivos para os caudais ecológico e transposição faunística

Caudal de dimensionamento da descarga livre para a atmosfera DN500 (l/s) 980

Margem esquerda - passagem para toupeira-de-água

Comprimento total da caleira rectangular de betão parcialmente naturalizada (m) aprox. 130 

Caudal da central de bombagem alimentada por uma picagem DN500 60

Margem direita - passagem para peixes e toupeira-de-água

Bacias sucessivas separadas por septos, com orifícios submersos e descarregadores superficiais

Túnel

Inserido na margem esquerda e com escoamento em pressão

Desenvolvimento  (m) 1615

Declive da soleira  (%) 1.2

Área aproximada da secção transversal (m2) 10

Cota do eixo na secção extrema de:

- montante 403.8

- de jusante 385.0

Câmara de válvulas a jusante

Conduta forçada

Instalada à superfície do terreno, apoiada em maciços de betão e com maciços de amarração e juntas de dilatação

Material Aço soldado

Comprimento  (m) 150
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Quadro 7.2 (2/3) – Resumo das principais características do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 
 

 

Conduta forçada (continuação)

Diâmetro  (mm) 1800

Cotas aproximadas de inserção

Secção de montante 385.0

Secção de jusante (cota do eixo da roda da turbina) 333.65

Central hidroeléctrica

Central hidroeléctrica exterior, na margem esquerda do rio Angueira, em regime abandonado e exploração automatizada

Cota na secção de restituição

Para o caudal de ponta da cheia milenária (920 m3/s)  337.4

Para o caudal máximo derivável (Qmax=9.0 m3/s)  332.9

Caudal de dimensionamento, Qmax (m3/s) 2 x 4.5 = 9.0

Turbinas

Número 2

Tipo de turbina Francis de eixo horizontal

Potência (MW) 2 x 2700 = 5400

Cota dos eixos 335.9

Geradores

Número 2

Tipo Síncrono

Ligação à rede eléctrica nacional
Ponto de interligação no apoio 79 da LMT (30 kV) Mogadouro-Palaçoulo
Potência de ligação (kVA) 5600
Ramal de ligação

Constituição 30 kV 1x3x1 AL4 55 mm2

Comprimento 11.3 km
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8 – ENQUADRAMENTO AMBIENTAL 

Por estar inserido na Rede Natura 2000 - Sítio de Importância Comunitária, SIC, Rios Sabor e Maçãs 

(PTCON0021 – Directiva “Habitats”) e Zona de Protecção Especial, ZPE Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037, 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro), o processo de licenciamento do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção irá requerer à priori a avaliação detalhada dos seus efeitos no ambiente envolvente. Assim e nos 

termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º n.º 47/2014, de 24 de Março, o projecto do AHE de Algoso-Senhora da Assunção está 

sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, dado tratar-se de uma instalação para produção de energia 

hidroeléctrica com potência superior a 1 MW situada em área sensível (Anexo II, n.º 3, alínea h). 

A Figura 7.15 apresenta o enquadramento geral do AHE de Algoso-Senhora da Assunção dentro dos 

limites, a Norte e a Sul, do SIC-Rios Sabor e Maçãs, limites que foram transpostos para a cartografia à 

escala 1:25 000 da zona (folhas nºs 80 e 94). A Figura representa ainda os limites da Zona de Protecção ao 

Património Natural (ZPPN) de Algoso, estabelecida no âmbito das medidas compensatórias do AHE do 

Baixo Sabor. 

Consequentemente, está a ser elaborado um EIA do AHE de Algoso-Senhora da Assunção que, 

conjuntamente com o presente EVTE e de acordo com o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 (na sua 

actual redacção), irão permitir iniciar o procedimento de atribuição de título de utilização de recursos 

hídricos para captação de água no rio Angueira para produção de energia eléctrica.  

Como antes mencionado, a concepção agora prevista para o AHE teve em conta todas as 

observações constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do anterior projecto do AHE de Algoso, 

bem como o diálogo entretanto encetado com as autoridades ambientais, em particular o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com o objectivo de minimizar os impactes negativos 

identificados naquela Declaração e que, na ocasião, fundamentaram a decisão desfavorável da DIA 

proferida em 30 de Abril de 2008.  

