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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do “Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico para a Produção de
Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N”, nos termos do previsto no Decreto-Lei nº. 69/2000, de 3 de
Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 197/2005, de 8 de Novembro.
A entidade licenciadora considera que o projecto, embora não esteja abrangido pelo Anexo II do
Decreto-Lei 197/2005, de 8 de Novembro, se encontra incluído no nº. 4 do Art. 1º do referido diploma,
pelos potenciais impactes ambientais significativos que o projecto pode induzir.
A PDA consiste num documento apresentado em fase preliminar do procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) e da iniciativa do promotor, no qual se identificam, analisam e seleccionam as
vertentes ambientais significativas que podem ser afectadas por um projecto e sobre as quais o EIA
deve incidir. Tem por objectivo identificar as questões e áreas temáticas que se antecipem de maior
relevância em função dos impactes positivos e negativos que o projecto possa causar no ambiente e
que devem ser tratadas e analisadas no EIA.
Tendo em consideração a fase ainda preliminar dos estudos, o presente documento teve por base uma
primeira fase de pesquisa, tendo sido analisados estudos e elementos cartográficos existentes do
território em análise. Foram igualmente analisadas as alternativas de projecto, cuja apresentação é
parte integrante do presente documento, enquanto justificação de todo o trabalho desenvolvido na
procura da melhor alternativa.
Complementarmente foram efectuadas visitas de reconhecimento ao local pelos responsáveis das
diversas especialidades envolvidas nos estudos ambientais que se encontram em fase de
desenvolvimento.
Tendo por base o conhecimento adquirido do território e da sua sensibilidade ambiental, foi possível
efectuar a identificação dos impactes expectáveis do projecto e a análise dos factores ambientais que
numa primeira análise foram considerados mais relevantes, tendo em atenção a natureza do projecto.
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O projecto em análise surge na sequência do concurso público realizado em execução da Resolução do
Conselho de Ministros nº. 72/2010, de 10 de Setembro para a adjudicação dos Contratos de
Implementação e de Concessão destinados à captação de água do domínio público hídrico para a
produção de energia hidroeléctrica e para a concepção construção, exploração e conservação das
respectivas infra-estruturas hidráulicas, com reserva de capacidade de injecção de potência na Rede
Eléctrica de Serviço Público (RESP) e de identificação de pontos de recepção associados para energia
eléctrica produzida em central ou centrais hidroeléctricas, relativo ao Lote 2N.
No âmbito do referido concurso foi outorgado com o Estado Português o contrato de Implementação do
Lote 2N a 27 de Dezembro de 2010.
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2.

IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO SUMÁRIA E LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

2.1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O Proponente do Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico para a Produção de
Energia Hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N, é a Speedfalls – Energias, Lda, na sequência do contrato de
concessão de utilização privativa de recursos hídricos do domínio público para a produção de energia
hidroeléctrica e para a concepção, construção, exploração, exploração e conservação das respectivas
infra-estruturas hidráulicas.

2.2.

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO. FASE DO PROJECTO. ANTECEDENTES

2.2.1.

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO
O projecto que será sujeito a avaliação tem a designação de “Projecto de Captação de Água do
Domínio Público Hídrico para a Produção de Energia Hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N”.
O Lote 2N, inclui o rio Tuela e o rio Macedo, abrangendo os concelhos de Mirandela, de Vinhais e de
Macedo de Cavaleiros.

2.2.2.

FASE DO PROJECTO
O Estudo de Impacte Ambiental a elaborar incidirá sobre a fase de Projecto..

2.2.3.

ANTECEDENTES
As potencialidades de produção de energia hidroeléctrica estão directamente relacionados com a
orografia do território e com os recursos hídricos superficiais disponíveis, que por sua vez determinam
volumes turbináveis.
O troço do rio Tuela correspondente ao Lote 2N, pelas características que apresenta ao nível do
potencial hidroeléctrico, já foi alvo de estudos e projectos anteriores que se descrevem de seguida.
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Entre 2003 e 2004 foi avaliada a Viabilidade Técnica e Económica do Aproveitamento Hidroeléctrico
de Cavages e o Estudo Prévio das alternativas de Projecto, o qual foi submetido a Avaliação de
Impacte Ambiental, tendo obtido parecer desfavorável, emitido pelo Exmo Sr. Secretário de Estado do
Ambiente em 14 de Setembro de 2005.
As soluções preconizadas para o AH de Cavages tinham a sua localização prevista no rio Tuela, no
concelho de Vinhais, freguesias de Vale de Janeiro e Penhas Juntas, nas proximidades da povoação de
Vale de Janeiro e apresentavam dimensões muito superiores às agora preconizadas nos
aproveitamentos em análise. No quadro seguinte apresentam-se as principais características
anteriormente definidas para as soluções 1 e 2 definidas para o AH de Cavages.
Quadro 1 – Características definidas para as soluções 1 e 2 para o AH de Cavages

Solução 1
Solução 2

Infraestrutura

Altura

Açude
Barragem

19,5 m
37,5 m

Desenvolvim
ento do
coroamento
90m
80m

NPA
383
383

Área
inundada ao
NPA
3318 204 m2
454 848 m2

Volume total
armazenado
2,06 Mm3
4,04 Mm3

Inserido neste lote existe, mas já em exploração, o aproveitamento hidroeléctrico de Torga, no concelho
de Vinhais, freguesias de Ervedosa e Vale das Fontes.
O Aproveitamento Mini-Hidrico de Torga, propriedade da empresa ENERSIS e projectado pela
Hidroquatro, tem uma potência instalada de 10 MVA, sendo a queda bruta igual a 61,4 m e o caudal de
projecto 18m3/s.
O aproveitamento localiza-se no rio Tuela (concelho de Vinhais) e é composto por um açude do tipo
gravidade com altura de 7,40 m, um circuito hidráulico em pressão (túnel, ponte conduta e condutas
forçadas) e central localizada na margem direita do rio.
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2.3.

