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1 INTRODUÇÃO
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA
O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao projeto em
fase de Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, localizado no distrito de
Bragança, que interseta o concelho de Carrazeda de Ansiães (freguesias de Carrazeda de
Ansiães, Marzagão, Seixo de Ansiães, União das Freguesias de Belver e Mogo de Malta e União
das Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores).
Este estudo compreende todas as infraestruturas associadas ao Aproveitamento Hidroagrícola
(AH) da Veiga, bem como toda a área de estudo definida. A implantação do projeto e a área de
estudo são apresentadas no DESENHO 01.
Para efeitos de simplificação, doravante o Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga será
designado como “projeto”.
Este projeto é da responsabilidade da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (CMCA), que
constitui o proponente do projeto.
Face ao enquadramento constante do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a entidade competente para
autorização do projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O perímetro de rega desenvolver-se-á ao longo de cerca de 7 km, para sudeste, desde Marzagão
até à Beira Grande. A origem de água para rega será a albufeira criada pela barragem da Veiga,
a construir na ribeira de Linhares, nas proximidades do Vale da Raposa.
A barragem da Veiga terá cerca de 19,3 m de altura acima da fundação e permitirá armazenar
cerca de 3 271 dam³, situando-se o seu Nível de Pleno Armazenamento (NPA) à cota 698,5 m.
Este volume permitirá regar cerca de 471 ha de forma gravítica, com uma garantia de
abastecimento superior a 80%.
Encontram-se ainda previstos acessos rodoviários ao coroamento, à estrutura de tomada de
água e à estação de filtração a partir da EM 632, que será desviada numa extensão de 350 m
junto ao coroamento da barragem.
A jusante da barragem será executada uma estação de filtração coletiva, de forma a reter as
partículas sólidas em suspensão na água, de origem mineral ou orgânica e de dimensões
superiores aos admitidos pelos equipamentos da rede secundária.
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É imediatamente a jusante da estação de filtração que se inicia a rede de rega, que possuirá um
caudal de dimensionamento de 519 l/s. A rede de rega terá cerca de 26 km de comprimento,
constituída por tubagens em FFD, para os diâmetros DN700 e DN600, e PEAD para os diâmetros
entre DN560 e DN90. Esta rede será do tipo ramificada, constituída por uma conduta principal
de onde derivam as condutas secundárias ao longo do perímetro de rega, que irão abastecer os
hidrantes e, consequentemente, as unidades de rega.
A definição das unidades de rega, do traçado da rede e da localização dos hidrantes baseou-se
nos limites parcelares das áreas a beneficiar, obtidos numa sessão de consulta pública realizada
nos dias 13 e 14 de maio de 2021 com os agricultores e os proprietários envolvidos no regadio.
Sempre que possível, o limite das unidades de rega foi efetuado ou por limites físicos como
estradas, caminhos e linhas de água existentes (o que permite uma maior facilidade de acesso
para exploração, manutenção e execução das obras), ou pelo cadastro disponível.
Uma vez delimitadas as unidades de rega, procedeu-se à sua agregação em unidades servidas
por um hidrante, onde se concentram as respetivas bocas de rega. Encontram-se, assim,
previstas 227 unidades de rega, abastecidas por 111 hidrantes.

1.2 EQUIPA TÉCNICA
O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela Campo d’Água – Engenharia e
Gestão, sendo a equipa técnica responsável pela execução deste estudo a seguinte:
EQUIPA TÉCNICA
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Clima e alterações climáticas

Daniela Escada

Usos do Solo

João Santos

Recursos Hídricos Superficiais

Daniela Escada

Recursos Hídricos Subterrâneos

Magda Roque

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia

Magda Roque

Solos

Beatriz Romão

Biodiversidade – Componente Ecológica

João Santos, Carlos Pacheco, Rute Caraça

Património Histórico-Cultural

Dalila Garrido

Paisagem

Teresa Rego

Ordenamento do Território

Beatriz Romão

Socioeconomia e agrossistemas

Mariana Lourenço
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Qualidade do Ambiente

Daniela Escada

Saúde Humana

Beatriz Romão

Cartografia e SIG

Daniela Escada

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA
O EIA do projeto em avaliação foi elaborado de acordo com a legislação portuguesa em vigor,
conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º
37/2017, de 2 de junho, e finalmente pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/EU, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que foi alterada pela Diretiva n.º 2014/52/EU do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014. O presente EIA foi ainda
desenvolvido de acordo com as normas técnicas definidas na Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro.
Nos termos dos decretos-lei citados anteriormente, a aprovação de projetos que, pela sua
natureza, dimensão ou localização são considerados suscetíveis de provocar incidências no
ambiente, fica sujeita a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Os critérios e limites dos projetos a submeter a AIA são definidos nos Anexos I, II e III do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017,
de 11 de dezembro. O projeto do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga fica, assim, sujeito a
procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental, por se enquadrar nas seguintes
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013:
a) Alínea g) do ponto 10 do Anexo II – “barragens e outras instalações destinadas a reter a
água ou armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I) – caso geral
barragens de terra: altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1hm3 ou albufeira ≥ 5 ha ou coroamento
≥ 500m”.
Para além disto, o Aproveitamento Hidroagrícola localiza-se numa área sensível, de acordo com
o definido na subalínea iii), alínea a) do artigo 2.º deste diploma legal, designadamente na Zona
Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado como Património
Mundial da Humanidade pela UNESCO. Mesmo não atingindo os limiares definidos no Anexo II
do referido diploma que determinam a sujeição obrigatória, por via objetiva, a procedimento de
AIA, considerando a sua localização em área sensível, o projeto do Aproveitamento
Hidroagrícola da Veiga é incluído no âmbito do objeto de avaliação do presente Estudo de
Impacte Ambiental.
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A estrutura e conteúdo do EIA cumprem o definido no Caderno de Encargos, assim como o
definido no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, nomeadamente tendo em conta que o
projeto se encontra em fase de estudo prévio.
Em termos sintéticos, o presente Estudo de Impacte Ambiental pretende identificar e avaliar os
impactes ambientais passíveis de serem gerados pelo projeto, nas seguintes fases:
a) Fase de construção (implementação das infraestruturas);
b) Fase de exploração;
c) Fase de desativação.
O EIA promove, ainda, a hierarquização desses impactes e a proposta de medidas e ações
capazes de mitigar os impactes negativos identificados, assim como potenciar os impactes
positivos.
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2 DEFINIÇÃO DE ÂMBITO DO EIA
2.1 METODOLOGIA DO EIA
A metodologia a utilizar no EIA do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga foi estruturada
considerando a necessidade de definir a abordagem e o âmbito do projeto.
A adoção e implementação desta metodologia na elaboração do EIA foi precedida de uma
análise de relevância relativamente aos fatores considerados mais importantes em termos dos
efeitos ambientais deste projeto. Com base no diálogo com os responsáveis pelo projeto, foram
identificados os principais impactes ambientais potenciais. Neste contexto, os fatores
ambientais e as ações de projeto que mais contribuem para a ocorrência desses impactes serão
analisados em maior detalhe, de forma a ser possível identificar as medidas mitigadoras
adequadas. O trabalho conducente à realização do EIA é desenvolvido essencialmente nas
seguintes fases:
−

análise das características do projeto acompanhando a sua própria elaboração em fase
de Estudo Prévio, considerando o conteúdo dos seus estudos setoriais, nomeadamente
Geologia e Geotecnia e Hidrologia;

−

delimitação da área em estudo a partir da análise das características do projeto e das
características do meio ambiente;

−

recolha de dados e informação recorrendo a organismos da administração central,
regional e local (ver no ANEXO 01 a correspondência enviada às entidades contactadas);

−

recolha de dados no local, através de trabalhos de campo (amostragens de fauna e flora,
identificação e delimitação de habitats, prospeção arqueológica localizada,
caracterização de recetores sensíveis ao ruído, inventário de pontos de água, análise da
paisagem);

−

caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e informações
obtidos e previsão da evolução da área na ausência de projeto;

−

identificação, previsão e avaliação dos impactes das infraestruturas sobre o meio
ambiente em função dos parâmetros considerados;

−

identificação das principais medidas minimizadoras a considerar nas fases de
construção, de exploração e de desativação;

−

descrição dos programas de monitorização previstos para os diferentes fatores;

−

apresentação de uma análise conclusiva dos principais efeitos provocados sobre o
ambiente;

−

identificação das medidas de minimização e das recomendações, apoiadas num quadrosíntese de impactes ambientais.
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Figura 2.1 – Etapas metodológicas consideradas no EIA.

A análise de relevância referida na Figura 2.1 consiste no levantamento dos fatores ambientais
potencialmente mais afetados, tendo por base a definição das principais ações de projeto e a
caracterização prévia do ambiente afetado pelo projeto.

2.2 ESTRUTURA DO EIA
A estrutura do EIA reflete os requisitos da Portaria n.º 395/2015, de 2 de abril, sendo constituído
por três peças fundamentais: o Relatório, os Relatórios Técnicos e o Resumo Não Técnico. Além
da referida Portaria o conteúdo do presente EIA obedece ao especificado no Anexo V do
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projeto e dos
principais impactes ambientais associados, na fase de participação pública (consulta do público).
Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem não técnica, de
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acordo com os “Critérios de Boa Prática para o RNT” elaborados pela APAI (Associação
Portuguesa de Avaliação de Impactes) e pela APA em 20081.
Os Relatórios Técnicos dizem respeito a estudos e projetos específicos solicitados pelo
proponente, cujos resultados aparecem devidamente explicitados no relatório do EIA e que, no
caso presente são os seguintes:
−

Volume 1: Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações previstas na Alínea 7
do Artigo 4º da DQA.

−

Volume 2: Avaliação de Impactes do Alto Douro Vinhateiro, este documento contém
uma avaliação sobre a afetação da Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro,
quantificando a afetação física dos atributos Culturais e Naturais que conferem Valor
Universal Excecional ao ADV, pela implementação do projeto;

−

Volume 3: Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas, este documento tem
por objetivo a reabilitação das áreas afetadas pelo estaleiro e outras afetadas na
empreitada.

O Relatório corresponde ao presente documento e é constituído pelo Volume 1 e pelo
Volume 2. Este Relatório engloba todas as informações recolhidas e a análise ambiental global
efetuada e, devido à sua extensão, apresenta a seguinte estrutura:
Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios
Introdução
Metodologia e Estrutura do EIA
Historial, Objetivos e Justificação do Projeto
Localização e Enquadramento
Caracterização do Empreendimento
Tomo 2 – Situação de Referência
Caracterização da Situação de Referência
Tomo 3 – Avaliação de Impactes
Evolução da Situação Futura Sem Projeto
Identificação, Análise e Avaliação de Impactes

1

Consultável em: https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Modelos-DocumentosOrientacao/DocumentosOrientacao/CriteriosBoaPraticaRNT2008.pdf
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Tomo 4 – Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões
Medidas de Mitigação
Programas de Monitorização
Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
Conclusões
Bibliografia Citada
Volume 2 – Peças Desenhadas
De seguida, especificam-se as atividades que permitiram constituir o EIA.
Capítulos Introdutórios – Tomo 1
Com base nas características técnicas do projeto definem-se e caracterizam-se as principais
ações para as fases de construção, de exploração e de desativação do empreendimento. As
ações consideradas para as diferentes fases do projeto são as que potencialmente acarretam
afetações no meio envolvente, tanto diretas como indiretas ou induzidas. A localização do
projeto tem em conta a sua inserção a nível nacional, regional e local. Serão identificadas as
áreas ambientalmente sensíveis situadas no concelho de Carrazeda de Ansiães.
Situação de Referência – Tomo 2
Serão selecionados e caracterizados os principais fatores biofísicos e socioeconómicos
identificados na zona de inserção do projeto. Será analisada a informação relativa aos fatores
ambientais e a sua inter-relação nas vertentes:
−

Meio natural – biodiversidade (fauna e flora); solo e uso do solo; qualidade do ar; clima
(incluindo as alterações climáticas); ambiente sonoro; gestão e produção de resíduos e
efluentes; paisagem; geologia, geotecnia e geomorfologia; água (recursos hídricos
superficiais e subterrâneos);

−

Meio social – património histórico-cultural (incluindo os aspetos arquitetónicos e
arqueológicos); figuras de planeamento e ordenamento do território e socioeconomia
(população e saúde humana).