Com esse propósito, a presente concepção do AHE prevê: i) um açude com altura francamente 

menor, criando uma albufeira sem capacidade de regularização, ou seja, compatível com a exploração a fio-

de-água, ii) o reforço da conectividade para a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) do corredor fluvial 

constituído pelo rio Angueira e pelo seu afluente, ribeira da Ponte de Pau, através da instalação de um 

segundo dispositivo destinado à transposição do açude por aquela espécie, iii) o estabelecimento de um 

regime de caudais ecológicos mais favorável no período de maior sensibilidade para os ecossistemas 

aquáticos, e iv) o enterramento do trecho inicial do ramal da linha de interligação do AHE à Rede Eléctrica 

Nacional. 
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Não se deixa também de acentuar as seguintes outras características do projecto que denotam a 

procura de soluções que assegurassem a minimização dos potenciais impactos negativos que poderiam ser 

ocasionados: 

- a escolha do traçado preliminar da linha de interligação à rede eléctrica nacional, que teve a 

preocupação de minimizar a respectiva extensão e os impactos sobre a vegetação, a Rede Natura 

2000 e a ZPPN de Algoso; 

- a adopção de um circuito hidráulico a executar quase integralmente em túnel, substancialmente 

menos impactante do que outras soluções, como os canais, para os mamíferos, répteis, anfíbios e 

para a paisagem circundante; 

- a indicação de um local de escombreira fora da Rede Natura 2000; 

- a proposta do local para implantação do estaleiro principal, igualmente fora da Rede Natura 2000; e 

- a utilização e melhoramento de acessos viários já existentes, tanto a montante ao local do açude, 

como a jusante à zona da câmara de carga e da central hidroeléctrica, por forma a reduzir os efeitos 

inerentes à abertura de novos traçados. 

No Quadro 8.1 sistematiza-se um conjunto de diferenças entre o anterior projecto e o objecto do 

presente EVTE, que, do ponto de vista ambiental, se consideram elucidativas e muito significativas na 

mitigação dos impactos do projecto na sua actual configuração.  

Quadro 8.1 – Comparação de características entre o projecto antecedente, objecto de DIA 

desfavorável, e o objecto do presente EVTE. 

 
Projecto objecto de DIA 

desfavorável  
Projecto objecto do 

presente EVTE 

Cota da crista da soleira descarregadora ou nível de 
retenção normal, Nrn (coincidente com o plano de água) 

412.3 406.8 

Altura da soleira descarregadora relativa à cota do 
talvegue 

9.4 3.8 

Volume total da albufeira para o Nrn (1000 m3) 149.6 25.4 

Área da albufeira para o Nrn (ha) 3.126 1.282 

Profundidade média da albufeira no Nrn (m) 4.79 1.98 

Profundidade máxima da albufeira (Nrn) no rio Angueira 
a 50 m do açude (m) 

9.08 3.4 

Profundidade máxima da albufeira (Nrn) no rio Angueira 
a 100 m do açude (m) 

8.78 3.1 

Profundidade máxima da albufeira (Nrn) no rio Angueira 
a 150 m do açude (m) 

8.48 3.0 

Profundidade máxima da albufeira (Nrn) no rio Angueira 
a 200 m do açude (m) 

8.18 2.8 

Modo de exploração 
Fio-de-água com 

regularização parcial diária 
Fio-de-água 



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

  

  

8.3 

Caudal ambiental mensal (ecológico + para 
funcionamento das passagens para fauna) mensal (l/s), 

Constante (200 l/s) 
variável 

mensalmente entre 
120 e 980 l/s  

Volume anual médio correspondente aos caudais 
ambientais a libertar para jusante do açude (hm3) 

5.79 8.57 

Volume anual médio no troço interferido, entre o açude e 
a restituição, resultante dos caudais ambientais e do 
modo de exploração do AHE (hm3 e % da afluência 
anual média sobrante) 

47% (59.0 hm3) 
 

49% (65.0 hm3)  
 

O Estudo de Impacte Ambiental, a elaborar em simultâneo no âmbito do procedimento de AIA, será 

enquadrado pela legislação em vigor no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente pelos 

dois Decretos-Leis antes mencionados e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e avaliará os efeitos do 

projecto no ambiente envolvente, relativamente à situação de referência e aos descritores ambientais, 

económicos e sociais mais pertinentes, em termos que tenham em devida conta a dimensão e natureza do 

aproveitamento hidroeléctrico e o seu enquadramento ambiental, no que naturalmente releva a sua inserção 

numa área sensível. Serão também considerados os impactes cumulativos pertinentes do projecto em 

causa com outros projectos de aproveitamentos hidroeléctricos.  
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9.1 

9 – PROGRAMAÇÃO. ESTIMATIVA DE CUSTO E ANÁLISE ECONÓMICA 

Por forma a efectuar a análise da viabilidade económica do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, 

efectuou-se uma avaliação dos custos de primeiro investimento e anuais de exploração do Aproveitamento 

e estimaram-se os benefícios resultantes da venda da energia produzida. 