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
No âmbito da estratégia para a energia com o horizonte de 2020 (ENE2020) foi definida a aposta nas
energias renováveis e a utilização da política energética para a promoção do crescimento e da
independência energética nacionais, como dois dos seus eixos fundamentais. Neste contexto está
previsto o reforço da utilização da energia hidroeléctrica, nomeadamente a proveniente de pequenos
aproveitamentos hidroeléctricos, também designados por centrais mini-hídricas. O actual processo de
implementação de mini-hídricas requer a obtenção de título de utilização dos recursos hídricos nos
termos da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água) e do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de
Maio, bem como a atribuição de capacidade de injecção de potência na Rede Eléctrica e identificação
dos pontos de recepção associados.
A Lei da Água dedica particular atenção ao ordenamento e planeamento dos recursos hídricos, no
sentido de compatibilizar a utilização desses recursos com a sua disponibilidade, protecção e
valorização, bem como com a defesa de pessoas e bens contra fenómenos extremos associados à
água (Leitão, 2005, 2007). O diploma visa ainda regular as utilizações dos recursos hídricos das zonas
que com eles confinam, por forma a proteger a quantidade e a qualidade das águas, os ecossistemas
aquáticos e os recursos sedimentológicos.
Na sequência da ENE 2020, definida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de
Abril, foram lançados no final do ano de 2010, procedimentos concursais de iniciativa pública aplicáveis
a aproveitamentos hidroeléctricos de pequena dimensão, nos quais se insere o presente projecto.
A Estratégia Nacional para a Energia com o horizonte de 2020 tem como principais objectivos:
i) Reduzir a dependência energética do país, face ao exterior, para 74% em 2020;
ii) Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal, no contexto das políticas
europeias de combate às alterações climáticas, permitindo que, em 2020, 60% da electricidade
produzida e 31% do consumo de energia final tenham origem em fontes renováveis, e uma redução do
20% do consumo de energia final, nos termos do Pacote Energia-Clima 20-20-20;
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iii) Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes
endógenas;
iv) Criar riqueza e consolidar um cluster energético no sector das energias renováveis em Portugal;
v) Promover o desenvolvimento sustentável, criando condições para o cumprimento das metas de
redução de emissões assumidas por Portugal, no quadro europeu.
Em suma, são objectivos do projecto a contribuição para a prossecução das políticas e estratégias
energéticas nacionais e europeias, em particular no que diz respeito à contribuição para o aumento da
capacidade de produção de electricidade com base em recursos renováveis, para a segurança de
abastecimento de energia eléctrica e para a redução de emissão de CO 2 .

2.4.

PROJECTOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES
Como projectos associados referem-se os aproveitamentos que estão previstos para o lote 1N
(Aproveitamentos Hidroeléctricos do rio Rabaçal e do rio Calvo) e o Aproveitamento Hidroeléctrico de
Foz Tua, localizados na bacia do Tua.
Como projectos complementares ao lote 2N identificam-se os seguintes:
•

Rede eléctrica de ligação à subestação de Macedo ou a pontos alternativos, tirando partido das
infraestruturas próximas existentes

2.5.

•

Criação de novos acessos

•

Criação de estaleiros, zonas de apoio à obra e acessos temporários

•

Criação/utilização de área de depósito/ empréstimo de materiais.

ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO
A entidade licenciadora do projecto em apreço é a Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.
(ARH do Norte, I.P.).
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2.6.

LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

2.6.1.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Os Aproveitamentos Hidroeléctricos do rio Tuela e rio Macedo desenvolvem-se nos concelhos de
Vinhais, Macedo Cavaleiros e Mirandela. Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos do
país, estes concelhos integram a NUT III do Alto Trás-os-Montes e a NUT II do Norte. Na figura
seguinte apresenta-se a localização do projecto relativamente aos concelhos abrangidos.

Figura 1- Concelhos abrangidos pelo projecto em estudo.

Os rios Tuela e Macedo desenvolvem-se no nordeste transmontano, atravessando as denominadas
Terra Fria e Terra Quente Transmontanas, num território enquadrado a norte pela serra da Coroa, em
pleno Parque Natural de Montesinho, a nascente pelo alinhamento das Serras de Nogueira e Bornes, a
poente pelas Serras de Padrela e Farpela e, finalmente, a sul pelo planalto de Carrazeda antecedendo o
rio Douro.
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O rio Tuela nasce em Espanha, constituindo uma fronteira natural entre as províncias de Castela e Leão
e Galiza, no Parque Natural do Lago de Sanábria, a cerca de 1850 m de altitude, entrando em território
português na freguesia da Moimenta, no concelho de Vinhais, em pleno Parque Natural de Montesinho.
O rio Macedo constitui um afluente do rio Tuela, ambos inseridos na bacia hidrográfica do rio Douro.
De seguida apresenta-se, para cada aproveitamento, o seu enquadramento administrativo.
•

AH de Armoniz
−

Concelho: Vinhais
−

•

AH de Brito
−

Concelho: Vinhais
−

•

Concelho: Vinhais
−

Freguesias: Vale de Janeiro, Penhas Juntas, Vale das Fontes, Ervedosa

AH de Marta
−

Concelho: Vinhais
−

−
−

Freguesias: Vale das Fontes

Concelho: Macedo de Cavaleiros
−

Freguesias: Lamalonga

Concelho: Mirandela
−

•

Freguesias: Vinhais, Nunes, Vale de Janeiro, Penhas Juntas

AH de Vale da Pata
−

•

Freguesias: Vinhais, Nunes, Vilar de Peregrinos

Freguesias: S. Pedro Velho

AH de Ponte da Pedra
−

Concelho: Macedo de Cavaleiros
−

−

Freguesias: Lamalonga

Concelho: Mirandela
−

Freguesias: S. Pedro Velho, Torre D. Chama
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•

AH de Ribeirinha
−

Concelho: Mirandela
−

•

AH de Guribanes
−

Concelho: Mirandela
−

•

Concelho: Mirandela
−

Freguesias: Abrambes, Mascarenhas, Carvalhais

AH de Agrochão
−

Concelho: Vinhais
−

2.6.2.

Freguesias: Vale de Gouvinhas, Múrias, Abrambes, Mascarenhas

AH de Contins
−

•

Freguesias: S. Pedro Velho, Fradizela, Torre D. Chama

Freguesias: Agrochão

ÁREAS SENSÍVEIS NA ÁREA EM ESTUDO
Ao abrigo do definido no Artigo 2º do Decreto-Lei nº. 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei nº. 197/2005, de 8 de Novembro, são consideradas Áreas Sensíveis:
•

Áreas Protegidas – classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº. 19/93, de 23 de Janeiro,
revogado pelo Decreto-Lei n.º142/2008, de 24 de Julho

•

Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro

•

Áreas de Protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público
definidas nos termos da Lei nº. 13/85, de 6 de Julho, revogada pela Lei nº. 107/2001, de 8
de Setembro.
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Áreas de interesse conservacionista
Em Portugal, na década de setenta, foi publicada a Lei nº 9/70, de 19 de Junho, fundamental para a
criação de Áreas Protegidas. No decorrer desta década, devido à existência de um número elevado de
fontes documentais que referem as ameaças de extinção das espécies, foi necessário proceder à
preservação dos seus habitats naturais evitando que a acção humana comprometesse a sua existência.
Para esse facto, julgou-se necessário o desenvolvimento de planos de conservação da natureza e
cenários de gestão ou recuperação das populações mais ameaçadas, a serem salvaguardadas através
da várias mediadas a implementar, nomeadamente a criação de áreas protegidas. Para isso, fomentase a protecção de todo o sistema ecológico ao nível das comunidades, através da criação de áreas
legalmente protegidas, condicionando a acção humana nessas áreas. No quadro nacional, a Rede
Nacional de Áreas Protegidas é apresentada na Figura 2 1.