No âmbito desta caracterização, para além dos levantamentos por especialidade, realizaram-se
campanhas de amostragem de fauna e de flora, bem como prospeção arqueológica e
reconhecimento de elementos edificados na área de intervenção.
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Avaliação de Impactes – Tomo 3
Analisa-se a evolução prevista para a área e para a região em estudo sem a implantação do
projeto – Alternativa Zero.
Identificam-se e caracterizam-se os impactes resultantes da implantação do projeto,
relativamente aos domínios considerados para a caracterização do ambiente afetado. Será
efetuada também a diferenciação entre fase de construção, fase de exploração e a fase de
desativação da barragem, órgãos anexos e aproveitamento hidroagrícola.
Após identificação e análise dos impactes, procede-se à sua avaliação. Obtém-se uma
classificação e categorização de impactes passíveis de afetarem a qualidade do ambiente e/ou
de vida das populações residentes na zona de inserção do projeto. Será utilizada um método
matricial de cruzamento de informação obtida durante a realização do EIA. Para tal, elabora-se
uma matriz de avaliação de impactes mediante o estabelecimento de relações entre as
principais ações do projeto versus fatores ambientais, de modo a identificar as relações de
causa-efeito e, consequentemente, os principais impactes ambientais gerados pela construção
do projeto.
Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões – Tomo 4
Serão preconizadas medidas minimizadoras ou compensatórias para os eventuais impactes
negativos, bem como medidas complementares ao projeto visando a maximização e/ou
otimização dos diversos impactes positivos.
Após identificação das medidas de mitigação de impactes serão definidos programas de
monitorização para que, de uma forma sistematizada e regular, seja garantida a recolha de
informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais. Nesta fase preliminar do
desenvolvimento do EIA foram selecionados os fatores que se consideraram relevantes, de
modo a avaliar o significado de eventuais efeitos induzidos pela presença do projeto estando,
assim, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e, na sua
atual redação, em particular, com o exposto no respetivo Anexo V do Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro, bem como da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V)
que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer alguns procedimentos
previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo diploma legal já
referido.
Serão identificadas as principais lacunas de informação e as limitações encontradas a diferentes
níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente em termos de
aprofundamento de determinados fatores ambientais e socioeconómicos. Por último,
apresenta-se uma síntese da informação relevante abordada ao longo do estudo, enfatizando
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os impactes significativos (positivos e negativos), bem como as principais medidas
minimizadoras a adotar em cada uma das fases de projeto (construção e exploração). Neste
capítulo são igualmente integradas as principais recomendações relativas à prevenção dos
impactes negativos considerados mais significativos.

2.3 ESCALAS DE TRABALHO CONSIDERADAS
Em termos de escalas de trabalho consideram-se três tipos distintos: escalas de impacte, escalas
temporais e escalas cartográficas.
Escalas de Impactes
As escalas de impacte consistem numa hierarquia de níveis que relacionam cada uma das ações
de projeto (nas escalas espaciais e temporais indicadas) com os consequentes efeitos nos
domínios ambientais considerados (meio natural e social). Para cada domínio ou para cada área
de análise, define-se uma unidade espacial de base. De seguida apresentam-se alguns exemplos
da área sujeita a análise dependendo do fator analisado:
−

para o fator ambiental geologia será realizada uma análise, de uma forma sistemática,
com o objetivo de identificar as diferentes ocorrências lito-estratigráficas, bem como
proceder ao enquadramento geomorfológico, tectónico e sísmico da área onde se
insere o projeto. Serão utilizados os resultados técnicos considerados para o
desenvolvimento do estudo prévio da barragem;

−

para os recursos hídricos, a unidade de base considera-se a bacia hidrográfica da secção
da barragem da Veiga;

−

para os solos e áreas regulamentares identificam-se e analisam-se os elementos
existentes nos locais de implantação do projeto, nomeadamente os que se localizam
para além da área em estudo, numa faixa de 200 m envolvendo o perímetro da albufeira
e o perímetro externo das infraestruturas e áreas beneficiadas;

−

na componente ecológica considera-se uma faixa de estudo de 200 m para além da área
limite envolvendo o perímetro externo das infraestruturas, albufeira e áreas
beneficiadas, embora este limite seja ajustado para cada um dos fatores desta
componente;

−

no caso do património considera-se uma área de análise correspondente a corredores
centrados nos eixos das infraestruturas com uma dimensão de 200 m;

−

para a caracterização do fator paisagem considera-se uma área ao redor do projeto com
um afastamento de 3 000 m das diversas componentes do mesmo;

−

para a caracterização socioeconómica utilizam-se, em termos de análise, vetores
distintos com carácter complementar, nomeadamente, as freguesias e o concelho
abrangidos pelo presente projeto.
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As unidades de base correspondentes às zonas homogéneas do domínio ou área de análise
serão, sempre que possível, ajustadas a uma base cartográfica referenciada.
Escalas temporais
As escalas temporais dizem respeito à análise do ambiente afetado referente à situação atual,
bem como às perspetivas de evolução dessa situação com e sem a implantação do projeto.
Assim, podem ser considerados efeitos imediatos ou dilatados no tempo (médio e longo prazo).
Escalas de trabalho cartográficas
As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estão relacionadas
com as escalas de representação dos diversos aspetos ambientais considerados, relativamente
aos quais existia informação de base, e com as escalas utilizadas no projeto. Poderão ser
utilizadas as escalas: 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000 e 1:2 500. Com vista à apresentação de
resultados, privilegiou-se a escala 1:25 000, com base na Carta Militar de Portugal, do Instituto
Geográfico do Exército (IGeoE), recorrendo-se a outras escalas de análise, sempre que tal se
justifique. Por forma a tornar sempre claras as afetações geradas pelo projeto em avaliação, e,
consequentemente, a não originar enviesamentos – designadamente por sobreavaliação dos
impactes gerados – das conclusões a retirar quanto às afetações a que o projeto dará origem,
será sempre assegurada a clara distinção entre a área estudada e a área de facto interessada
pelo projeto.
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3 ANTECEDENTES, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
3.1 ANTECEDENTES DO PROJETO
Na sequência do Plano Estratégico de Regadio para o Município de Carrazeda de Ansiães (2018),
a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (CMCA) pretende promover a elaboração do
Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga que engloba as obras de
armazenamento, adução e rede de rega do perímetro de rega a construir.
De forma a auscultar o interesse dos agricultores abrangidos em relação à implementação do
regadio na região, realizou-se uma consulta pública. A mesma decorreu nos dias 13 e 14 de maio
de 2021 e permitiu a identificação dos limites parcelares e a confirmação do interesse dos
proprietários envolvidos no regadio.
Ao nível de implementação de sistemas de rega nas parcelas, considerando os proprietários que
participaram na consulta, verificou-se que atualmente já se rega, havendo proprietários que
recorrem a charcas para armazenamento de água. Contudo, a água armazenada não é suficiente
para colmatar as necessidades hídricas do ciclo cultural na sua totalidade. Assim, as condições
atuais induzem um interesse crescente pela rega, perspetivando-se uma adesão à rega
substancial.

3.2 JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
Os desígnios nacionais em matéria de desenvolvimento agrícola ambientalmente sustentável,
listados em diversos documentos e devidamente alinhados com as definições europeias,
assentam maioritariamente e a título exemplificativo, nos seguintes pilares:
−

adaptação às alterações climáticas;

−

redução das emissões de GEE;

−

aumento da eficiência no uso da água e de outros factos de produção relevantes.

Na estratégia nacional é também citado em diferentes fóruns, como imperativo ambiental, que
a água é um recurso limitado que é necessário proteger, conservar e gerir para garantir a
sustentabilidade dos ecossistemas e dos serviços que estes proporcionam e de outros recursos
intrinsecamente associados, sendo fundamental o aumento das disponibilidades e das reservas
de água no país.
Numa avaliação ambiental macro é consensual que, num contexto de aumento de
suscetibilidade à desertificação física e humana, de vulnerabilidade às alterações climáticas e de
promoção da sustentabilidade ambiental, a agricultura é um setor fundamental.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 1 – CAPÍTULOS INTRODUTÓRIOS

13

Os investimentos em aproveitamentos hidroagrícolas semelhantes têm contribuído para
melhorar a capacidade de armazenamento e distribuição da água, assim como para a utilização
de tecnologias de rega mais eficientes, preservação dos recursos hídricos subterrâneos,
manutenção dos ecossistemas ribeirinhos e das respetivas funções ambientais, moderação
climática, conservação do solo e para uma maior resiliência aos incêndios florestais, o que
contribui para o reforço da competitividade das explorações agrícolas.
O presente projeto, em fase de Estudo Prévio, tem como principal objetivo o benefício
hidroagrícola dos terrenos que constituem o novo perímetro de rega da Veiga.
Sendo o regadio em setor estruturante para o desenvolvimento agrícola nacional, este revelase de especial importância na região de Trás-os-Montes como meio promotor de
desenvolvimento económico e social.
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4 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO
4.1 ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL
Do ponto de vista administrativo, o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga encontrase no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, e a sua área de estudo (que
engloba a área afetada pela barragem, albufeira, estação de filtração, rede de rega, blocos de
rega, acessos e área envolvente) distribui-se pelas freguesias de Carrazeda de Ansiães,
Marzagão, Seixo de Ansiães, União das freguesias de Belver e Mogo de Malta, e União das
freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores.
A inserção da área de estudo na referida divisão administrativa poderá ser consultada no
DESENHO 01.
O perímetro de rega desenvolver-se-á ao longo de cerca de 7 km, para sudeste, desde Marzagão
até à Beira Grande. A origem de água para rega será a albufeira criada pela barragem da Veiga,
a construir na ribeira de Linhares nas proximidades do Vale da Raposa.
No Quadro 4.1 apresenta-se o enquadramento administrativo do projeto em estudo.
Quadro 4.1 – Enquadramento administrativo do projeto.
NUT I

NUT II

NUT III

Distrito

Concelho

Freguesias
• Carrazeda de Ansiães
• Marzagão
• Seixo de Ansiães

Portugal
Continental

Região
Norte

Sub-região
Douro

Bragança

Carrazeda
de Ansiães

• União das freguesias de Belver
e Mogo de Malta
• União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e
Selores

4.2 ÁREAS SENSÍVEIS
Nos termos da alínea a) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, (alterado
pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º
37/2017, de 2 de junho, e, finalmente, pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro),
diploma legal que enquadra o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, são
consideradas áreas sensíveis:
−

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;

−

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril [republicado
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pelo Decreto-Lei n.º 49/2015 de 24 de Fevereiro], no âmbito das Diretivas n.ºs
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves
selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
−

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008,
de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para
além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram
a Rede NATURA 2000, considera adicionalmente as áreas classificadas ao abrigo de
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente sítios Ramsar
e áreas da Rede de Reservas da Biosfera.
Neste contexto as Áreas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas2) foram também
consideradas na presente análise, como áreas sensíveis para a Conservação da Natureza.
A área proposta para a implementação do projeto encontra-se totalmente incluída na Reserva
da Biosfera – Meseta Ibérica (DESENHO 11). Na envolvente á área de estudo existem outras
áreas designadas, a saber:
Rede Nacional de Áreas Protegidas
a) Parque Natural do Vale do Tua (de âmbito regional), cerca de 2 km a norte da área de
estudo;
Zonas Especiais de Conservação
b) PTCON0021 – ZEC Rios Sabor e Maçãs, cerca de 16 km a este;
Zonas de Proteção Especial
c) PTZPE0037 – Rios Sabor e Maçãs, cerca de 16 km a este, coincidente com a IBA do
mesmo nome;

2

As IBA são definidas pela ONG BirdLife International, existindo em todo o mundo. As IBA são: lugares de importância

internacional para a conservação das aves e outra biodiversidade; reconhecidas mundialmente como instrumentos práticos
para a conservação; áreas distintas suscetíveis de ação prática de conservação; identificadas utilizando critérios robustos e
normalizados; sítios que, em conjunto, fazem parte de uma abordagem integrada mais ampla para a conservação e utilização
sustentável do ambiente natural.
16
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O Sítio Ramsar mais próximo (Planalto da Serra da Estrela) encontra-se a mais de 140 km da área
de estudo, pelo que se considerou desnecessária a sua representação cartográfica.
Relativamente a zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, a
área proposta para a implementação do projeto encontra-se integrada na Região Demarcada do
Douro e na zona tampão do bem inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO, relativa à
área classificada como Património da Humanidade (Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147,
de 30 de julho). O Alto Douro Vinhateiro foi inscrito em 2001, durante a 25.ª sessão do Comité
do Património Mundial da UNESCO, na Lista do Património Mundial, e consta por esta razão da
lista dos bens classificados com o grau de "interesse nacional" de Portugal por força do n.º 7 do
art.º 15.º da Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro.