No que se refere aos custos de investimento, avaliaram-se expeditamente as quantidades de trabalho 

mais relevantes e listaram-se os equipamentos a instalar. Com base nesse informação, determinaram-se as 

verbas envolvidas nas obras de construção civil, na aquisição e montagem dos equipamentos, na ligação à 

rede eléctrica nacional, nos acessos rodoviários, na aquisição de terrenos, na elaboração de estudos e 

projectos e na fiscalização e consultoria.  

Como custos anuais de exploração consideraram-se verbas relativas à operação do aproveitamento, 

à conservação e manutenção da parte da construção civil e do equipamento, custos administrativos da 

própria empresa e encargos de utilização e licenciamento. 

As receitas resultantes da produção de energia foram determinadas por aplicação de tarifas de venda 

da energia à produção anual média estimada para o aproveitamento. 

O Quadro 9.1 contém a estimativa preliminar dos volumes de escavação e de aterro, já antes 

especificados (subcapítulo 7.8), e das quantidades dos principais materiais envolvidos na construção do 

empreendimento. Observa-se que o acréscimo do volume de escavação relativamente às concepções que 

precederam o actual esquema do AHE de Algoso-Senhora da Assunção decorreu da complexidade da 

infra-estrutura para transposição faunística da margem esquerda, a qual exigiu uma nova concepção do 

sistema de tomada água para o circuito hidráulico que, por sua vez, teve de ser implantado a cotas 

consideravelmente inferiores às previstas naquelas outras concepções, de modo a reduzir para 3.8 m a 

altura relativa à cota do talvegue da soleira descarregadora do açude do Aproveitamento. 

Quadro 9.1 – Volumes de escavação e de aterro e quantidades dos principais materiais envolvidos na 

execução do empreendimento. 

Movimentação de terras: 

- Volume de escavações 29 000 m3 

- Volume de aterros  2 600 m3 

Quantidades de materiais de construção: 

- Betões  4 900 m3 

- Armaduras  270 t 

 

Na presente fase de estudo, prevê-se que a execução do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

decorra sensivelmente em conformidade com o cronograma do Quadro 9.2, que tem em conta, para além 

das fases de projecto e de execução do Aproveitamento, as principais etapas do processo de licenciamento, 

em conformidade com a legislação aplicável e no pressuposto de emissão de Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável.  
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9.2 

Quadro 9.2 – Cronograma geral de implementação do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

 

Embora somente após a elaboração do Projecto para Concurso do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção seja possível planear com rigor o tempo efectivamente necessário à realização do 

empreendimento, a experiência significativa que a Hidroerg detêm neste domínio permite antever que a 

execução das obras de construção civil e o fornecimento, a montagem, o ensaio e a recepção (após marcha 

semi-industrial) dos equipamentos requeiram cerca de 19 meses.  

Anota-se que o prazo previsto para a execução das obras de construção civil (cerca de 17 meses) é 

fortemente condicionado pela execução do túnel. Para respeitar aquele prazo, será necessário dispor de 

quatro frentes de trabalho simultâneas, referentes à execução, em duas dessas frentes, do açude e obras 

conexas e da central e conduta forçada e, nas restantes duas frentes, do túnel, cuja escavação deverá 

progredir a partir, tanto de montante, como de jusante, embora seja possível reduzir temporalmente a 

escavação numa das frentes do túnel, se tal for considerado ambientalmente necessário. 