Figura 2: Áreas Protegidas em Portugal Continental e inserção do Lote 2N (Fonte: ICNB)

1 A rede inclui, em Portugal Continental, 1 Parque Nacional, 12 Parques Naturais, 9 Reservas Naturais, 10 Sítios Classificados, 5
Monumentos Nacionais, e ainda 7 Áreas de Paisagem Protegida, num total de 690 536 ha, ou seja, 7.9% do território continental (Fonte:
ICNB)
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Por outro lado, a Directiva Comunitária 79/409/CEE, também referenciada como Directiva Aves, exige
o estabelecimento de Zonas de Protecção Especial (ZPE), no sentido de garantir a conservação dos
habitats das espécies de aves e inclui uma lista com as espécies que requerem medidas rigorosas de
conservação. Impõe, portanto, áreas suficientemente vastas de cada um dos diferentes habitats
utilizados pelas diferentes espécies, restringe e regulamenta o comércio de aves selvagens, limita a
actividade da caça a um conjunto de espécies e proíbe certos métodos de captura e abate. Em
consequência, nesse quadro do ordenamento foram declaradas 39 áreas de
ZPE em Portugal Continental, com uma área de cerca de 822 mil ha, correspondente a 8.4 % do
território 2.
No caso em análise, com a implementação do Lote 2N, verifica-se que o troço do rio Tuela está
próximo, a montante, com a ZPE de Montesinho/ Nogueira e que os restantes elementos dos
aproveitamentos hidroeléctricos, posicionados ao longo dos rios Tuela e Macedo não se encontram
localizados em áreas classificadas (Figura 3).

2 Foi ainda elaborado um inventário de áreas com interesse para a conservação das aves, embora sem estatuto legal,
designadas como Important Bird Areas (IBA), produzido pela Bird Life International no âmbito do “The European IBA
Programme”, que identificou para Portugal um total de 34 áreas (Fonte: ICNB)
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Figura 3: Zonas de Protecção Especial e localização do Lote 2N (Fonte: ICNB)

A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE) procurou complementar a estratégia de conservação da
biodiversidade da Europa comunitária através da conservação dos habitats naturais e das espécies da
flora e fauna selvagens considerados ameaçados, concretizada nos Sítios de Interesse Comunitário
criados segundo a RCM nº 142/97, de 28 de Agosto, e nº 76/2000, de 5 de Julho, designados para a
Região Biogeográfica Atlântica e para a Região Biogeográfica Mediterrânica. Portugal apresentou uma
lista de 60 sítios (31 na 1ª fase em 1997 e 29 na 2ª em 2000), sendo que uma parte das áreas
propostas como SIC, pertencia já a zonas designadas, propostas ou legalmente protegidas. No
conjunto, foram propostas 1 572 899 ha de sítios em território continental, ou seja, 17.7%, conforme é
dado verificar na Figura 4.
No caso da Directiva Aves, cabe apenas aos Estados-Membros proceder à classificação de Zonas de
Protecção Especial, as quais, uma vez declaradas como tal à Comissão Europeia, passam desde logo a
integrar a Rede Natura 2000 que é a rede ecológica definida para o espaço Comunitário da União
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Europeia resultante da aplicação das Directivas nº 79/409/CEE (Directiva Aves) e nº 92/43/CEE
(Directiva Habitats).

Figura 4: Sítios de Importância Comunitária (Fonte: ICNB)

A aplicação da Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional - Convenção de
Ramsar, resultou na classificação para Portugal continental das zonas húmidas representadas na
Figura 5 3. Como se verifica, na região de influência do Lote 2N não se encontram zonas com esta
classificação.

Existem 15 locais designados para a Convenção de Ramsar (Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância
Internacional), um acordo formal entre países que estabelece as bases para a cooperação internacional em prol da
conservação e uso racional das zonas húmidas, e o Inventário e Caracterização das Zonas Húmidas realizado pelo
MedWet/ICNB (Fonte ICNB).

3
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Figura 5: Zonas Húmidas de Importância Internacional

Áreas de influência dos empreendimentos, pressões e impactes absorvidos
Assumindo como base Novo Atlas das Aves que Nidificam em Portugal, (ICNB), na Figura 6
representam-se as áreas de influência estimadas para algumas espécies de avifauna (raios de 10 Km)
onde se verifica que o AHE de Armoniz, Brito, Vale da Pata, Marta e Agrochão atingem na sua
influência a ZPE de Montesinho/Nogueira.

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

14

SPEEDFALLS
Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

Figura 6: Áreas de Influência dos aproveitamentos hidroeléctricos sobre as aves nidificantes

Tendo por base a pesquisa bibliográfica e documental dos valores patrimoniais inventariados nas
freguesias afectas ao projecto, foram inventariados, com estatuto de protecção, os seguintes:
•

Castro de São Juzenda - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 8/83, DR n.º 19, de 2401-1983)

•

Ponte de Pedra sobre o Rio Tuela - Monumento Nacional (Decreto n.º 28/82, DR n.º 47, de
26-02-1982)

•

Torre de Dona Chama/ Castro de São Brás - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 40
361, DG n.º 228, de 20-10-1955)

•

Igreja de São Facundo de Vinhais - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 95/78, DR n.º
210, de 12-09-1978)

•

Castelo de Vinhais - Monumento Nacional (Decreto n.º 39 521, DG n.º 21, de 30-01-1954)

•

Edifício dos antigos Condes de Vinhais - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 28/82,
DR n.º 47, de 26-02-1982)

•

Pelourinho de Vinhais – Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de
11-10-1933)
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•

Pelourinho de Ervedosa - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de
11-10-1933)

•

Igreja Matriz de Lamalonga - Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)

•

Pelourinho de Nozelos - Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de
11-10-1933)

•

Igreja Matriz de Vilarinho de Agrochão - Imóvel de Interesse Público (Dec. nº 251/70, DG
129 de 03 Junho 1970 *1)

•

Ponte da Pedra - Monumento Nacional (Decreto n.º 28/82, DR n.º 47, de 26-02-1982)

Dos patrimoniais listados acima, refere-se que apenas se encontram na área de incidência do Projecto
o Castro de São Juzenda, o Pelourinho de Nozelos e a Ponte da Pedra.
2.6.3.

PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (REGIONAIS, MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS SECTORIAIS E
ESPECIAIS) EM VIGOR

Os Instrumentos de Gestão Territorial, em vigor para a área em estudo apresentam-se de acordo com o
seu âmbito de aplicação: Nacional, Regional e Municipal, de acordo com a divisão apresentada na
figura seguinte:

Figura 7– Âmbito de aplicação dos Instrumentos de Gestão Territorial
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•

Âmbito Nacional:
−

Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de Setembro é rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 80-A/2007, de 7
de Setembro e pela Declaração de Rectificação n.º 103-A/2007, de 2 de Novembro.

−

Plano de Bacia Hidrográfica do Douro (PBHD) – aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º
19/2001, de 10 de Dezembro e rectificado pela Declaração de Rectificação nº. 21-G/2001, de
31 de Dezembro.

−

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano - Aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 2/2007, de 17 de Janeiro;

•

Âmbito Regional:
−

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT Norte) - ainda em processo de
elaboração, pelo que não se encontra em vigor.

•

Âmbito Municipal:
−

Plano Director Municipal de Vinhais – aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
56/95, de 8 de Junho e alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º10/2000, de 10
de Março.

−

Plano Director Municipal de Mirandela - aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
109/94, alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 175/97, de 17 de Outubro e pelo
Aviso n.º 20157/2008, de 15 de Julho e suspenso parcialmente pela Resolução de Conselho
de Ministros n.º 98/2010, de 15 de Dezembro.

−

Plano Director Municipal de Macedo de Cavaleiros - aprovado pela Resolução de Conselho de
Ministros n.º 49/95, de 19 de Maio e alterado pelo Aviso n.º12621/2009, de 16 de Julho.

2.6.4.

SERVIDÕES, CONDICIONANTES E EQUIPAMENTOS/ INFRA-ESTRUTURAS RELEVANTES POTENCIALMENTE
AFECTADOS PELO PROJECTO

Da análise preliminar às Cartas de Condicionantes dos Planos Directores Municipais foram identificadas
as seguintes condicionantes na área em estudo:
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•

•

•

2.7.

Concelho de Vinhais:
o

Reserva Ecológica Nacional

o

Domínio Público Hídrico

o

Reserva Agrícola Nacional

o

Recursos Geológicos

Concelho de Macedo de Cavaleiros:
o

Reserva Ecológica Nacional

o

Domínio Público Hídrico

o

Reserva Agrícola Nacional

Concelho de Mirandela:
o

Reserva Ecológica Nacional

o

Domínio Público Hídrico

o

Reserva Agrícola Nacional

o

Áreas de Importante Valor Paisagístico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO
Os rios Tuela e Macedo desenvolvem-se no nordeste transmontano, atravessando as denominadas
Terra Fria e Terra Quente Transmontanas, num território enquadrado a norte pela serra da Coroa, em
pleno Parque Natural de Montesinho, a nascente pelo alinhamento das Serras de Nogueira e Bornes, a
poente pelas Serras de Padrela e Falperra e, finalmente, a sul pelo planalto de Carrazeda antecedendo
o rio Douro.
O rio Tuela nasce em Espanha, constituindo uma fronteira natural entre as províncias de Castela e
Leão e Galiza, no Parque Natural do Lago de Sanábria, a cerca de 1850 m de altitude, entrando em
território português na freguesia da Moimenta, no concelho de Vinhais, em pleno Parque Natural de
Montesinho. O rio Tuela constitui um afluente do rio Tua, que por sua vez representa um afluente da
margem direita do rio Douro. O rio de Macedo constitui um afluente do rio Tuela, ambos inseridos na
bacia hidrográfica do rio Douro.

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

18

SPEEDFALLS
Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

Em termos de condicionantes ambientais verifica-se que o aproveitamento hidroeléctrico desenvolvese na proximidade de áreas de elevada riqueza ecológica, geológica e paisagística, não afectando
contudo directamente nenhuma destas áreas, conforme referido no capítulo 2.6.2.
A parte norte do Aproveitamento Hidroeléctrico do rio Tuela e rio Macedo insere-se, como já foi referido,
na paisagem transmontana de transição entre a Terra Fria e a Terra Quente, não apresentando por
isso o carácter de montanha e clima agreste da Terra Fria, mas também não atinge as temperaturas
elevadas da Terra Quente, nem a sua diversidade de produções agrícolas e intensidade de ocupação.
Em contraste, a parte sul insere-se na denominada Terra Quente Transmontana, designação
originada pelo clima que a caracteriza, verões muito quentes e secos.
A morfologia do terreno é muito acidentada, apresentando vales estreitos e profundamente
encaixados, com as zonas de baixa rodeadas por encostas muito declivosas, atingindo frequentemente
declives superiores a 25% (Figura 8). Na zona jusante do rio Tuela e do rio Macedo, correspondente à
Terra Quente, a morfologia do terreno torna-se mais suave, num território caracterizado por uma
sucessão de relevos separados por vales mais abertos (Figura 9). Este relevo ondulado, de formas
arredondadas, é recortado regra geral por linhas de água menos profundas, sendo que as mais
encaixadas estão associadas a zonas de falha ou de rochas mais brandas. Em contraste com este
ondulado suave característico da Terra Quente, observam-se pontualmente algumas encostas muito
inclinadas, embora em elevações mais modestas, por vezes com a presença de afloramentos rochosos.

Figura 8– Zona montante do rio Tuela - vales estreitos e
encaixados, com encostas muito declivosas.
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Tendo em consideração a especificidade do projecto, refere-se que no rio Tuela,a montante, existem já dois
aproveitamentos hidroeléctricos em funcionamento – Aproveitamento Hidroeléctrico de Nunes e de Trutas. No
troço em análise, assinala-se a existência do aproveitamento de Torga, também em exploração.
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Figura 10– Carta hipsométrica da área em estudo.
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Figura 11– Carta de declives da área em estudo.
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Resultado da morfologia agreste, na zona norte as encostas mais declivosas ao longo dos vales
apresentam uma ocupação do solo predominantemente florestal, tanto de matas de castanheiro e de
carvalho negral, como de plantações de pinheiro bravo e, nalguns casos, de eucalipto. Os matos baixos
assumem também um papel representativo ao longo destas encostas (Figura 12), muitas vezes
associados a afloramentos rochosos. Contudo, e tratando-se de uma região de transição, esta
paisagem acaba reunindo características das duas terras tipicamente transmontanas, apresentando
culturas mais características da Terra Quente, como a vinha, as oliveiras, as amendoeiras, as figueiras
e outras fruteiras, bem como culturas mais frequentes da Terra Fria, como a batata, o centeio e outros
cereais. As zonas agrícolas de vinha, olival e pomares ocorrem sobretudo nos vales, por serem zonas
mais planas, quentes e com maior aptidão agrícola, enquanto as áreas de cereais ocupam sobretudo os
planaltos e encostas expostas a norte.
Na zona sul, na denominada Terra Quente, o mosaico cultural é dominado pelas zonas agrícolas,
frequentemente limitadas por muros de pedra solta. Este mosaico agrícola é muito diverso e segue de
forma harmoniosa as variações do terreno, originando uma paisagem muito diversificada e adaptada às
condições naturais existentes. As parcelas das explorações agrícolas são relativamente pequenas e
dominam as culturas mediterrâneas permanentes – a oliveira (Figura 13), a vinha, a amendoeira e as
fruteiras (sobretudo cerejeiras). Embora menos significativas, também se observam parcelas de cereais
e de pastagens, sendo os ovinos a produção pecuária mais expressiva. Os matos surgem sobretudo
nos vales secundários muito encaixados ou em áreas de difícil acessibilidade, enquanto as manchas
florestais ocupam as elevações e encostas mais declivosas.