4.3 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO
Os instrumentos de gestão e ordenamento do território em vigor identificados como mais
relevantes para a zona em estudo dividem-se em:
a) Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
b) Plano Nacional da Água (PNA);
c) Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA);
d) Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro;
e) Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR);
f)

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT Norte);

g) Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROFTMAD);
h) Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV);
i)

Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães (PDMCA).

No Tomo 2 do EIA (Capítulo 10 – Ordenamento do Território) são pormenorizadas as
interferências do projeto com os diversos instrumentos de gestão e ordenamento do território.

4.4 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES

DE

UTILIDADE PÚBLICA

E OUTRAS

CONDICIONANTES
Neste ponto pretende-se identificar as condicionantes, as servidões administrativas e as
restrições de utilidade pública que ocorrem na área do projeto e que, de alguma forma, podem
atuar como fatores impeditivos à sua execução.
Para proceder à enumeração das condicionantes recorreu-se à Planta de Condicionantes e ao
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães. A caracterização das
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principais condicionantes presentes na área de intervenção do projeto, as restrições que lhes
estão diretamente associadas, assim como a legislação que as regulamenta, são referidas de
forma pormenorizada no Capítulo 10 – Ordenamento do Território, pertencente ao Tomo 2 do
Relatório. As principais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública com
incidência na área de estudo são as indicadas no Quadro 4.2 e no DESENHO 26.
Quadro 4.2 – SARUP e outras condicionantes presentes na área de estudo.
SARUP e outras condicionantes
Recursos hídricos

Domínio Público Hídrico
Reserva Agrícola Nacional

Recursos agrícolas e florestais

Classes Alta e Muito Alta de Risco de Incêndio Florestal
Povoamentos florestais percorridos por incêndios nos
últimos 10 anos

Recursos ecológicos

Reserva Ecológica Nacional

Património classificado e respetivas
zonas de proteção

Imóvel de Interesse Público
Zona de Proteção Especial do Alto Douro Vinhateiro
Rede elétrica

Infraestruturas
Rede rodoviária municipal (EM 632, CM 1141, CM 1142)

4.5 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS RELEVANTES POTENCIALMENTE AFETADOS
No que respeita aos equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados
deverão ser consideradas as afetações resultantes da construção da barragem, respetiva
albufeira e instalação das condutas de rega.
Alguns troços de caminhos agrícolas serão submergidos pela albufeira. O projeto não propõe,
no geral, a criação de novos caminhos. Contudo, será necessário desviar parte da estrada EM
632, onde se situará o encontro da margem direita da barragem. A área de estudo interseta,
para além da estrada municipal EM632, os caminhos municipais CM1141 e CM1142. A estas vias
aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais, publicado em
Diário da República, 1ª série n.º 192/1961, através da Lei n.º 2110, de 19 de agosto.
Relativamente a infraestruturas da rede elétrica, a área de estudo do projeto interfere com um
troço da linha “LMG.VR Mogadouro-Valeira” de Muito Alta Tensão, integrada na Rede Nacional
de Transporte de Eletricidade (RNT). A área de estudo interfere também com infraestruturas
elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede
Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. Desta forma, as intervenções no
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âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RNT e da RESP.
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5 DESCRIÇÃO DO PROJETO
5.1 DEFINIÇÃO DOS CAUDAIS ECOLÓGICOS
5.1.1 CAUDAIS AFLUENTES EM CONDIÇÕES NATURAIS
Para estabelecer o regime de caudais ecológicos é importante reproduzir a distribuição de
afluências em ano médio, com especial foco nos baixos caudais verificados nos meses de verão.
Com este objetivo foram analisados os registos disponíveis de caudais médios diários na estação
hidrométrica de Ponte Velha Capitão (06P/01H). Esta estação, apesar de ter apenas 7 anos de
dados completos, é a que melhor reproduz o comportamento da bacia em estudo.
Com base nos registos de caudais médios diários disponíveis na estação hidrométrica de Ponte
Velha Capitão, determinaram-se os caudais modulares para cada mês, de forma a obter as
curvas de duração média dos caudais médios diários adimensionalizadas.
Quadro 5.1 – Caudais modulares (m³/s) na estação hidrométrica de Ponte Velha Capitão.
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

0,05

0,66

1,82

1,83

2,70

1,15

1,04

0,92

0,25

0,05

0,01

0,00

Com base nas afluências à barragem da Veiga, determinaram-se os caudais modulares para cada
mês, apresentados no Quadro 5.2.
Quadro 5.2 – Caudais modulares (m³/s) na bacia hidrográfica da barragem da Veiga.
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

0,07

0,12

0,20

0,19

0,25

0,15

0,11

0,06

0,04

0,01

0,01

0,01

Multiplicando as curvas adimensionalizadas determinadas para a estação hidrométrica de Ponte
Velha Capitão pelos caudais modulares da bacia hidrográfica da barragem da Veiga, obtiveramse assim as curvas médias de duração dos caudais médios diários para a bacia em estudo.

5.1.2 MÉTODO DO INAG (2003)
Este método foi desenvolvido para o território nacional no âmbito do Plano Nacional da Água
(Alves e Bernardo, 2002) com o objetivo de garantir a jusante de barragens um regime de
caudais ecológicos (RCE) que reproduzisse o regime natural.
Este método considera a divisão do país em três regiões, consideradas como hidrologicamente
homogêneas, em que cada uma delas possui um regime de caudal ecológico definido à escala
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mensal. Este regime é determinado com base nos quartis obtidos a partir das curvas de duração
dos caudais médios diários referentes a cada mês.
A ribeira de Linhares localiza-se na região denominada por “Terra Quente”. Para esta região os
autores propõem o regime mensal de caudal ecológico apresentado no Quadro 5.3.
Quadro 5.3 – Regime mensal de caudais ecológicos proposto no método PNA - região da Terra
Quente.
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Q50

Q50

Q75

Q75

Q75

Q75

Q90

Q90

Q75

Q50

Qmed

Qmed

Onde:
•

Qmed – caudal médio do mês;

•

Qα – quantis das curvas de duração dos caudais médios diários, em α representa a
probabilidade de não excedência em percentagem.

5.1.3 RCE ADOTADO
Com base no método descrito anteriormente determinou-se um regime de caudais ecológicos
variável, consoante se estivesse na presença de um ano hidrológico médio/húmido ou seco,
seguindo o procedimento proposto no método do PNA:
•

no mês de março, avaliou-se a precipitação ocorrida até esse mês. Caso a precipitação
fosse superior à média desses meses, o ano seria classificado como “Médio/húmido”.
Caso fosse inferior à média, o ano seria classificado como “Seco”, e seria adotado o
respetivo RCE de acordo com a classificação do ano, até ao mês de março.

•

nos anos classificados em março como secos, efetuou-se uma segunda avaliação no mês
de maio, seguindo o mesmo procedimento, mas analisando as precipitações ocorridas
até esse mês. Esta segunda avaliação determinou, de forma final, se o ano seria
classificado como “Médio/húmido” ou “Seco”, e o RCE a adotar até à avaliação seguinte.

O RCE para ano médio/húmido foi obtido através da distribuição proposta no Quadro 5.3. Para
os anos secos, o RCE adotado resultou da afetação do RCE de ano médio/húmido pela razão
entre as afluências em ano húmido e ano seco na bacia em estudo.
O RCE proposto para a barragem da Veiga foi assim obtido através da curva de duração média
dos caudais médios diários da ribeira de Linhares, obtida através da curva adimensionalizada da
estação hidrométrica de Ponte Velha Capitão, e é apresentado no Quadro 5.4.
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Quadro 5.4 – Regime de caudais ecológicos proposto para a barragem da Veiga (l/s).
Ano

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Médio/Húmido

0,00

12,43

7,56

36,96

48,49

48,66

10,37

1,65

1,52

2,75

5,03

9,75

Seco

0,00

5,28

3,21

15,70

20,60

20,67

4,41

0,70

0,65

1,17

2,14

4,14

5.2 SIMULAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O volume útil de armazenamento de uma albufeira, que tem por objetivo satisfazer
determinados consumos para rega, depende de três fatores:
•

características estatísticas das séries temporais do escoamento na linha de água onde
será criada a albufeira;

•

características estatísticas dos consumos de água;

•

garantia a assegurar para satisfação dos consumos.

As afluências à albufeira utilizadas no cálculo consideraram, de uma forma conservativa, que os
escoamentos mensais nos meses de junho a setembro eram nulos. No cálculo das afluências foi
excluída a área da bacia hidrográfica da barragem da Fonte Longa. As afluências em ano seco,
médio e húmido consideradas para efeitos de simulação de exploração da albufeira são
apresentadas no Quadro 5.5.
Quadro 5.5 – Afluências à barragem da Veiga (dam³) para efeitos de simulação.
Ano seco

Ano médio

Ano húmido

1238,7

2903,7

4146,8

A necessidades totais de água para rega resultam da multiplicação da área total a regar pelas
necessidades totais ponderadas. Os seus valores para ano médio e ano crítico são apresentados
no quadro seguinte.
Quadro 5.6 – Necessidades de rega totais (mm).
Ano médio

Ano crítico

323,4

389,8

No que se refere à evaporação admitiu-se que a evaporação a partir do plano de água na
albufeira será igual a 1,05 a evapotranspiração de referência. O valor médio considerado foi de
1063,3 mm.
Relativamente à precipitação que ocorre diretamente sobre a albufeira utilizaram-se os valores
das precipitações registadas no posto udométrico de Fonte Longa por este se situar mais
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próximo da albufeira. Estes valores variam entre 377,5 e 1124, mm, tendo um valor médio de
665,8 mm.
Para além dos consumos para rega considerou-se a manutenção de um caudal ecológico
determinado através do método do PNA, conforme referido no capítulo anterior.
Verificou-se que num período de 30 anos de exploração (1979/80 a 2008/09) ocorre falta de
água em 5 anos (17%). O volume total necessário no período em análise é de 50,79 hm³ e o
volume em falta é de 4,20 hm³, o que corresponde a cerca de 8,3% do volume total necessário.
Consideraram-se 5 falhas no período de análise, o que corresponde a uma garantia de 83%, valor
superior à garantia que é tradicionalmente aceite para dimensionamento de albufeiras de rega
(80%).
O volume de água em falta é superior a 10% do volume total necessário em quatro dos anos
analisados. Nestes anos terá de haver rateio entre agricultores.
Prevê-se que o aproveitamento hidroagrícola da Veiga seja desenvolvido em duas fases. A
primeira fase, objeto deste estudo prévio, prevê equipar uma área de 465 ha de forma
totalmente gravítica. A esta área acresce a área regada pelos agricultores que atualmente
bombam na zona da futura albufeira e que têm títulos de utilização dos recursos hídricos válidos,
de modo a garantir o seu atual direito à água. Assim, a albufeira terá capacidade para beneficiar,
no futuro, um máximo de 580 ha de área equipada, que inclui a área dos referidos agricultores
e a área correspondente a uma segunda fase, que regará as zonas localizadas a cotas mais altas.
A área final definitiva do empreendimento, a equipar nas duas fases, será definida
posteriormente no âmbito do projeto de execução, após estabelecimento final dos volumes
necessários para garantir o caudal ecológico.