No pressuposto de que o fabrico dos equipamentos hidromecânicos, electromecânicos e eléctricos se 

inicie logo após a adjudicação da respectiva empreitada, atribuiu-se, à empreitada dos equipamentos uma 

duração de 17 meses, compreendendo três períodos distintos, o primeiro referente à encomenda, o 

segundo ao estudo e fabrico e o último, ao fornecimento, montagem e ensaio dos equipamentos após a 

execução das correspondentes obras de construção civil. A instalação da linha de interligação à rede 

Actividade      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Entrega do EVTE e do EIA

Procedimento de AIA e emissão da 
DIA

Reconhecimento do Interesse Público 

Topografia de pormenor e cadastro

Projecto de Concurso e RECAPE

Aprovação do RECAPE e emissão da 
declaração de conformidade 
ambiental  do projecto de execução

Emissão de licença de 
estabelecimento e do contrato de 
concessão

Aquisição de terrenos

Concursos e adjudicações

Empreitada de construção civil

Empreitada dos equipamentos

Empreitada da linha de ligação à rede 
eléctrica nacional

Ensaios e recepção

Licenciamento

Licenciamento

Projecto para 
Concurso

Construção do empreendimento

Ano

1 2 3 4
Mês
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9.3 

eléctrica do SEP deverá processar-se num período de seis meses, praticamente coincidente com o da 

instalação dos equipamentos. 

Face à importância do local de implantação do Aproveitamento de Algoso-Senhora da Assunção para 

a avifauna rupícola, o cronograma previsional, apresentado no Quadro 9.3, terá de ser concretizado de 

modo a prevenir e mitigar as acções que possam causar maior perturbação potencial sobre a avifauna 

rupícola, ou seja, colocando a realização dos trabalhos com maior impacto potencial fora do período mais 

sensível para aquele grupo da avifauna. 

Quadro 9.3 – Cronograma previsional para a fase de construção do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. 

A laranja identifica-se o período de maior sensibilidade para a avifauna rupícola (15 de Dezembro a 15 de 

Agosto), assumindo como mês 1 o mês de Março. 

 

Nos Quadros 9.4 e 9.5 resumem-se, respectivamente, os custos de investimento e anuais atribuíveis 

à execução do AHE de Algoso-Senhora da Assunção. De acordo com tais quadros, conclui-se que o 

investimento necessário à execução do empreendimento ascende a cerca de 8 milhões de euros. Deste 

investimento, cerca de 46% destina-se a obras de construção civil (de entre as quais, o custo de execução 

do túnel representa 65%) e 42% a equipamento, incluindo a ligação à rede eléctrica. 

Montagem do estaleiro

Ex ecução de caminho de acesso ao açude

Ex ecução de caminho de acesso à central

Ex ecução da obra do desv io prov isório e ensecadeira

Desmatação da albufeira 

Escav ações dos emboquilhamentos do túnel

Escav ações e rev estimento do túnel (2 frentes)

Escav ações do açude

Betões e acabamentos do açude

Montagem dos equipamentos e instalações eléctricas do açude

Escav ações da central e restituição

Betões e acabamentos na central

Montagem da conduta forçada

Acabamentos da central e plataforma env olvente

Montagem dos equipamentos na central 

Ensaio dos equipamentos da barragem e tomada de água

Ensaio dos equipamentos da central

Desmonte e recuperação do estaleiro

15 16 17 18 199 10 11 12 13 14

  Mês

1 2 3 4 5 6 7 8
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9.4 

Quadro 9.4 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Custos de investimento (a preços do primeiro 

semestre de 2014). 

 

Quadro 9.5 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Custos anuais (a preços do  

primeiro semestre de 2014). 

 

Com excepção dos dois primeiros anos de exploração do AHE de Algoso-Senhora da Assunção 

(durante os quais se considerou vigorarem as garantias contratuais do fornecedor/instalador), os custos 

anuais ascendem de cerca de 100 x 103  €, representando sensivelmente 1.2 % do custo total de 

investimento. Naquele período inicial, tais custos anuais estimaram-se em cerca de 69 x 103 €. A receita 

anual média esperada é de 907 x 103 €. 

Tendo por base os anteriores custos, no Quadro 9.6 apresenta-se a análise económica do AHE de 

Algoso-Senhora de Assunção a preços de mercado constantes do primeiro semestre de 2014, para a tarifa 

que resultaria da aplicação do Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio, que é de 0.078 €/kWh. 