Figura 12– Presença de matos rasteiros nas encostas dos
vales mais encaixados.
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Figura 13– Presença de pequenas parcelas de olival em
socalcos no sopé da encosta.
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As galerias ripícolas ao longo das linhas de água, incluindo as de menor dimensão, são bem
constituídas e expressivas na paisagem, contribuindo para uma elevada qualidade cénica da região
(Figura 14).

Figura 14– Presença da galeria ripícola no rio Tuela.

Apesar de não ser uma paisagem tão despovoada como a Terra Fria, a zona de transição é ainda
caracterizada por uma baixa densidade populacional, consequência do relevo agreste e clima
rigoroso. Assim, esta paisagem é marcada pela presença de pequenos aglomerados urbanos dispersos
no território, normalmente associados aos vales mais abertos e ao longo das principais vias de
comunicação. No caso do rio Tuela, destacam-se as povoações de Vale de Janeiro, Rebordelo, Vale
das Fontes e S. Pedro Velho, na margem direita, e as povoações de Vilar de Peregrinos, Penhas Juntas
e Ervedosa, na margem esquerda; relativamente ao rio Macedo, importa referir a presença de
Agrochão, Vilarinho de Agrochão e Lamalonga, na margem direita, e Vilarinho do Monte, na margem
esquerda.
Na parte sul, já pertencente à Terra Quente, o povoamento é mais significativo, embora ainda
representado por pequenos centros, dos quais se destaca Vale de Gouvinhas, Vale de Telhas, Vale de
Salgueiro, Cabanelas e Abambres, na margem direita e Murias, Mascarenhas, Avantos e Carvalhais, na
margem esquerda do rio Tuela. No rio Macedo destaca-se a povoação de Torre de Dona Chama, na
margem direita deste rio. Devido a uma maior representatividade da ocupação do solo agrícola, é visível
alguma dispersão entre os aglomerados urbanos, associada sobretudo a assentos de lavoura. Importa
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ainda referir a presença da cidade de Mirandela, a sul, situada nas margens do rio Tua, resultado da
junção do rio Tuela com o rio Rabaçal.
No que se refere à caracterização geológica, o panorama geral que se apresenta do conjunto dos nove
pequenos aproveitamentos hidroeléctricos em estudo para possível instalação no rio Tuela e no seu
afluente rio Macedo resulta do tratamento de resumo e simplificação da análise feita pela equipa
responsável pelos estudos geológicos que estão em desenvolvimento.
Oito dos aproveitamentos localizam-se sobre o rio Tuela, no troço entre “grosso modo” Vinhais, a norte,
e Mirandela e são, de montante para jusante, Armoniz, Brito, Vale da Pata, Marta, Ponte da Pedra,
Ribeirinha, Guribanes e Contins. O nono – Agrochão - está sobre o rio Macedo.
Todos os aproveitamentos estão, portanto, no Maciço Antigo, sendo cinco (Armoniz, Brito, Vale da Pata,
Guribanes e Contins) em formações metassedimentares do Ordovícico-Silúrico, alóctones (por
carreamento hercínico) e/ou autóctones, e os restantes quatro em granitos tardi-hercínicos. Quatro
casos (Brito, Vale da Pata, Guribanes e Contins) aproveitam estrangulamentos provocados por
camadas quartzíticas transversais à linha de água. Nos locais em granitos, é assinalada a presença de
estruturas filoneanas aplito-pegmatíticas e quartzosas.
Morfologicamente, os vales em que se instalam são encaixados a profundamente encaixados, com
vertentes abruptas a subverticais em sete locais (Armoniz, Brito, Vale da Pata, Marta, Ribeirinha, Ponte
da Pedra e Agrochão) e mais abertos, de encostas declivosas a suaves, em Guribanes e em Contins.
Os locais de Ponte da Pedra, Ribeirinha e Guribanes podem estar em troços do rio condicionados por
falha longitudinal, que não deve oferecer especial perigo mas que pode afectar negativamente a
espessura de material a remover na fundação: só uma prospecção bem orientada poderá esclarecer a
dúvida.
Naturalmente, como em todos os maciços cristalofílicos, o diaclasamento pode ser frequente, por vezes
denso, tanto mais que nalguns destes casos as formações sofreram intensa deformação tectónica. Os
locais em formações xistentas apresentam sistemas de xistosidade de atitudes variadas, de subverticais
a sub-horizontais.
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As coberturas de solos e de níveis de alteração decompostos não parecem ser de espessura
importante, excepto no caso de Agrochão, em que se refere que a camada alterítica pode atingir 5m de
espessura.
Quanto a comportamento hidrogeológico, todas as formações atingidas podem apresentar
permeabilidade fissural, de reduzida grandeza, sobretudo quando em xistos.
Numa primeira análise verifica-se que a zona em estudo se localiza na unidade hidrogeológica do
Maciço Antigo. De acordo com a caracterização apresentada no Plano Nacional da Água (INAG), as
bacias hidrográficas dos aproveitamentos não se inserem na zona do País com aquíferos reconhecidos
como significativos. De acordo com o mesmo estudo, em termos anuais médios, constata-se que a
região apresenta a mais baixa taxa de recarga (2 a 5%), sendo as disponibilidades hídricas
subterrâneas também das mais baixas (0,010 a 0,050 hm3/ano/km2).
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Aproveitamento

ARMONIZ

BRITO

VALE DA PATA

MARTA

PONTE DA PEDRA

RIBEIRINHA

GURIBANES

CONTINS

AGROCHÃO

Rio

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Tuela

Rio Macedo

Geomorfologia

Vale profundamente
encaixado
Escarpas subverticais

Vale encaixado NE-SW

Vale profundamente
encaixado NE-SW NNE-SSW
Encostas agrestes
Cristas quartzíticas NW-SE