5.3 BARRAGEM DA VEIGA
5.3.1 BARRAGEM E ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E EXPLORAÇÃO
O local escolhido para a barragem da Veiga revelou-se o mais favorável, tendo em conta a
topografia, a visita efetuada ao local e ponderando os diversos fatores que condicionam a obra,
como a capacidade da albufeira, a cota do Nível mínimo de Exploração (NmE), a cota do Nível
Pleno de Armazenamento (NPA) e a minimização do volume de aterro necessário para a
construção da barragem.
A barragem localiza-se na ribeira de Linhares, junto à povoação de Carrazeda de Ansiães. A sua
bacia hidrográfica tem 19,5 km², varia entre a cota 898 e 684 m e tem um declive médio de 9,1%.
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Figura 5.1 – Localização da barragem.

Figura 5.2 – Altimetria da bacia hidrográfica.

De forma conservativa, e para efeitos de simulação de exploração da albufeira, considerou-se
nulo o escoamento nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Tendo em conta o referido
anteriormente, as afluências à barragem em ano médio são de 2 903,7 dam³.
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O eixo da barragem desenvolver-se-á segundo um alinhamento retilíneo, apresentando um
comprimento ao nível do coroamento de 272,0 m. O terreno natural, no ponto mais baixo do
vale, situa-se aproximadamente à cota 685,7 m. A altura máxima da barragem a partir do leito
natural da linha de água é de aproximadamente 15,3 m, sendo de 19,3 m acima do ponto mais
baixo da fundação. Na zona de implantação da barragem ocorrem materiais aluvionares, com
uma espessura máxima da ordem dos 3,0 a 4,0 m no talvegue, que deverão ser saneados.
O aterro da barragem possuirá um perfil zonado, constituído por um núcleo central com
materiais finos de baixa permeabilidade, para o controlo de percolações, e maciços
estabilizadores de montante e jusante com materiais aluvionares.
O núcleo central da barragem será simétrico relativamente ao eixo vertical, e desenvolver-se-á
a partir da cota do Nível de Máxima Cheia (699,42 m), com taludes de montante e jusante com
inclinação de 3V:1H. Os taludes dos maciços estabilizadores de montante e jusante possuirão,
respetivamente, inclinações de 1V:3H e 1:2,5H. No talude de jusante é prevista a execução de
uma banqueta com 3,0 m de largura, à cota 694,0 m.
Na base do maciço estabilizador de jusante está prevista a execução de um enrocamento de pé,
que se desenvolve a partir da cota 688,0 m até ao maciço rochoso de base, após saneamento.
O maciço estabilizador de montante será protegido contra a ação erosiva da ondulação da
albufeira por uma camada de enrocamento de 0,75 m de espessura, assente em duas camadas
de transição para os aterros, com 0,4 m e 0,35 m, num total de 1,5 m de espessura. No talude
do maciço estabilizador de jusante foi prevista uma proteção contra a erosão, constituída por
um revestimento vegetal com espécies locais, semeadas sobre uma camada de terra vegetal.
Os caudais percolados através do núcleo da barragem serão recolhidos por um dreno inclinado
entre o núcleo e o maciço estabilizador de jusante, com uma espessura total de 2,0 m. As águas
recolhidas neste sistema drenante (dreno central e filtros) são conduzidas até ao maciço de
enrocamento do pé de jusante através de um sistema drenante idêntico ao anteriormente
descrito, mas agora com desenvolvimento sub-horizontal com inclinação de 2%.
No contacto do paramento de montante do núcleo com o maciço estabilizador de montante
está prevista a interposição de uma camada filtrante com 1,0 m de espessura, de forma a evitar
o arraste de finos do núcleo para o maciço estabilizador de montante em situações de
abaixamento do nível de armazenamento de água na albufeira.
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Figura 5.3 – Perfil transversal tipo da barragem.

Para além do controlo da passagem de água pelo corpo da barragem, foi necessário garantir que
os caudais que poderão vir a percolar pela fundação são também compatíveis com as condições
de exploração. Foi assim prevista, nesta fase, uma cortina de impermeabilização da fundação,
materializada no local através da injeção de caldas num conjunto de furos. Essa cortina será
executada da superfície do terreno após saneamento e após a execução de uma laje betão para
contenção superficial das caldas injetadas.
Além do aterro, a barragem possuirá os respetivos órgãos de segurança e exploração da
barragem:
−

desvio provisório;

−

descarregador de cheias;

−

descarga de fundo;

−

tomada de água para rega;

−

descarga de caudal ecológico.

O desvio provisório será constituído por uma galeria em betão armado, implantada próxima do
talvegue do vale, com dimensões suficientes para ser visitável em fase de exploração e de modo
a albergar a conduta de descarga de fundo, tomada de água e descarga para caudal ecológico,
e por uma ensecadeira que será posteriormente incorporada no corpo da barragem. Esta galeria
de desvio provisório foi dimensionada para um período de retorno de 20 anos, ao qual
corresponde um caudal de ponta de cheia de 43,6 m³/s, que é descarregado com um nível
máximo a montante à cota 690,39 m.
O descarregador de cheias foi localizado na margem esquerda tendo em conta a configuração
topográfica da zona de implantação de barragem e a implantação dos restantes órgãos de
segurança. Será constituído por:
−

uma obra de aproximação, que consiste numa plataforma escavada no terreno natural
e muros de guiamento;
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−

soleira descarregador em labirinto, com uma largura retilínea do vão de 10 m e um
desenvolvimento total da crista de 27 m;

−

canal de descarga;

−

estrutura de dissipação de energia, constituída por uma bacia de dissipação de energia
por ressalto hidráulico.

Satisfazendo o Regulamento de Segurança de Barragens, esta estrutura foi dimensionada para
um período de retorno de 2 000 anos, ao qual corresponde um caudal de ponta de cheia de
126,8 m³/s, sendo amortecido para um caudal máximo descarregado de 35,7 m³/s,
correspondendo assim a um Nível de Máxima Cheia (NMC) à cota 699,42 m.
A descarga de fundo tem como objetivo controlar o primeiro enchimento e permitir o
esvaziamento da albufeira para inspeções e reparações. É constituída por:
−

uma estrutura de entrada constituída por uma grelha metálica com dimensões 1,8 x
1,0 m;

−

uma torre com 1 x 2 m de dimensões interiores, com captações a dois níveis para os
caudais de rega e ecológico, sendo que o nível inferior é também destinado à descarga
de fundo.

−

uma conduta DN 700 de diâmetro interior, a instalar na galeria de desvio provisório;

−

uma válvula esférica DN500;

−

uma válvula de jato oco 500;

−

órgão de manobra da válvula de jato oco.

É no trecho terminal da conduta de descarga de fundo que é efetuada a derivação para a
conduta de rega e para o circuito do caudal ecológico. A tomada de água para rega será equipada
com os seguintes equipamentos:
−

uma válvula de borboleta DN 700;

−

um medidor eletromagnético DN 500;

O circuito do caudal ecológico será equipado com os seguintes equipamentos:
−

uma válvula de cunha DN150;

−

um medidor de caudal DN 150;

−

uma válvula de agulha DN 150 para regulação de caudal.

As características mais significativas da barragem são as seguintes:

28

−

Cota do coroamento

701,0 m.

−

Largura do coroamento

7,0 m.
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−

Comprimento do coroamento

272,0 m.

−

Nível de Pleno Armazenamento (NPA)

698,5 m.

−

Volume armazenado ao NPA

3 271 dam³

−

Nível de Máxima Cheia (NMC)

699,42 m.

−

Nível mínimo de Exploração (NmE)

690,7 m.

−

Altura máxima acima do terreno natural

15,3 m.

−

Altura máxima acima da fundação

19,3 m.

−

Folga em relação ao NMC

1,58 m.

−

Inclinação do talude de montante

1(V):3(H).

−

Inclinação do talude de jusante

1(V):2,5(H).

−

Inclinação do núcleo

3(V):1(H).

5.3.2 REDE VIÁRIA
A construção da barragem implicará algumas intervenções ao nível da rede viária:
−

construção de caminhos de acesso à tomada de água e estação de filtração, a partir da
EM 632;

−

desvio da EM 632, numa extensão de cerca de 350 m, devido à sua interferência com o
encontro direito da barragem;

−

alteamento do CM 1141, na zona norte da albufeira, através da construção de um
pontão.

O caminho de acesso à tomada de água e estação de filtração será constituído por uma
plataforma com largura total de 3 m, sendo a estrutura do pavimento composta por uma
camada de base e uma camada de sub-base, ambas em agregado britado de granulometria
extensa (ABGE) com 0,20 m de espessura.
O perfil tipo do desvio da EM 632 será constituído por duas faixas de rodagem com 2,5 m de
largura, acrescida de berma com 1,0 m, resultando numa plataforma total com 7,0 m de largura.
No caso do alteamento do CM 1141 o perfil será idêntico, mas com bermas com largura de
0,5 m, o que resulta numa plataforma total de 6 m. Nestes casos a estrutura do pavimento será
a seguinte:
−

camada de base em ABGE, com 0,20 m de espessura;

−

camada de sub-base em ABGE, com 0,20 m de espessura;

−

rega de impregnação com emulsão betuminosa;

−

camada de ligação em mistura betuminosa AC20bin35/50(MB), com 0,05 m de
espessura;

−

rega de colagem com emulsão betuminosa;
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−

camada de desgaste em betão betuminoso AC14surf35/50(BB), com 0,05 m de
espessura.

5.4 PERÍMETRO DE REGA DA VEIGA
5.4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PERÍMETRO
O perímetro de rega da Veiga tem uma área dominada de 471,3 ha e encontrar-se-á no concelho
de Carrazeda de Ansiães, distribuindo-se por três freguesias: Marzagão, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores e Seixo de Ansiães.
O perímetro de rega desenvolver-se-á ao longo de cerca de 7 km, para sudeste, desde Marzagão
até à Beira Grande. A origem de água para rega será a albufeira criada pela barragem da Veiga,
permitindo o abastecimento totalmente gravítico de todo o perímetro, embora com água sob
pressão.
O perímetro de rega da Veiga encontra-se localizado entre as cotas 529 e 755, sendo que 75%
da sua área encontra-se a cotas inferiores a 650 m. A cota média do perímetro de rega da Veiga
é de 622 m. O declive do terreno é relativamente acentuado, sendo o declive médio do
perímetro de rega de 10,7%. Contudo, verifica-se que a maioria da área em estudo apresenta
declives inferiores a 25%, pelo que se pode considerar que o perímetro tem boa aptidão para
utilização da rega gota a gota. É ainda de salientar que cerca de 15% da área tem declives
inferiores a 5%, o que permite a rega por aspersão.
A grande maioria da área em estudo (81,4%) tem aptidão moderada para a agricultura. Contudo,
poderão realizar-se práticas como a modelação do terreno e fertilização, de forma a melhorar a
qualidade dos solos, melhorando a aptidão dos restantes 18,6%.
Quadro 5.7 – Distribuição da aptidão agrícola no Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga.
Área
Aptidão do Solo
(ha)

(%)