1 - Estudo e projectos 222930

2- Fiscalização e consultoria 201700

3 - Construção civil

3.1 - Açude e obras conexas 666000

3.2 - Túnel 2382125

3.3 - Conduta forçada 36000

3.4 - Central hidroeléctrica 587940

3.5 - Total parcial 3672065

4 - Equipamentos

4.1 - Açude e obras conexas 133200

4.2 - Túnel e câmara de válvulas 47645

4.3 - Conduta forçada 382500

4.4 - Central hidroeléctrica 2351750

4.5 - Total parcial 2915095

5 - Ligação à rede eléctrica nacional 490000

6 - Estaleiro, ensecadeira, acessos e imprevistos 406095

7 - Aquisição de terrenos 127390

Natureza dos trabalhos Custo (€)

TOTAL DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO 8035275

Dois anos iniciais Restantes anos

1 - Operação, conservação/manutenção

1.1 - Custos de operação

1.2 - Conservação/manutenção da construção civil 20195 40395

1.3 - Conservação/manutenção do equipamento 11660 23320

1.4 - Total parcial 44255 76115

2 - Custos Administrativos

3 - Encargos de utilização e licenciamento

68575

21600

Designação
Custo anuais (€)

TOTAL DOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 100435

12400

2720
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9.5 

Quadro 9.6 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Análise económica a preços de mercado constantes 

do primeiro semestre de 2014 (tarifa de 78 €/MWh). 

 

O período de análise adoptado foi de 37 anos, entre os anos -2 e 35. Considerou-se que a construção 

do empreendimento teria lugar nos dois anos iniciais – anos -2 e -1 –, decorrendo a exploração entre o ano 

1 (zero) e o ano 35, precisamente num total de 35 anos.  

NATUREZA DOS TRABALHOS …

Período análise (anos)

CUSTOS DE INVESTIMENTO (€) Valor do kWh (€/kWh)

Potência (MW)

1 - ESTUDOS E PROJECTOS (3.15% de 3+4+5) 148620 74310 222930 Caudal (m3/s)

Queda bruta (m)

2 - FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (2.85% de 3+4+5) 40340 161360 201700 Energia (GWh)

3 - CONSTRUÇÃO CIVIL (2/3 no ano -1 e restante no ano -2) 1224020 2448045 3672065

   3.1 - Açude e obras conexas 222000 444000 666000

   3.2 - Túnel  (1475 €/m) 794040 1588085 2382125

   3.3 - Conduta forçada (240 €/m) 12000 24000 36000 TIR (%)

   3.4 - Central hidroeléctrica (k=4000000; 20% ccivil) 195980 391960 587940

kW instalado (€)

4 - EQUIPAMENTO (1/5 no ano -1 e restante no ano -2) 583020 2332075 2915095 1457548 Taxa de actualização 0.06 0.07 0.08

   4.1 - Açude e obras conexas (20% ccivil) 26640 106560 133200 66600

   4.2 - Túnel e câmara de válvulas (2% ccivil) 9530 38115 47645 23822  VAL (€) 3424293 2169445 1098147

   4.3 - Conduta forçada  (5.5 €/kg) 76500 306000 382500 191250  B/C  (-) 1.40 1.26 1.13

   4.4 - Central hidroeléctrica (k=4000000; 80% equip) 470350 1881400 2351750 1175875  ckWh (€/kWh) 0.0580 0.0638 0.0699

 Período recuperação (anos)

5 - LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA NACIONAL 490000 490000

6 - ESTALEIRO, ENSECADEIRAS, ACESSOS PROVISÓRIOS 270730 135365 406095

    E IMPREVISTOS ( 10.0% de 3 + 1.25% de 4 + 0.5% de 5 ) -2 -2618466 -2668104 -2718208

-1 -8665607 -8772293 -8879446

7 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS ( 1.8 % de 3 + 4 + 5) 63695 63695 127390 1 -7827666 -7934353 -8041505

2 -7037156 -7151230 -7265634

3 -6319747 -6447168 -6574550

TOTAL CUSTOS DE INVESTIMENTO 2330425 5704850 8035275 1457548 4 -5642946 -5789166 -5934657

5 -5004454 -5174211 -5342163

6 -4402103 -4599486 -4793558

NATUREZA DOS TRABALHOS … 7 -3833848 -4062360 -4285590

8 -3297758 -3560373 -3815250

9 -2792013 -3091227 -3379749

CUSTOS DE EXPLORAÇÃO (€) 10 -2314895 -2652772 -2976508

11 -1864784 -2243002 -2603137

1 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 12 -1440150 -1860038 -2257422