Vale vigoroso condicionado
pela direcção NNE-SSW
Afloramentos sistemáticos

Vale assimétrico encaixado
condicionado falha NNE-SSW

Vale encaixado
condicionado falha NNE-SSW

Vale aberto
condicionado falha NNE-SSW
Assimétrico

Vale aberto encostas suaves
Fundo plano

Vale encaixado
condicionado NNE-SSW e E-W
Fundo plano

Níveis Estratigráficos

Ordovícico
Silúrico

Geologia complexa: Carreamento Silúrico
Ordovícico
Silúrico

Tardi-hercínico

Tardi-hercínico

Tardi-hercínico

Geologia complexa: Carreamento Geologia complexa: Carreamento
Ordovícico
Ordovícico
Silúrico
Silúrico

Substrato

Metassedimentos: Xistos, etc.
Metavulcanitos

Metassedimentos: Xistos, etc.
Quartzitos

Metassedimentos: Xistos, etc.
Quartzitos
Metavulcanitos

Granitos porfiróides grão médio,
porfiroblastos orientados
Filões quartzo e aplito-pegmat

Granito 2 micas gr. gross/méd

Granito 2 micas gr. gross/méd

Bolsadas aplito-pegmatíticas

Bolsadas aplito-pegmatíticas

Metassedimentos: Xistos, etc.
Quartzitos
Metavulcanitos reduzidos

Fraca

Superficial saibrosa reduzida

Granito decomposto variável

Caos de blocos

Aluviões leito calhaus rolados

Aluviões leito calhaus rolados

N-S; NNE-SSW; ENE-WSW

N-S; NNE-SSW; ENE-WSW

Cristas quartzíticas NW-SE

Alteração

Fraca

Solos

Compartimentação
Filões
Falhas

Granito grão medio/grosseiro
Porfiroblastos orientados NW
Filões NW-SE de natureza
aplito-pegmatítica e quartzosa

Coluvionares e aluvionares
Areias, cascalheiras, etc.
Solos alteração até 5m espess

NW?; NE-SW; N-S

Diaclasamento

N-S; NNE-SSW

Xistosidade

Subvertical
Subhorizontal

Cavalgamento NW-SE
consolidado
NNE-SSW; NE-SW
N-S; NNE-SSW
Subvertical
Subhorizontal

Permeabilidade fissural
Sem interesse

Permeabilidade fissural
Talvez elevada em quartzitos

Hidrogeologia

Metassedimentos: Xistos, etc.
Quartzitos
Metavulcanitos reduzidos

Cavalgamento consolidado
Falhas NNE-SSW
NNE-SSW
NW-SW para NE

Cavalgamento consolidado
N-S; NNE-SSW; ENE-WSW

Sub-horizontal E-W

Permeabilidade fissural
Elevada em quartzitos

Permeabilidade fissural

Ordovícico Silúrico: Xistos, grauvaques, quartzitos

Permeabilidade fissural
Média a elevada

Permeabilidade fissural

Granitos
Vales encaixados

Estrangulamentos quartzíticos

Permeabilidade fissural
Sem interesse

Permeabilidade fissural
Variável

Ordovícico Silúrico: Xistos, grauvaques, quartzitos

Granitos

Vale aberto

Vale encaixado

Estrangulamentos quartzíticos
Filões e bolsadas aplito-pegmatíticos e quartzosos

Filões aplíticos e quartzozos
Cavalgamento consolidado

Cavalgamento consolidado
Xistosidade subvertical e sub-horizontal

N-S; NE-SW; E-W

N-S; NNE-SSW; ENE-WSW

Xistosidade inclinada

Xistosidade sub-horizontal

Solos e alteração de espessura reduzida

Espessura variável ; blocos
Permeabilidade fissural, em geral de reduzida importância

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

27

Xistosidade sub-vertical
Alteração espessa por vezes
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2.8.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO

2.8.1.

CARACTERÍSTICAS DO LOTE
O Lote posto a concurso é caracterizado pelos seguintes elementos:
a)

Rio Tuela, afluente do rio Tua (afluente da margem direita do rio Douro), troço compreendido
entre as coordenadas M = 292 480,43 e P = 536 290,86, (confluência com a Ribeira da
Amiscosa), a montante, e M = 279 263,42 e P = 507 613,88, a jusante (ponto no rio Tuela),
abrangendo os concelhos de Vinhais, Macedo de Cavaleiro e Mirandela. A montante deste
troço já existem quatro aproveitamentos hidroeléctricos em exploração, dois em Espanha e
dois em Portugal (aproveitamento hidroeléctrico das Trutas e aproveitamento hidroeléctrico de
Nunes). Inserido neste troço existe também em exploração o aproveitamento hidroeléctrico de
Torga;

b)

Rio Macedo, afluente do rio Tuela, troço compreendido entre as coordenadas M = 293 062,76
e P = 525 288,06 (confluência com a Ribeira de Mós), a montante, e M = 281 347,83 e P =
518 995,08 (confluência com o Rio Tuela), a jusante, abrangendo os concelhos de Mirandela e
Macedo de Cavaleiros;

c)

Potência instalada de produção total do Lote: 17MW;

d)

Identificação da zona da rede eléctrica de serviço público (RESP) serviente e/ou do ponto de
injecção nessa rede: subestação receptora de Macedo M=297 800,00 e P=508 252,00;

e)

Indicação da capacidade garantida de recepção de energia eléctrica na RESP: 17MVA.

Pelo exposto refere-se que o projecto engloba 42,7 Km de linha de água do rio Tuela, sendo o desnível
entre os limites do lote 173,5 m (Aproximadamente 56,91m deste desnível estão tomados pelo
Aproveitamento Hidroeléctrico de Torga) e 23 Km de linha de água do rio Macedo, sendo o desnível
entre os limites do lote de 190m.
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2.8.2.

LOCALIZAÇÃO
Os empreendimentos objecto do presente estudo localizar-se-á nos rios Tuela e Macedo, no distrito de
Bragança. O rio Tuela, afluente do rio Tua (afluente da margem direita do rio Douro), desenvolve-se nos
concelhos de Vinhais, Macedo de Cavaleiro e Mirandela e o rio Macedo, afluente do rio Tuela, abrange
os concelhos de Mirandela e Macedo de Cavaleiros (ver figura seguinte)
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2.8.3.