Sem aptidão

18,1

3,8

Marginal

69,5

14,8

Moderada

383,7

81,4

De referir que nas áreas classificadas sem aptidão já se pratica agricultura, pelo que foram
incluídas.
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5.4.2 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE REGA
Da delimitação da área do perímetro, designada por área dominada (AD), e que nesta fase é de
471,3 ha, poderão ser excluídas manchas, Aex, consideradas inaptas para o regadio devido a
limitações do solo (espessura, drenagem, erosão, etc.), limitações topográficas que impliquem
investimentos acrescidos nas infraestruturas de rega, parcelas onde os agricultores pretendam
a exclusão, zonas de expansão urbana, zonas florestadas, zonas de interesse ambiental, estradas
existentes, etc. Ficar-se-á com a área equipada (AE), que consiste no conjunto da superfície
agrícola útil regada e outras zonas não regadas, para a qual se dimensionarão as diferentes
infraestruturas de rega: AE = AD - Aex. Na delimitação do perímetro foram eliminadas a maior
parte das áreas inaptas para o regadio. Assim, retiraram-se as estradas existentes e outras
infraestruturas, pelo que a área dominada é relativamente próxima da área equipada, que
corresponde à soma das áreas das unidades de rega e que é de 464,9 ha.
A área regável (AR), traduz a área útil que é possível regar, descontando à área equipada a
percentagem correspondente à designada área social, As, ou seja áreas não regadas ocupadas
por caminhos, valas, muros, cercas, instalações e equipamentos dos agrícolas, etc.: AR = AE - As.
Tendo em conta a experiência de perímetros com propriedades de pequena e média dimensão,
estabeleceu-se que a área social ronda, neste caso, os 5% da AE. Assim, a área regável do
perímetro da Veiga será de 441,7 ha.
Geralmente, num perímetro de rega nem toda a área é efetivamente regada, quer por a mesma
ficar em pousio, quer pelo agricultor optar por culturas de sequeiro, e que se poderá designar
por área não regada, Anr, o que leva à definição do conceito de área efetivamente regada, AER:
AER = AR - Anr.
A experiência nacional e internacional mostra que num perímetro de rega efetivamente apenas
se rega cerca de 80% da área potencialmente regável (AR), ou seja, próximo dos20 % da área
não é anualmente regada. Contudo, no presente trabalho prevê-se que 95% da área seja
ocupada por culturas permanentes (olival, amendoal, pomares de macieira e vinha), que
deverão ser sempre regadas. Assim, considerou-se que a área efetivamente regada corresponde
a 95% da área regável, o que se pode considerar um valor bastante conservativo.
Em resumo, ter-se-ão os seguintes valores, no que se refere aos diferentes conceitos de área:
Quadro 5.8 – Áreas do perímetro da Veiga.
Área

Área do perímetro (ha)

Área Dominada

471,3

Área Equipada

464,9

Área regável

441,7
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Área
Área efetivamente regada

Área do perímetro (ha)
419,6

5.4.3 ESTAÇÃO DE FILTRAÇÃO
Imediatamente a jusante da barragem da Veiga será construída uma estação de filtração
coletiva. Nas redes de rega sob pressão reveste-se de particular importância o problema de
filtração da água, uma vez que os órgãos de exploração destas redes, como os equipamentos
das válvulas de regulação, são sensíveis aos sólidos em suspensão, podendo ser facilmente
colmatados.
A qualidade da água que abastece o perímetro irá variar ao longo do ano, como é característico
das albufeiras, sendo de esperar a presença de partículas minerais e orgânicas. Já no que se
refere ao seu teor de sais, de acordo com a experiência existente, será insuficiente para causar
obturações. Assim, no que se refere aos aspetos qualitativos, serão apenas consideradas as
partículas minerais e as orgânicas ara efeitos de conceção dos sistemas de filtração a instalar.
Com a estação de filtração pretende-se alcançar os seguintes objetivos:
−

dotar a rede de rega de equipamento de proteção para os órgãos e equipamentos
hidráulicos instalados a jusante dos sistemas de filtração (válvulas de seccionamento,
ventosas, hidrantes, com os respetivos limitadores de caudal, e contadores), de modo a
prevenir danos causados por elementos em suspensão na água de rega, diminuindo os
riscos de obturação dos mesmos e reduzindo os custos de manutenção;

−

reduzir a acumulação de sedimentos no interior das condutas constituintes da rede de
rega, as quais diminuem a secção interior das condutas, aumentando as perdas de carga
e reduzindo os caudais transportados;

−

distribuir água com boa qualidade aos regantes, viabilizando a instalação de
equipamentos de rega localizada, através da redução de custos de investimento em
equipamento de filtração pelo agricultor.

Os sistemas de filtração em pressão podem ser subdivididos de acordo com a pressão mínima
necessária para o seu funcionamento: os filtros de atuação hidráulica, que necessitam de uma
pressão de funcionamento mínima da ordem dos 2,5 a 3,0 bar, e os filtros de atuação elétrica,
que necessitam de pressões mínimas de funcionamento bastante mais baixas, da ordem do 0,1
bar.
No presente projeto, face à altimetria e ao traçado previsto para a rede de rega, verificou-se a
impossibilidade utilizar filtros de atuação hidráulica devido às baixas pressões disponíveis a
montante da primeira derivação da conduta principal (CP), com origem na barragem. Assim,
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previu-se a construção de uma estação de filtração junto à barragem da Veiga onde serão
instalados filtros de atuação elétrica, de baixa pressão, a instalar em linha com a conduta CP.
Relativamente ao caudal nominal do sistema de filtração, é proposta a adoção de uma
capacidade de 100% do caudal de dimensionamento da rede de rega. Em caso de avaria de um
dos filtros, o caudal garantido pelos restantes será de 87% do caudal de dimensionamento da
rede de rega.
A função do sistema de filtração é reter as partículas sólidas em suspensão na água de rega, de
origem mineral ou orgânica, de dimensões superiores aos admitidos pelos equipamentos da
rede secundária. A filtração necessária ao nível da rede de rega na parcela, ou seja, a jusante da
boca de rega será da responsabilidade do agricultor.
De acordo com este conceito, afigura-se necessário assegurar um grau de filtração igual a 1500
micras (1,5 mm), valor suficiente para garantir a proteção dos equipamentos da rede.
No local onde se prevê a instalação da estação de filtração esperam-se as seguintes pressões:
−

pressão mínima (ao Nível Mínimo de Exploração) – 2,1 m.c.a.;

−

pressão máxima – 9,9 m.c.a.

Os filtros terão limpeza automática por atuação elétrica e serão instalados em paralelo, para
uma pressão máxima de serviço de 4 bar. Considera-se a adoção de filtros todos iguais para
facilidade de manutenção.
Os filtros terão as seguintes características dimensionais principais:
−

caudal de dimensionamento da rede de rega: 1 868,4 m3/h (519 l/s);

−

caudal mínimo requerido na estação: 1 868,4 m3/h;

−

nº de filtros: 2

−

diâmetro da entrada/ saída do filtro: 700 mm (28”);

−

diâmetro dos coletores principais (a montante e jusante dos filtros): 700 mm;

−

caudal nominal do filtro selecionado: 1 620 m3/h;

−

grau de filtração: 1500 micras (1,5 mm);

−

caudal de dimensionamento da estação: 1 868,4 m3/h;

−

caudal garantido com 1 filtro fora de serviço: 1620 m3/h;

−

% do caudal de dimensionamento da rede garantido com 1 filtro fora de serviço: 87 %;

−

potência requerida por cada filtro: 1,75 kW;

−

cota de implantação dos filtros (cota do eixo dos filtros):688,6 m.

−

suporte da malha filtrante: em aço inoxidável.
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Tendo em consideração as condições climatéricas existentes na região, nomeadamente as
baixas temperaturas registadas no inverno, previu-se a instalação dos filtros no interior de um
edifício de exploração.
O edifício ocupará em planta uma área de cerca de 8,20 x 5,00 m2 e terá uma altura máxima de
5,7 m acima do pavimento.
Interiormente, o edifício da estação de filtração albergará numa única área os equipamentos
hidromecânicos, nomeadamente as tubagens e respetivos acessórios em aço, as válvulas de
seccionamento manuais e respetivas juntas de desmontagem, os filtros e acessórios diversos e
a ponte rolante.

Figura 5.4 – Estação de filtração.

5.4.4 REDE DE REGA
5.4.4.1 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO
5.4.4.1.1 Métodos de rega
O método de rega a utilizar ao nível da parcela não pode, nem deve, ser imposto, dado que
depende da opção de cada agricultor. No entanto, analisando as características específicas do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, que se insere nos Trás-os-Montes, pode concluir-se que
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a tecnologia de rega que melhor se adapta à realidade do local e que deverá, por isso, ser
adotada será a baseada nos métodos de rega em pressão, nomeadamente a rega localizada.
Nas culturas permanentes (pomares de macieira, olival, amendoal e vinha) e hortícolas destacase o sistema tipo “gota-a-gota”. Nas parcelas com prados, a rega por aspersão também poderá
ser utilizada, recorrendo-se a sistemas tipo “cobertura total” ou ramais móveis.
5.4.4.1.2 Necessidades de água para rega
Modelo de ocupação cultural
Para o cálculo das necessidades de água para rega no perímetro da Veiga adotou-se o modelo
de ocupação cultural apresentado no quadro seguinte. Este modelo é o que se considera, no
futuro, mais representativo para esta zona.
Quadro 5.9 – Modelo de ocupação cultural.
Cultura

Área (%)

Olival

20

Amendoal

20

Frutos frescos (macieira)

40

Vinha

15

Hortícolas (batata)

5
Total

100

Salientam-se os investimentos muito significativos efetuados nos pomares de macieira,
nomeadamente em novos pomares regados com sistema de rega gota a gota. Muitos destes
pomares são já regados a partir de pequenas charcas, o que faz com que a garantia de água seja
muito reduzida.
O amendoal começa também a ter alguma expressão em toda a região de Trás-os-Montes, pelo
que também foi considerado no modelo de ocupação cultural.
Relativamente às culturas temporárias, e de acordo com a experiência, trata-se
maioritariamente de culturas hortícolas (alface, tomate, feijão verde, feijão frade, couves,
abóboras, batatas, etc.). Considerou-se que a cultura hortícola que ocupa mais área, sendo
portanto, representativa, é a batata.
Necessidades úteis de rega
A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada utilizado o método de Penman-Monteith
com recurso ao programa EVAP56 desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Rural do
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Instituto Superior de Agronomia. Para a elaboração do balanço hídrico foram utilizadas as séries
meteorológicas disponíveis na região durante o período de 1980 a 2009. As necessidades úteis
de rega propostas apresentam-se no Quadro 5.10.
Quadro 5.10 – Necessidades de rega úteis propostas (mm).
Ano médio
Culturas

Ano crítico

Área (%)
Julho

Ano

Julho

Ano

Olival

20

24,9

82,8

61,5

122,1

Amendoal

20

116,4

264,9

120,4

324,4

Frutos frescos (macieira)

40

164,8

426,5

181,6

498,8

Vinha

15

42,9

115,9

55,1

145,7

Hortícolas (batata)

5

164,4

379,8

180,1

451,5

108,8

276,5

126,3

333,3

Média ponderada

Eficiências de projeto e necessidades de rega totais
Com vista à determinação da quantidade real de água a fornecer às culturas foi determinada a
eficiência global de utilização de água no perímetro da Veiga, que é função da eficiência de
distribuição e de aplicação na parcela.
A nomenclatura referente às eficiências de rega está normalizada, devendo num projeto de
rega, em geral, definir-se:
−

eficiência de aplicação, Ea, na parcela regada: relação entre a quantidade de água
necessária para manter a humidade do solo ao nível requerido pela cultura (V m) e a
quantidade de água a fornecer na tomada de água (Vg);

−

eficiência de distribuição, Ed: exprime a relação entre os volumes fornecidos na tomada
de água da parcela (Vr) e os volumes necessários no início da rede de distribuição (Vd)
(esta eficiência traduz as perdas que ocorrem ao longo da rede de distribuição);

−

eficiência de transporte ou condução, Ec: traduz a relação entre os volumes fornecidos
à rede de distribuição (Vd) e os volumes recebidos pela rede primária (Vc) quer a
montante quer durante o percurso (esta eficiência deverá igualmente considerar as
perdas de água devidas à gestão da rede, isto é as perdas operacionais).