  1.1 - Custos de operação 12400 12400 12400 12400 13 -1039553 -1502129 -1937316

  1.2 - Conservação/manutenção construção civil   (1.1%) 20195 20195 40395 40395 14 -661630 -1167634 -1640922

  1.3 - Conservação/manutenção equipamento (0.8%) 11660 11660 23320 23320 15 -305100 -855022 -1366483

16 31249 -562861 -1112373

2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (4000 €/MW) 21600 21600 21600 21600 17 348560 -289813 -877085

18 647910 -34629 -659227

3 - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO E LICENCIAMENTO 2720 2720 2720 2720 19 930316 203861 -457506

    (0.3% da receita anual média) 20 1196736 426750 -270727

21 1448076 635056 -97784

TOTAL CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 68575 68575 100435 100435 22 1685189 829735 62349

23 1908880 1011678 210620

24 2119910 1181719 347908

RECEITAS (€) 25 1959012 1053284 245172

26 2146828 1201804 362874

1 - PRODUÇÃO DE ENERGIA 27 2324012 1340608 471858

   1.1 - Produção anual média (GWh) 11.622 11.622 11.622 11.622 28 2491168 1470330 572769

   1.2 - Valor de kWh (€/kWh) 0.0780 0.0780 0.0780 0.0780 29 2648861 1591567 666204

   1.3 - Valor produção anual média (€) 906516 906516 906516 … 906516 30 2797629 1704872 752719

31 2937976 1810764 832825

32 3070379 1909729 906998

33 3195287 2002220 975676

34 3313125 2088660 1039267

35 3424293 2169445 1098147

Anos 

 ANO 0  ANO 1 ANO 2  ANO 33

11.6220

ANÁLISE ECONÓMICA

9.21

1488.01

ver cash-flow

Índice do ano
CASH-FLOW ACUMULADO 

DESCONTADO

37.00

0.0780

5.4

9.00

73.50

Anos 
DADOS GERAIS

 ANO 0  ANO 1 Total  ANO 24



hidroerg 
PROJECTOS ENERGÉTICOS 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO–SENHORA DA ASSUNÇÃO  
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÓMICA 

  

    

9.6 

Quando pertinente, procedeu-se à repartição das parcelas que constituem os custos de investimento 

pelos anos -2 e -1 para o que se atendeu à provável maior incidência daquelas parcelas pelos dois anos de 

construção, avaliada em conformidade com a experiência adquirida pela Hidroerg na execução de 

empreendimento equivalentes ao AHE de Algoso-Senhora da Assunção. No pressuposto de que a vida útil 

do equipamento é de 35 anos e atendendo a que se reservou uma verba anual para 

conservação/manutenção do equipamento, admitiu-se que haveria que proceder à reposição de 50% do 

custo de equipamento no ano 25, com o valor total de cerca de 1458 x 103 €. Não foi considerado qualquer 

valor residual para as diversas componentes do aproveitamento, designadamente para as obras de 

construção civil, o que corresponde a um critério conservativo. 

Os indicadores económicos calculados foram a taxa interna de rentabilidade (TIR), o valor actualizado 

líquido (VAL), o índice benefício/custo (B/C), o custo médio de produção do kWh (ckWh) e o período de 

retorno bruto. Em complemento, estimou-se ainda o custo do kW instalado. Conforme decorre do 

Quadro 9.6, as taxas de actualização adoptadas foram de 6, 7 e 8%. 

Em conformidade com os resultados assim apurados, com ênfase para a estimativa de 9.2 % para a 

TIR, conclui-se que o AHE de Algoso-Senhora da Assunção tem viabilidade económica, embora no limiar da 

que é usualmente admitida para investimentos em centros electroprodutores do mesmo tipo. 

Importa mencionar que, relativamente às concepções que precederam a objecto do presente estudo 

e conforme sistematizado no Capítulo 1, houve uma redução na queda utilizável para produção de energia 

(por redução da altura do açude), acompanhada de um aumento significativo nos caudais e volumes afectos 

a fins ecológicos, o que determinou a decisão de aumentar a potência a instalar (por aumento do caudal 

máximo derivável) e permitiu alcançar uma produção energética próxima da resultante daquelas 

concepções. A revisão das disponibilidades hídricas, decorrente da informação hidrométrica recentemente 

disponibilizada, contribuiu também para que a produção de energia não diminuísse tanto quanto as 

alterações de concepção introduzidas deixavam antever.  