CONDIÇÕES DO CONCURSO
O Caderno de Encargos do concurso em causa estabelece que o conjunto de aproveitamentos
hidroeléctricos a apresentar deve ser projectado de forma a compatibilizar os objectivos ambientais e
ecológicos estipulados na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que aprovou a Lei da Água e na
Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000 (Directiva
Quadro da Água) – (DQA) e o potencial energético disponível.
Nesse sentido, a orientação base a seguir na concepção de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos
é a de dimensionar estruturas hidráulicas que optimizem condições de manutenção de conectividade do
rio, de redução da dimensão de albufeiras e de proporcionar um regime de caudais ecológicos
apropriados baseados em metodologias eco-hidráulicas.
A Lei da Água e a DQA exige que o funcionamento dos ecossistemas seja mantido, ou melhorado e,
por isso, uma perspectiva de bacia hidrográfica deve ser assegurada no conjunto hidroeléctrico a
projectar. Em consequência, são impostas as seguintes regras de dimensionamento, sem prejuízo de
outras que poderão ser apontadas no quadro dos estudos de avaliação ambiental:
•

Face às características do troço em causa, a altura das barragens a construir não poderá
ultrapassar os 5 metros, excepto nos casos em que o rio corre mais encaixado (vales estreitos e
vertentes com declive elevado) para os quais poderão ser aceites projectos com barragens de
altura nunca superior a 10 metros;

•

A área da albufeira criada pela construção de cada uma das barragens previstas não pode ser
superior a 40 ha e a extensão do troço do rio entre a barragem e a restituição não pode exceder os
2,5 km de comprimento;

•

O volume da albufeira de cada barragem a construir ou a recuperar não pode exceder 100.000 m3;

•

A barragem deve possuir um comprimento do coroamento inferior a 80 metros, sobretudo nas
zonas mais aplanadas, caracterizadas por vales mais largos e amplos, e por isso mais sensíveis ao
alargamento das margens;

•

Deve ser privilegiada e procurada a utilização, com optimização, de infra-estruturas existentes,
situação em que os impactes ambientais já foram apropriados pelo ecossistema;

•

A situação de reversibilidade deve ser procurada para facilitar o cumprimento dos itens anteriores.
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No que concerne ao limite imposto para o volume das albufeiras, 100.000 m3, a Concessionária solicitou
um esclarecimento quanto ao entendimento deste aspecto, tendo a equipa de projecto interpretado da
seguinte forma – admite-se o volume limite mencionado como limite útil da albufeira e não o volume
total da albufeira. Este volume útil seria efectivado através dos níveis de água admissíveis para a
exploração dos Aproveitamentos. Esta interpretação foi confirmada pela ARH do Norte, I.P.
2.8.4.

CONDIÇÕES FRONTEIRA
As principais condições fronteira que condicionaram as soluções de implementação dizem respeito a
infra-estruturas existentes que servem a região. Considerou-se que tais infra-estruturas deveriam ser
mantidas e que a solução a propor deveria ser compatibilizada com a sua manutenção.
•

Ponte de Nuzedo de Baixo;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Torga:
- Albufeira;
- Açude;
- Central.

•

Ponte da Pedra;

•

Pontão de Mosteiró;

•

Pontão de Quintas;

•

Ponte de Arcas;

Além das condições fronteira já identificadas julgou-se fundamental, pelo impacto que teria, afastar os
empreendimentos de áreas de vale mais aberto no Rio Tuela e Rio Macedo, marcadas com uma
mancha verde na imagem seguinte.
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Figura 16 - Áreas de vale mais aberto no Rio Tuela e Rio Macedo e localização das principais condições fronteira
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2.8.5.

PROPOSTA
O estudo das soluções de projecto que se propõem teve como principal objectivo a compatibilização
dos critérios de concepção apresentados no Caderno de Encargos do concurso, as principais condições
fronteira já identificadas, os aspectos técnico-económicos característicos destes Empreendimentos e a
meta da potência instalada identificada em concurso - 17 MW.
Deste modo resulta uma configuração na qual se prevêem nove Aproveitamentos Hidroeléctricos; oito
deles no Rio Tuela e um no Rio Macedo. Os Aproveitamentos foram designados do seguinte modo,
correspondendo a seguinte ordem de montante para jusante:
•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Armoniz;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Brito;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Vale da Pata;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico da Marta;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico Ponte da Pedra;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirinha;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Guribanes;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Contins;

•

Aproveitamento Hidroeléctrico de Agrochão.

A configuração da solução resulta de uma concentração maior dos aproveitamentos na zona norte do
lote (vide figura seguinte). Este principio origina que:
•

Os aproveitamentos se localizem nas áreas de vale mais encaixado;

•

Podendo nestas áreas a altura dos açudes ser superior, a potência a instalar poderá ser atingida
com menor número de aproveitamentos;

•

Os açudes necessários para materialização dos aproveitamentos terão uma extensão menor do
que nas áreas de vale menos encaixado;

•

As albufeiras originadas pelos órgãos de retenção terão áreas inferiores;

•

Tirando partido do açude de Contins para implementação do A. H. de Contins, os impactes
associados serão reduzidos, uma vez que a albufeira já se encontra criada.
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A. H. de Contins

Figura 17– Configuração da solução proposta
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Os limites impostos no Caderno de Encargos do concurso, nomeadamente a limitação dos volumes
úteis dos Aproveitamentos, levam a conceber aproveitamentos a fio de água.
2.8.6.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS APROVEITAMENTOS
Apresentam-se, seguidamente, um resumo das características de cada empreendimento, incluindo os
respectivos órgãos que os compõem, resultantes da concepção feita na presente fase. Refere-se que
todos têm em comum o facto de incluírem uma escada de peixes e descarga de caudal ecológico.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Armoniz
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 517.1 km2;

−

Precipitação anual média: 1157.7 mm;

−

Escoamento anual médio: 382.4 hm3;

−

Caudal modular: 12.1 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 394.83;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 395,30;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 211835 m3;

−

Volume útil: 100000 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 127102 m2;

Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 10 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 69 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 18.15 m3/s.
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Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Galeria de Derivação
−

Galeria enterrada sobre a margem esquerda do rio Tuela de funcionamento em pressão;

−

Diâmetro médio: 2,80 m;

−

Extensão: ≈ 1689 m;

−

Caudal máximo: 18.15 m3/s.