Assim, a eficiência global ou eficiência de projeto, Ep, que integra todas as perdas do sistema,
vem igual a:
Ep = Ea  Ed  Ec
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A eficiência de aplicação depende fundamentalmente do método de rega utilizado ao nível da
parcela. No caso presente adotaram-se os valores de 90% para a rega localizada.
As eficiências de condução e distribuição dependem das dimensões da área a regar e das
unidades de rega, da natureza das infraestruturas utilizadas na distribuição de água, e ainda do
tipo de comando e controlo da rede. Tendo em conta que toda a rede será em conduta fechada,
adotou-se o valor composto de 95%.
Tendo em conta o referido anteriormente, o valor da eficiência global considerado foi de
aproximadamente 85%. Com base nesse valor, as necessidades de rega totais são apresentadas
no Quadro 5.11.
Quadro 5.11 – Necessidades de rega totais (mm).
Ano médio
Culturas

Ano crítico

Área (%)
Julho

Ano

Julho

Ano

Olival

20

29,1

96,9

71,9

142,8

Amendoal

20

136,1

309,9

140,8

379,4

Frutos frescos (macieira)

40

192,8

498,8

212,5

583,4

Vinha

15

50,1

135,6

64,5

170,4

Hortícolas (batata)

5

192,2

444,2

210,6

528,0

127,3

323,4

147,7

389,8

Média ponderada

5.4.4.1.3 Horário de rega
O horário de rega determina o tempo máximo de utilização dos hidrantes e é função do tipo de
sistemas de rega na parcela. Tendo em conta os sistemas de rega preconizados (gota-a-gota e
uma pequena parte em aspersão) considerou-se que são suficientemente automatizáveis para
permitir um único horário de rega dilatado.
Assim, o horário de rega considerado foi de 6 dias/semana e 20 horas por dia durante o mês de
ponta (julho), o que corresponde a um tempo máximo de utilização da rede, em período de
ponta, de 540 horas/mês (20 horas/dia x 27 dias). Deste modo, visto que o mês de julho tem
uma duração total de 744 h, prevê-se que o rendimento de utilização das redes de rega seja de
72,6% (540 / 744 = 0,726).

5.4.4.2 CAUDAIS DE DIMENSIONAMENTO
O caudal de dimensionamento das bocas de rega é função das necessidades de água das culturas
e do tempo máximo da sua utilização em período de ponta. É de referir que, tendo em conta os
reduzidos valores de necessidade de água ponderado, se considerou, para efeitos de
dimensionamento, os valores das necessidades hídricas da cultura mais exigente, a macieira.
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No Quadro 5.12 apresentam-se os valores dos caudais específicos obtidos para o
dimensionamento das bocas de rega.
Quadro 5.12 – Caudais de dimensionamento na boca de rega.
Dotação útil
(julho, ano seco)
(m3/ha)

Ea (%)

1816

90

Dotação na boca de rega Caudal fictício contínuo Caudal específico
(m3/ha)
(l/s/ha)
(l/s/ha)
2018

0,75

1,04

Tendo em consideração os critérios referidos anteriormente e as áreas das unidades de rega,
estabeleceram-se dez classes de caudal para as bocas de rega, tendo-se considerado os valores
para os limitadores de caudal habitualmente utilizados em projetos anteriores. Considerou-se
que o caudal mínimo da boca de rega é de 5 m3/h.
Quadro 5.13 – Classes de boca de rega.
Caudal máx.
Classe
m3/h

l/s

1

5

1,4

2

7

3

Área dominada
máx. (ha)

Caudal específico (l/s/ha)

Grau de
liberdade

mínimo

máximo

1,2

1,20

–

1,6

1,9

1,7

1,14

1,55

1,5 - 2,2

10

2,8

2,4

1,14

1,53

1,5 - 2,1

4

12

3,3

2,9

1,14

1,31

1,5 - 1,8

5

15

4,2

3,7

1,14

1,37

1,5 - 1,8

6

20

5,6

4,9

1,14

1,47

1,5 - 2,0

7

30

8,3

7,3

1,14

1,67

1,5 - 2,2

8

40

11,1

9,8

1,14

1,49

1,5 - 2,0

9

50

13,9

12,2

1,14

1,40

1,5- 1,8

10

60

16,7

14,7

1,14

1,35

1,5 - 1,8

5.4.4.3 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE REGA
A delimitação das unidades de rega é fundamental para a posterior implantação dos hidrantes
e definição das bocas de rega associadas e respetivos caudais, sendo que cada boca de rega
alimentará uma unidade de rega.
A definição das unidades de rega, do traçado da rede e da localização dos hidrantes baseou-se
nos limites prediais das áreas a beneficiar, obtidos na consulta pública. Sempre que possível, o
limite das unidades de rega foi efetuado ou por limites físicos (estradas, caminhos, linhas de
água existentes), o que permite uma maior facilidade de acesso para exploração, manutenção e
execução das obras, ou pelos limites prediais disponíveis Uma vez delimitadas as unidades de
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rega, procedeu-se à sua agregação em unidades servidas por um hidrante, onde se concentram
as respetivas bocas de rega.
Um dos aspetos mais relevantes na delimitação das unidades de rega passa pelo equilíbrio entre
soluções que permitam o acesso direto à água por todos os proprietários, sem, no entanto, se
traduzirem numa densidade da rede e de hidrantes que ponham em causa a viabilidade
económica do empreendimento. Perspetiva-se ainda a colocação de contadores individuais a
jusante das bocas de rega.
É de referir que, nas zonas de pequena propriedade, é vantajoso homogeneizar a áreas das
unidades de rega, dentro do possível, para que as características das bocas de rega sejam
semelhantes, o que facilita a sua posterior manutenção ou substituição
De forma a reduzir o número de bocas a instalar (reduzindo os custos de investimento) e
aumentar a área das unidades de rega, considerou-se que quando um proprietário detém
parcelas, relativamente próximas (distantes entre si a menos de 100 m), somavam-se as áreas
parciais, sendo beneficiados a partir da mesma boca de rega.
É também necessário ter em atenção a área máxima que é possível regar com o equipamento
disponível no mercado. Contudo, tendo em conta as dimensões das propriedades existentes, tal
questão não se coloca.
No Quadro 5.14 resume-se o número e a área das unidades de rega definidas.
Quadro 5.14 – Unidades de rega.
Área equipada
(ha)

Nº de unidades
de rega

Área média das
unidades de rega (ha)

Área mínima
(ha)

Área máxima
(ha)

464,9

227

2,05

0,38

28,85

5.4.4.4 LOCALIZAÇÃO DAS BOCAS DE REGA E TRAÇADO DAS CONDUTAS
A localização dos hidrantes foi efetuada em articulação com o traçado das condutas tendo
essencialmente como base os seguintes elementos:
−

linha piezométrica;

−

dimensão das unidades de rega, sua configuração e parcelas dominadas;

−

acessos existentes;

−

altimetria da unidade de rega.
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No geral, os critérios adotados nesta localização permitiram que os hidrantes fossem
implantados:
−

em locais acessíveis, nomeadamente junto a caminhos agrícolas;

−

nos limites das parcelas, facilitando o acesso a todos os proprietários;

−

perto de equipamentos de rega já existentes e a manter;

−

nos pontos altos das parcelas abrangidas.

No Quadro 5.15 resume-se o número de hidrantes e de bocas de rega a instalar.
Quadro 5.15 – Número de hidrantes e de bocas de rega.
Área (ha)

Nº hidrantes

Área média por
hidrante (ha)

Nº de bocas de
rega

Área média por
boca de rega (ha)

464,9

111

4,19

230

2,02

Por razões de ordem económica, procurou-se implantar as condutas sensivelmente no centro
de gravidade dos consumos, no entanto foi ainda necessário contornar algumas zonas mais altas
para garantir a distribuição em gravidade.
Para além dos critérios já referidos, procurou-se também que as condutas se desenvolvessem
ao longo dos caminhos existentes e/ou nas extremas dos limites prediais, tendo em
consideração a maior facilidade de acesso para execução das obras, bem como das condições
de exploração e manutenção.
Para os ramais geralmente de menores diâmetros, o traçado foi definido em função da
localização dos hidrantes e atendendo aos seguintes critérios:
•

aproveitamento do traçado de caminhos e outros limites físicos existentes;

•

implantação ao longo dos limites de propriedade;

•

redução ao mínimo do número de acessórios a utilizar.

A localização das condutas ao longo dos caminhos permite um fácil acesso às condutas durante
a implantação da obra e sempre que ocorram quaisquer problemas, como por exemplo ruturas.
Adicionalmente, permite também minimizar os encargos extraconstrução (expropriação,
indemnizações, etc.). No desenvolvimento das condutas também se teve em conta a
minimização do número de travessias em estradas asfaltadas.
Por último, a rede de drenagem foi ainda tida em consideração, nomeadamente no que se refere
ao parcelamento induzido e às passagens inferiores das condutas. Neste sentido, evitou-se,
sempre que possível, a implantação das condutas ao longo de linhas de água principais.
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Na figura seguinte pode visualizar-se um esquema geral do traçado da rede de rega e a
localização dos hidrantes a instalar.

Figura 5.5 – Traçado da rede de rega.

5.4.4.5 MATERIAIS A UTILIZAR NAS CONDUTAS E ACESSÓRIOS
Para este perímetro de rega e, tendo em atenção a gama de materiais necessários e disponíveis,
a sua durabilidade e fiabilidade, propõe-se a adoção dos seguintes materiais:
•

diâmetros iguais ou inferiores a 560 mm – PEAD (MRS 100) com soldadura topo a topo;

•

diâmetros 600 a 700 mm – FFD com juntas automáticas standard e juntas travadas.

Para as tubagens em PEAD, os acessórios serão do mesmo material da tubagem, soldados topo
a topo.
Para as tubagens em FFD os acessórios serão do mesmo material com junta automática, exceto
quando embebidos em maciços de amarração que terão de ser em aço.
A fundação tipo das condutas será efetuada a uma profundidade nunca inferior a 1 m.
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6 AÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
6.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
A elaboração do Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga foi dividida em quatro
fases: Fase de Projeto, Fase de Construção, Fase de Exploração e Fase de Desativação. Para cada
uma dessas fases enunciam-se as suas ações e projetos, conforme consta dos pontos seguintes
do presente capítulo.

6.2 FASE DE PROJETO
6.2.1 ESTUDO PRÉVIO
A fase de estudo prévio, sobre a qual se desenvolveu o EIA, englobou a análise dos principais
estudos, tais como:
•

delimitação da área a beneficiar;

•

identificação de constrangimentos, hidrológicos, pedológicos, topográficos e
ambientais;

•

delimitação preliminar de blocos de rega;

•

definição da ocupação cultural futura;

•

determinação das necessidades de rega;

•

definição preliminar das unidades de rega e implantação dos hidrantes e bocas de rega
e traçado preliminar da rede;

•

avaliação das afluências à secção da barragem;

•

avaliação dos caudais sólidos afluentes à secção da barragem;

•

avaliação dos impactes das alterações climáticas previsíveis para a região;

•

simulação da exploração do sistema hidráulico.

6.2.2 PROJETO DE EXECUÇÃO
Na fase seguinte do projeto, será desenvolvido o Projeto de Execução acompanhado do
respetivo RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) e serão
efetuadas as seguintes ações:
•

dimensionamento da barragem e respetivos órgãos hidráulicos;

•

dimensionamento da rede de rega;

•

dimensionamento dos acessos a restabelecer;

•

dimensionamento do regime de caudais ecológicos e respetivo dispositivo de descarga.
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6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO
6.3.1 LOCALIZAÇÃO DE ESTALEIROS
A localização efetiva do(s) estaleiro(s) da empreitada de construção do Aproveitamento
Hidroagrícola da Veiga é responsabilidade e direito do empreiteiro ao qual venha a ser
adjudicada a obra. Há, no entanto, um conjunto de restrições que o empreiteiro terá que
verificar nas escolhas dos locais de estaleiro. Importa referir desde já, que qualquer escolha do
local por parte do empreiteiro terá que ser previamente aprovada pelo Dono de Obra e respeitar
a legislação em vigor.