De qualquer forma, a solução construtiva adoptada, ao incluir um sistema de transposição faunística 

também na margem esquerda e ao requerer, quer uma obra de retenção e derivação de caudais bastante 

mais complexa em consequência do seu abaixamento, quer a instalação de duas turbinas para reduzir a 

perda de produção de energia em regime de fio-de-água, resultou num acréscimo sensível dos custos de 

primeiro investimento. Esse acréscimo contribuiu necessariamente para reduzir a viabilidade económica do 

empreendimento, face a anteriores análises.  

Contudo, na convicção de que a caracterização agora desenvolvida é técnica e economicamente 

fiável e atendendo a que o Aproveitamento representa um pólo significativo de desenvolvimento regional, 

que, congrega aliás, o empenho das duas autarquias dos concelhos em que se insere, afigura-se justificada 

a manutenção do interesse no prosseguimento da iniciativa. 

Um abaixamento do valor da tarifa legalmente fixada e aplicável à venda de energia eléctrica 

produzida na central do AHE de Algoso-Senhora da Assunção poderá acentuar a sua menor rendibilidade 
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9.7 

económica. No Quadro 9.7 exemplifica-se a alteração dos indicadores económicos para uma tarifa 

expectável, a valores de mercado de 2017, de 65 €/MWh.  

Quadro 9.7 – AHE de Algoso-Senhora da Assunção. Análise económica a preços de mercado constantes 

do primeiro semestre de 2014 (tarifa de 65 €/MWh). 

 

NATUREZA DOS TRABALHOS …

Período análise (anos)

CUSTOS DE INVESTIMENTO (€) Valor do kWh (€/kWh)

Potência (MW)

1 - ESTUDOS E PROJECTOS (3.15% de 3+4+5) 148620 74310 222930 Caudal (m3/s)

Queda bruta (m)

2 - FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (2.85% de 3+4+5) 40340 161360 201700 Energia (GWh)

3 - CONSTRUÇÃO CIVIL (2/3 no ano -1 e restante no ano -2) 1224020 2448045 3672065

   3.1 - Açude e obras conexas 222000 444000 666000

   3.2 - Túnel  (1475 €/m) 794040 1588085 2382125

   3.3 - Conduta forçada (240 €/m) 12000 24000 36000 TIR (%)

   3.4 - Central hidroeléctrica (k=4000000; 20% ccivil) 195980 391960 587940

kW instalado (€)

4 - EQUIPAMENTO (1/5 no ano -1 e restante no ano -2) 583020 2332075 2915095 1457548 Taxa de actualização 0.06 0.07 0.08

   4.1 - Açude e obras conexas (20% ccivil) 26640 106560 133200 66600

   4.2 - Túnel e câmara de válvulas (2% ccivil) 9530 38115 47645 23822  VAL (€) 1109347 82577 -797857

   4.3 - Conduta forçada  (5.5 €/kg) 76500 306000 382500 191250  B/C  (-) 1.14 1.02 0.92

   4.4 - Central hidroeléctrica (k=4000000; 80% equip) 470350 1881400 2351750 1175875  ckWh (€/kWh) 0.0580 0.0638 0.0698

 Período recuperação (anos)

5 - LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA NACIONAL 490000 490000

6 - ESTALEIRO, ENSECADEIRAS, ACESSOS PROVISÓRIOS 270730 135365 406095

    E IMPREVISTOS ( 10.0% de 3 + 1.25% de 4 + 0.5% de 5 ) -2 -2618466 -2668104 -2718208

-1 -8665607 -8772293 -8879446

7 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS ( 1.8 % de 3 + 4 + 5) 63695 63695 127390 1 -7978299 -8084985 -8192138

2 -7329895 -7442641 -7555742

3 -6746548 -6870148 -6993801

TOTAL CUSTOS DE INVESTIMENTO 2330425 5704850 8035275 1457548 4 -6196221 -6335107 -6473485

5 -5677045 -5835068 -5991711

6 -5187256 -5367743 -5545624

NATUREZA DOS TRABALHOS … 7 -4725191 -4930990 -5132580

8 -4289280 -4522810 -4750132

9 -3878044 -4141333 -4396014

CUSTOS DE EXPLORAÇÃO (€) 10 -3490085 -3784812 -4068127

11 -3124086 -3451616 -3764527

1 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 12 -2778804 -3140217 -3483417