6.3.2 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE DEPÓSITOS DEFINITIVOS
Estes locais carecem de autorização do Dono de Obra na fase de construção e poderão ser
alterados no decorrer da empreitada. Refere-se, desde já, que a escolha destes locais deverá
observar algumas condicionantes que se encontram definidas no Tomo 4 – Mitigação,
Monitorização e Conclusões, bem como no DESENHO 29. As zonas de depósito definitivo de
materiais sobrantes deverão privilegiar a seleção de locais que permitam a ocupação e a
recuperação de áreas degradadas. Para o efeito, deverá ser elaborada a recuperação paisagística
dessas áreas, cujo projeto deverá ficar sujeito a aprovação pelo Dono de Obra, e estes locais
devem também ser alvo de processos de licenciamento.
Em seguida, enumeram-se as características gerais necessárias para o dimensionamento de um
depósito definitivo:
−

cota mínima admissível para deposição de inertes;

−

cota máxima atingível pelos inertes;

−

área ocupada;

−

volume máximo de inertes;

−

inclinação máxima admissível dos taludes.

Finda a utilização das áreas de depósito, e quando o material tiver sido colocado nas zonas de
aterro da obra, o solo destas áreas será modelado de forma a contribuir para a recuperação das
suas condições morfológicas e paisagísticas iniciais.
Refere-se também que a terra vegetal resultante das operações de decapagem deverá ser
depositada em pargas de carácter provisório. Este material deverá ser utilizado na reabilitação
das áreas afetadas pela empreitada, nomeadamente sendo reposto nos locais de onde foi
previamente decapado.
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6.3.3 MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS
Para a execução das infraestruturas constituintes do projeto são necessários diversos tipos de
materiais. Para uma listagem detalhada das quantidades e tipo de materiais a empregar, deve
consultar-se o Mapa Resumo de Quantidades (ANEXO 02). Este mapa está de acordo com o
solicitado no ponto 1 do Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 21 de outubro, na sua
redação atual. Não obstante, apresenta-se no Quadro 6.1 o resumo dos movimentos de terras
associados à construção das diferentes infraestruturas que constituem o projeto.
Quadro 6.1 – Síntese dos movimentos de terras por infraestrutura.
Infraestrutura

Escavação (m3)

Aterro (m3)

Material sobrante (m3)

Barragem da Veiga e órgãos de
segurança e exploração

76 899

147 650

76 899

684

–

684

Rede viária (desvio da EM632
e alteamento do CM1141)

1 555

15 400

–

Rede de rega

56 835

48 439

8397

Total

135 973

211 489

85 980

Estação de filtração

Para a realização do aterro da barragem prevê-se a necessidade de utilização de materiais de
empréstimo. Contudo, nesta fase de Estudo Prévio, e considerando a pouca prospeção geológica
realizada, torna-se difícil definir as suas localizações. Considera-se que haverá manchas de
empréstimo na albufeira, apesar de não ser possível aferir nesta fase se a quantidade será
suficiente para a construção da barragem.
Na eventualidade de ser necessária a exploração de manchas de empréstimo fora da área da
albufeira, é expectável que não seja difícil encontrar manchas de empréstimo de materiais com
qualidade e em quantidade necessária nas proximidades da barragem da Veiga, uma vez que
muito próximo se encontra a barragem da Fonte Longa, que foi executada com manchas de
empréstimo daquela zona.
Assim, recomenda-se nesta fase que se estenda o programa de prospeção complementar a
zonas envolventes da barragem para se encontrar materiais com baixa permeabilidade (para o
núcleo), deixando para os maciços estabilizadores os materiais aluvionares já identificados nesta
fase.
A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de combustíveis
de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de petróleo (gasóleo,
gasolina). Será também utilizada energia elétrica, nomeadamente no funcionamento dos
estaleiros.
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6.3.4

EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS
Prevê-se que durante a fase de construção sejam gerados vários tipos de resíduos e efluentes
conforme enunciado no Quadro 6.2. Acrescentam-se ainda as emissões de poeiras e outros
poluentes atmosféricos resultantes das obras, nomeadamente, das movimentações de terras,
circulação de veículos pesados, funcionamento de máquinas e equipamentos.
Quadro 6.2 – Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de construção.
Poeiras originadas na movimentação de viaturas e equipamentos nos acessos à
frente de obra em terra batida
Poeiras originadas na movimentação de terras
Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos,
Poluentes
atmosféricos

nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos,
dióxido de enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de
hidrocarbonetos não queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores
Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes dos processos de
preparação de inertes (britagem)
Emissão de poeiras de diferente granulometria resultantes do processo de
produção de betão

Ruído

Níveis sonoros produzidos por circulação dos veículos afetos à obra
Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de máquinas e equipamentos
Domésticas (sanitários e cozinhas do estaleiro social)

Águas residuais

Industriais (oficinas, central de preparação de betão)
Pluviais (drenagem das escavações)
Resíduos de desmatação e desflorestação
Solos e resíduos de escavação
Betão e argamassas
Madeira
Resíduos de tintas, colas e vernizes
Metais (restos de ferro)

Resíduos

Óleos usados
Resíduos de manutenção dos veículos (ex.: pneus, filtros de óleo, …)
Conteúdo de separadores óleo/água
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção
Pilhas e acumuladores
Papel e cartão, vidro e plásticos
Resíduos biodegradáveis
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Conforme devidamente especificado no Caderno de Encargos das empreitadas de construção
do projeto, a responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades licenciadas é
do empreiteiro. A informação sobre origem e destino para cada tipo de resíduo é apresentada
no Tomo 3 – Avaliação de Impactes, no item relativo à produção e gestão dos resíduos e
efluentes em obra.
No âmbito do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 de junho, que estabelece o regime jurídico específico a que fica sujeita a gestão de
resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, prevê-se que nas
empreitadas e concessões de obras públicas o projeto de execução seja acompanhado de um
Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), o qual
assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas,
respetivamente aplicáveis, constantes do referido Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006,
de 05 de setembro.

6.3.5

UTILIZAÇÃO DE ACESSOS
As soluções apresentadas na fase de construção para definição definitiva dos acessos à obra
deverão considerar as soluções previstas na fase de projeto. Não obstante, os acessos existentes
que venham a ser utilizados durante a empreitada, quando terminarem os trabalhos de
construção, deverão ter repostas as condições iniciais de circulação.

6.3.6

UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTALEIROS
Os estaleiros deverão ser instalados em conformidade com o proposto no EIA. Na fase de
construção, estes estaleiros constituirão zonas permanentes de apoio à obra, visto disporem de
áreas sociais e industriais. Durante a fase de atividade dos estaleiros serão cumpridas as medidas
de gestão ambiental, designadamente o controlo de resíduos e efluentes domésticos, de forma
a garantir que o solo e as linhas de água não possam vir a ser contaminados. Finda a obra,
proceder-se-á à remoção dos estaleiros e ao restabelecimento das condições iniciais do local e,
só então, terminará a fase de construção. De modo indicativo, apresenta-se no Quadro 6.3 uma
sistematização das principais infraestruturas a instalar consoante as necessidades de obra.
Quadro 6.3 – Infraestruturas a instalar no(s) estaleiro(s).
Infraestruturas Industriais

Infraestruturas Sociais

Bacias de decantação

Escritórios principais

Parque de tubagens

Escritórios de apoio

Parque de máquinas

Cantina

Parque de materiais e ferramentaria com cobertura e impermeabilização

Dormitórios

Oficina impermeabilizada e com cobertura, dotada de coletor de óleos

Sanitários
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No estaleiro estará ainda prevista a ligação à rede elétrica pública e à rede pública de
água potável.

6.3.7

RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS
As ações de recuperação das áreas afetadas pelas atividades construtivas deverão cumprir um
conjunto de boas práticas, conducentes à rápida recuperação das condições inicialmente
encontradas. A título exemplificativo, descreve-se o faseamento a implementar para os
trabalhos de execução do circuito hidráulico:
−

decapagem do terreno e depósito provisório da terra vegetal, lateralmente ao traçado
das condutas;

−

escavação para abertura das valas e fundações e depósito provisório dos inertes,
lateralmente ao traçado das condutas, de forma segregada relativamente à terra
vegetal;

−

colocação da conduta em vala e respetiva montagem;

−

aterro da vala com material proveniente da escavação devidamente compactado;

−

reposição do perfil natural do terreno com o material da decapagem (terra vegetal) e
descompactação do solo.

6.4 FASE DE EXPLORAÇÃO
6.4.1

CONSIDERAÇÕES
Durante a fase exploração deste projeto, a produção de efluentes, emissões e resíduos relativos
às infraestruturas hidráulicas, circuito hidráulico e bloco de rega cingir-se-á, essencialmente, aos
resíduos de limpeza das grelhas a céu aberto e à lubrificação e/ou substituição de componentes
mecânicas dos equipamentos hidromecânicos.
Na fase de exploração poderão ser utilizados materiais referidos na fase de construção, no
âmbito de operações de manutenção e reparação ou mesmo de proteção.
Relativamente à atividade agrícola é necessário ressalvar a carga poluente associada ao uso de
produtos fitofármacos, através da introdução de substâncias poluentes, tratando-se de uma
fonte de poluição difusa. Ainda que esta atividade possa ser mitigada, existe a produção residual
de efluentes associados aos excedentes de caldas de produtos fitofarmacêuticos e águas de
lavagem associadas. No entanto, não é possível antever as quantidades, a frequência e o tipo de
produtos usados, bem como as consequentes emissões, uma vez que estas dependem de
opções individuais do beneficiário que explora os blocos de rega, bem como do tipo de cultura
e maneio praticados.
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6.4.2

MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS
Para a exploração do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga será necessária energia para o
funcionamento da estação de filtração e manutenção do funcionamento da barragem. É
esperada a produção de produtos agrícolas que irão variar em função das culturas existentes,
futuramente decorrentes da alteração da prática agrícola com a introdução do regadio.
A principal forma de energia utilizada nas atividades de manutenção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos. Será também utilizada energia elétrica
na rede de iluminação e de alimentação de outras estações elétricas.

6.4.3

EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS
Na fase de exploração do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga é esperada a produção dos
tipos de efluentes, resíduos e emissões identificados no Quadro 6.4.
Quadro 6.4 – Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de exploração.
Efluentes

Sobras de caldas de fitofármacos
Resíduos verdes resultantes de podas das culturas;

Resíduos

Emissões

Materiais sobrantes das ações de manutenção dos equipamentos e maquinaria
agrícola, como sejam, óleos e produtos afins utilizados na lubrificação e manutenção
dos equipamentos, especialmente os que integram a estação elevatória, e na
lubrificação e manutenção de equipamentos e máquinas agrícolas.
Resíduos sólidos resultantes das operações de exploração do aproveitamento, tais
como embalagens de adubos e pesticidas, fitas de rega, plásticos, etc.
Poeiras e gases de combustão resultantes da circulação de veículos e máquinas
agrícolas.
Ruído resultante do tráfego de veículos e utilização de máquinas agrícolas.

Relativamente aos efluentes provenientes da atividade agrícola é de salientar os excedentes de
caldas de produtos fitofarmacêuticos, bem como as águas de lavagem.
O tratamento e gestão deste tipo de resíduos encontra-se regulado pela Lei n.º 26/2013, de 11
de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março. Este decreto regula as
atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos, e define os
procedimentos de monitorização da utilização dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo para
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
21 de outubro, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma utilização
sustentável dos pesticidas, através da redução dos riscos e efeitos da sua utilização na saúde
humana e no ambiente, promovendo o recurso à proteção integrada e a abordagens ou técnicas
alternativas, tais como as alternativas não químicas aos produtos fitofarmacêuticos.
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Como foi referido anteriormente, uma quantificação dos efluentes e resíduos provenientes da
atividade de regadio não é possível, uma vez que as escolhas individuais dos beneficiários, bem
como a cultura e maneio praticados, são fatores determinantes. No entanto, propõem-se
medidas de minimização, prevenção e redução do risco, através da proposta de um código de
boas práticas e ações de sensibilização direcionadas para os produtores.

6.5 FASE DE DESATIVAÇÃO
A desativação do projeto impõe um conjunto de ações que, tendo em atenção critérios
intrínsecos de economia, respeitem a nova realidade ambiental e paisagística que a construção
do projeto originou.
Uma vez que o tempo de vida útil deste projeto é de várias décadas, não se afigura possível,
nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz respeito à fase de desativação, que poderá passar
pelo simples abandono das infraestruturas ou mesmo o seu desmantelamento integral.
Nestas condições para as infraestruturas que constituem o aproveitamento hidroagrícola, face
ao conhecimento técnico atual, poderão ser adotados os seguintes cenários:
−

abandono/desativação – permanência das infraestruturas no terreno desativadas, sem
manutenção;

−

remoção – as infraestruturas serão retiradas do terreno seguindo-se as boas práticas
ambientais de tratamento de resíduos.

No fim da vida útil do projeto de regadio importa considerar a sua reabilitação, ou a sua
desativação para uma eventual reconversão da zona. Em ambos os casos são previstas ações de
construção civil que irão gerar efluentes, resíduos e emissões da mesma natureza que os
identificados para a fase de construção do presente aproveitamento. Existe, também, a hipótese
de abandono das infraestruturas, sem a sua remoção, não se prevendo nesta situação a
produção de resíduos e efluentes.
A decisão de desativar um projeto hidroagrícola poderá estar associada a alterações estratégicas
nas políticas de desenvolvimento da região que poderão resultar em alterações mais drásticas
que o simples abandono, mas que são, à data, impossíveis de prever.
Também a proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos para esta fase de
desativação, para além de se basear em pressupostos altamente incertos, irá também revestirse de erros, pela incapacidade natural, à data, de conceber a realidade de um futuro tão
distante, sendo portanto bastante provável que o trabalho a desenvolver para a conceção e
definição das mesmas se torne obsoleto e desnecessário aquando da necessidade de o colocar
em prática.
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Propõe-se que, aquando da desativação do projeto, seja elaborado um plano para que esta seja
realizada de forma a salvaguardar, de forma sustentada, os aspetos ambientais passíveis de
afetação. Assim, na avaliação dos impactes relativos à fase de desativação, ao contrário do que
é proposto para as fases de construção e exploração, não se procederá à avaliação com e sem
aplicação de medidas de mitigação.

6.6 PROGRAMA DE TRABALHOS DA OBRA
O programa de trabalhos inerente à construção da barragem da Veiga e estruturas anexas foi
estabelecido tendo essencialmente em conta as atividades que se descrevem na Figura 6.1.
Para o desenvolvimento do programa de trabalhos foram estabelecidos rendimentos, tendo em
conta as características da obra e considerando valores mínimos, aliados à necessidade de
respeitar ritmos de evolução dos aterros que não coloquem em causa a estabilidade da
barragem e que sejam compatíveis com as condições meteorológicas ocorrentes.
A partir dos rendimentos estabelecidos e face aos volumes totais respetivos, estabeleceu-se o
período de execução de cada uma das tarefas para cada órgão, que contempla na maioria dos
casos ainda uma margem de folga importante.
No presente cronograma ocorrerão múltiplas frentes de escavações ao longo da empreitada que
terão de ser devidamente regradas, no sentido de não afetarem a qualidade das obras finais.
Por outro lado, parte significativa dos materiais escavados, nas zonas terrosas e rochosas
interessadas, poderão ser objeto de reutilização, havendo, pois, que assegurar a integridade e a
sua não contaminação e prever a realização de depósitos provisórios.
O modo de execução das escavações, tanto para as fundações da barragem como para a
construção dos órgãos anexos, dependerá da natureza dos materiais a escavar e do tipo de
escavação (superficial, em profundidade ou em vala), não se prevendo, no entanto, quaisquer
dificuldades especiais relativamente a esta atividade, tendo em conta a natureza das formações
que ocorrem no local da obra e os taludes suaves previstos na maioria dos casos.
A necessidade de recurso a explosivos não se prevê generalizada ao longo do eixo da barragem,
devendo concentrar-se ao nível dos encontros. Para implantação dos órgãos hidráulicos,
nomeadamente a tomada de água, descarregador e galeria de derivação provisória, e descarga
de fundo poderá haver necessidade de recorrer a carga explosiva para atingir os planos de
fundação de definidos de forma mais generalizada.
No estabelecimento do presente cronograma procurou-se não sobrepor muitas atividades da
mesma índole, de modo a otimizar meios. De facto, a atividade claramente mais condicionante
do programa de trabalhos e de maior dimensão, que está no caminho crítico da empreitada, é
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a da construção dos aterros da barragem, o que permite a execução de outras atividades de
forma distribuída ao longo do tempo, evitando a duplicação de meios em diferentes frentes.
Quanto às diferentes componentes que constituem o Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga,
estima-se que a empreitada, obedecendo a pressupostos análogos aos acima enunciados, tenha
uma duração de um ano, compreendendo as etapas e calendarização constantes da Figura 6.1.
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Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 13

Mês 14

Mês 15

Mês 16

Mês 17

Mês 18

Mês 19

Mês 20

Mês 21

Mês 22

Mês 23

1. ESTALEIRO
1.1 - MONTAGEM
1.2 - MANUTENÇÃO
1.3 - DESMONTAGEM
2. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
3. BARRAGEM
3.1 - TRABALHOS DE PROSPEÇÃO
3.2 - PREPARAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E ATERROS EXPERIMENTAIS
3.3 - DESMATAÇÃO
3.4 - PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO
3.5 - DESVIO PROVISÓRIO
3.6 - CORPO DA BARRAGEM E DISPOSITIVOS DE OBSERVAÇÃO
3.7 - DESCARREGADOR DE CHEIAS
3.8 - TORRE DA TOMADA DE ÁGUA
3.9 - DESCARGA DE FUNDO
3.10 - CÂMARA DE TOMADA DE ÁGUA PARA REGA E CAUDAL ECOLÓGICO
3.11 - COROAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
3.12 - INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
3.13 - ENSAIOS
4. REDES DE REGA
4.1 - MOVIMENTOS DE TERRA
4.2 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS
4.3 - EXECUÇÃO DE CÂMARAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
5. REDE VIÁRIA
5.1 - MOVIMENTOS DE TERRA, ESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO
5.2 - SINALIZAÇÃO
6. ESTAÇÃO DE FILTRAÇÃO
6.1 - CONSTRUÇÃO CIVIL
6.2 - EQUIPAMENTOS
7. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELEGESTÃO
8. TESTES, ENSAIOS E AFINAÇÃO DO EQUIPAMENTO
9. FORMAÇÃO DE PESSOAL
10. RECEÇÃO PROVISÓRIA

Figura 6.1 – Programa de trabalhos geral.
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Mês 24

6.7 PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS
Como se viu no Capítulo 5 do presente documento, a barragem da Veiga – bem como os
respetivos órgãos hidráulicos, de desvio da ribeira, de segurança e de exploração, o acesso ao
coroamento, que constitui o acesso definitivo à barragem, o acesso à câmara de manobras de
jusante e os restabelecimentos de caminhos interferidos pela albufeira – fazem parte do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga que, de resto, suporta a necessidade de existência da
barragem. Por sua vez, a barragem constitui a origem de água suficiente para suprimir as
necessidades de água para rega do aproveitamento.
Assim, os projetos complementam-se, não tendo a respetiva existência isolada.
Não existem outros projetos complementares ou subsidiários.

54

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL CONSOLIDADO DO ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
RELATÓRIO. VOLUME 1. TOMO 1 – CAPÍTULOS INTRODUTÓRIOS

7 ENTIDADES CONTACTADAS
Para obtenção de informações sobre as características da área de inserção do projeto foram
contactadas as seguintes entidades:
−

Águas do Norte, S.A. (AdN);

−

Agência Portuguesa do Ambiente (APA);

−

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);

−

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte);

−

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);

−

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);

−

Direção Geral do Território (DGT);

−

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte);

−

Direção Geral do Património Cultural (DGPC);

−

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. (EDM);

−

Energias de Portugal (EDP) – E-Redes;

−

Estado Maior do Exército;

−

Infraestruturas de Portugal (Engenharia, Património e Telecomunicações) (IP);

−

Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT);

−

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);

−

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG);

−

Rede Elétrica Nacional (REN).

No ANEXO 01 poderão ser consultados os e-mails enviados, assim como os e-mails recebidos,
de cada uma das entidades acima mencionadas. No entanto, em síntese, a cada uma das
entidades referidas anteriormente foram solicitados os seguintes elementos:
1. No que respeita aos sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e
multimunicipais foram solicitados à APA e às Águas do Norte S.A. os seguintes elementos:
−

abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico,
industrial e para rega; identificação em planta das infraestruturas associadas ao
abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA, ...) e sua caracterização; usos e
necessidades para os diferentes sectores (agricultura, indústria, doméstica, ...);

−

localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público
e suas características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído,
NHE, NHD);

−

localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
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−

saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à
drenagem e tratamento das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, ...);

−

sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de
descarga do efluente; e caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.

2. Para identificação das fontes de poluição foi solicitada à APA, à DRAP Norte e à CCDR Norte
a seguinte informação:
−

identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam
atividades industriais, exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição
de resíduos e as demais que se considerem relevantes.

3. À APA foi também solicitada informação referente a outros elementos, nomeadamente:
−

dados sobre a qualidade do ar;

−

elementos biológicos, tal como ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos.

−

elementos hidromorfológicos, nomeadamente o Habitat Survey sobre a bacia
hidrográfica do Douro, excluindo informações disponibilizadas no INTERSIG.

4. Foi ainda solicitada à CCDR Norte a seguinte informação:
−

localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;

−

fontes de poluição atmosférica;

−

instrumentos de gestão territorial considerados relevantes.

5. À DGADR foram pedidas informações relativas à carta de solos e à capacidade de uso dos
mesmos;
6. No âmbito da identificação de potenciais locais de escombreiras foi contactada a DGEG e a
EDM a quem foram solicitadas:
−

informações relativas à existência de concessões mineiras (localização, área da
concessão, nome da exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de
concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e
pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a área
de influência do projeto, e ainda eventuais áreas de recuperação ambiental;

−

elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência
do projeto, com a seguinte informação associada: localização das explorações (em carta
ou coordenadas); nome da exploração e do explorador; substâncias exploradas; área de
exploração atual e área total licenciada; áreas de ampliação caso estejam previstas;
áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em exploração,
abandonada, etc.); licenças de exploração já atribuídas.

7. Ao ICNF foi solicitada informação referente à presença de Perímetros Florestais, Zonas de
Caça e a zonas sujeitas ao Regime Florestal passíveis de condicionar o desenvolvimento dos
traçados do referido projeto. Ao ICNF foram também pedidos dados de monotorização.
8. Ao LNEG foi solicitada a informação que se segue:
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−

localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público
e privado suas características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal
extraído, NHE, NHD);

−

quais os perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água subterrânea;

−

localização de nascentes, seu uso e utilizadores;

−

informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão,
nome da exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão
mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa,
ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a área de
influência do projeto.

9. Por último, todas as restantes entidades foram informadas da intenção de elaboração do EIA.
Este contacto foi realizado de forma a averiguar se o projeto eventualmente interferiria com
alguma infraestrutura existente, projetada, ou a projetar sob sua jurisdição.
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