  1.1 - Custos de operação 12400 12400 12400 12400 13 -2453067 -2849190 -3223129

  1.2 - Conservação/manutenção construção civil   (1.1%) 20195 20195 40395 40395 14 -2145767 -2577202 -2982122

  1.3 - Conservação/manutenção equipamento (0.8%) 11660 11660 23320 23320 15 -1855862 -2323008 -2758968

16 -1582366 -2085444 -2552343

2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (4000 €/MW) 21600 21600 21600 21600 17 -1324351 -1863421 -2361024

18 -1080941 -1655923 -2183877

3 - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO E LICENCIAMENTO 2266 2266 2266 2266 19 -851309 -1461999 -2019851

    (0.3% da receita anual média) 20 -634675 -1280762 -1867976

21 -430303 -1111382 -1727351

TOTAL CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 68122 68122 99982 99982 22 -237499 -953083 -1597142

23 -55609 -805139 -1476579

24 115986 -666875 -1364946

RECEITAS (€) 25 -82116 -825006 -1491436

26 70603 -704240 -1395729

1 - PRODUÇÃO DE ENERGIA 27 214677 -591375 -1307112

   1.1 - Produção anual média (GWh) 11.622 11.622 11.622 11.622 28 350596 -485893 -1225058

   1.2 - Valor de kWh (€/kWh) 0.0650 0.0650 0.0650 0.0650 29 478821 -387312 -1149083

   1.3 - Valor produção anual média (€) 755430 755430 755430 … 755430 30 599789 -295181 -1078735

31 713909 -209076 -1013598

32 821569 -128605 -953287

33 923136 -53398 -897442

34 1018954 16889 -845735

35 1109347 82577 -797857

Anos 
DADOS GERAIS

 ANO 0  ANO 1 Total  ANO 24

37.00

0.0650

5.4

9.00

73.50

11.6220

ANÁLISE ECONÓMICA

7.09

1488.01

ver cash-flow

Índice do ano
CASH-FLOW ACUMULADO 

DESCONTADO

Anos 

 ANO 0  ANO 1 ANO 2  ANO 33
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9.8 

De modo a melhor documentar a susceptibilidade da valia económica do AHE de Algoso-Senhora da 

Assunção a variações em dois dos seus pressupostos fundamentais – a produção energética obtida e o 

valor de venda dessa energia – resumem-se no Quadro 9.8 os valores da TIR e do VAL para dois preços 

unitários do kWh: um próximo do que se admite ser o seu valor de mercado à data de entrada em 

exploração do empreendimento – 65 €/MW, como antes especificado – e outro intermédio entre este último 

preço e o adoptado no Quadro 9.6, concretamente 72 €/MW. O VAL apenas foi especificado para a taxa de 

actualização de 7%. Entendeu-se pertinente conjugar os anteriores decréscimos no preço unitário de venda 

da energia produzida com uma variação positiva nesta energia, para o que se considerou o acréscimo de 

5%. Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 9.8. 

Quadro 9.8 – Análise de sensibilidade do investimento a variações da produção de energia e da 

correspondente tarifa de venda. 

 

A apreciação dos valores da TIR e do VAL sistematizados no anterior quadro permite concluir que, 

mesmo nas condições mais desfavoráveis, aqueles indicadores económicos continuam a sustentar a 

realização do AHE de Algoso-Senhora da Assunção, embora numa perspectiva menos folgada. Se as 

condições de financiamento (com recurso a eventuais comparticipações de apoio ao desenvolvimento 

regional) forem propícias e as taxas de juro adequadas às características do investimento, a viabilidade 

económica do Aproveitamento pode revelar-se claramente favorável. 

   

Preço unitário do kWh TIR VAL para t=7% TIR VAL para t=7%

0.078 (base) 9.21 2169.4 9.81 2795.5

0.072 8.25 1206.3 8.83 1784.2

0.065 7.09 82.6 7.63 604.3

(€/kWh) (103 €)  (%) (103 €)

Produção de energia (GWh)

11.62 (base) 12.20 (+5%)

 (%)
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