Central Hidroeléctrica
−

Localizada na margem esquerda do Rio Tuela a 1925 m da secção da captação;

−

Caudal máximo turbinável: 18.15 m3/s;

−

Queda útil nominal: 15.48 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 2205 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 6615 MWh/ano.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Brito
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 578 km2;

−

Precipitação anual média: 1148.8 mm;

−

Escoamento anual médio: 424.4 hm3;

−

Caudal modular: 13.5 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 377.59;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 378.10;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 327243 m3;

−

Volume útil: 100000 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 196346 m2;
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Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 10 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 71 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem direita do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 20.25 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Orgão de Derivação
−

Galeria enterrada sobre a margem direita do rio Tuela de funcionamento em pressão;

−

Diâmetro médio: 2,95 m;

−

Extensão: ≈ 420.25 m;

−

Prolongamento da galeria através de conduta em aço enterrada em vala aberta no terreno de
funcionamento em pressão;

−

Diâmetro nominal: 2.95m

−

Extensão: ≈ 352 m;

−

Caudal máximo: 20.25 m3/s.

Central Hidroeléctrica
−

Localizada na margem direita do Rio Tuela a 1214m da secção da captação;

−

Caudal máximo turbinável: 20.25 m3/s;

−

Queda útil nominal: 25.54 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 4058 kW;
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−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 12302 MWh/ano.

Conduta Forçada
−

Material: aço soldado;

−

Colocação: à vista, sobre apoios de betão, em vala escavada na encosta da margem direita do rio
Tuela;

−

Diâmetro nominal: 2.95 m;

−

Extensão: ≈ 50 m;

−

Declive: 34%

−

Caudal máximo: 20.25 m3/s.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Vale da Pata
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 634 km2;

−

Precipitação anual média: 1134.5 mm;

−

Escoamento anual médio: 459.7 hm3;

−

Caudal modular: 14.6 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME):350.58;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 350.98;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 248535 m3;

−

Volume útil: 100000 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 149121 m2;
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Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 10 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 59.4 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem direita do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 21.90 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Galeria de Derivação
−

Galeria enterrada sobre a margem esquerda do rio Tuela;

−

Diâmetro médio: 3.10 m;

−

Extensão: ≈ 1058 m;

−

Caudal máximo: 21.90m3/s.

Central Hidroeléctrica
−

Localizada na margem direita do Rio Tuela a 1651m da secção da captação;

−

Caudal máximo turbinável: 21.90m3/s;

−

Queda útil nominal: 12.92 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 2220 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 6660 MWh/ano.
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Aproveitamento Hidroeléctrico da Marta
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 681.5 km2;

−

Precipitação anual média: 1115 mm;

−

Escoamento anual médio: 485.7 hm3;

−

Caudal modular: 15.4 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 271.15;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 272.06;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 109736 m3;

−

Volume útil: 59916,2 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 65842 m2;

Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 10 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 67.62 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 23.10 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;
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Central Hidroeléctrica
−

Central adjacente ao açude localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Caudal máximo turbinável: 23.10 m3/s;

−

Queda útil nominal: 9.0 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 1632 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 4896 MWh/ano.

Aproveitamento Hidroeléctrico da Ponte da Pedra
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 704.1 km2;

−

Precipitação anual média: 1101.6 mm;

−

Escoamento anual médio: 495.7 hm3;

−

Caudal modular: 15.7 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 261.03;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 261.37;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 491310 m3;

−

Volume útil: 100000 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 294786 m2;

Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 10 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 50 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 23.55 m3/s.

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

42

SPEEDFALLS
Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Central Hidroeléctrica
−

Central adjacente ao açude localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Caudal máximo turbinável: 23.55 m3/s;

−

Queda útil nominal: 9.0 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 1663 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 4989 MWh/ano.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirinha
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 735.7 km2;

−

Precipitação anual média: 1087.1 mm;

−

Escoamento anual médio: 511.1 hm3;

−

Caudal modular: 16.2 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 250.55;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 251.29;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 179897 m3;

−

Volume útil: 100000 m ;

−

Área inundada à cota do NPA: 134923 m ;

Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 8 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 30 m;
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Tomada de Água
−

Localizada na margem direita do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 24.30 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Central Hidroeléctrica
−

Central adjacente ao açude localizada na margem direita do Rio Tuela;

−

Caudal máximo turbinável: 24.30 m3/s;

−

Queda útil nominal: 7.52 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 1291 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 3873 MWh/ano.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Guribanes
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 1070.6 km2;

−

Precipitação anual média: 1043.4 mm;

−

Escoamento anual médio: 713.7 hm3;

−

Caudal modular: 22.6 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 232.45;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 232.93;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 343760 m3;

−

Volume útil: 100000 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 206256 m2;
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Açude
−

Tipo: betão gravidade;

−

Altura: 5 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 46 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 33.90 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Central Hidroeléctrica
−

Central adjacente ao açude localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Caudal máximo turbinável: 33.90 m3/s;

−

Queda útil nominal: 4.50 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 1197 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 3591 MWh/ano.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Contins
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 1122.7 km2;

−

Precipitação anual média: 1023.1 mm;

−

Escoamento anual médio: 733.9 hm3;

−

Caudal modular: 23.3 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME):219,72;
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−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 220.92;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 74502 m3;

−

Volume útil: 74502 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 124170 m2;

Açude
−

Tipo: reabilitação de açude existente e respectivo alteamento com recurso a tecnologia insuflável;

−

Altura: 2 m (existente) + 1.20m (alteamento);

−

Desenvolvimento do coroamento: 100 m;

Tomada de Água
−

Localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 34.95 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Central Hidroeléctrica
−

Central adjacente ao açude localizada na margem esquerda do Rio Tuela;

−

Caudal máximo turbinável: 34.95 m3/s;

−

Queda útil nominal: 2.81 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 693 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 2079 MWh/ano.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Agrochão
Hidrologia
−

Área da bacia hidrográfica dominada: 110.8 km2;

−

Precipitação anual média: 1235.3 mm;
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−

Escoamento anual médio: 87.3 hm3;

−

Caudal modular: 2.8 m3/s;

Albufeira
−

Nível mínimo de exploração (NME): 418.32;

−

Nível de pleno armazenamento (NPA): 418.82;

−

Volume total da albufeira à cota do NPA: 110 m3;

−

Volume útil: 50 m3;

−

Área inundada à cota do NPA: 331 m2;

Açude
−

Tipo: reabilitação de açude existente em pedra;

−

Altura: ≈ 2 m;

−

Desenvolvimento do coroamento: 12 m;

Tomada De Água
−

Localizada na margem direita do Rio Macedo;

−

Equipamento hidromecânico: grelha metálica de barras, limpa grelhas automático e comporta de
isolamento.

−

Caudal máximo derivável: 4.0 m3/s.

Descarga de Fundo
−

Inserida no corpo do açude;

−

Equipada com comporta de controlo do caudal, comandada por servomotor a partir de plataforma
ao abrigo do nível de máxima cheia;

Orgão de Derivação
−

Conduta de adução enterrada de funcionamento em pressão, localizada na margem direita do rio,
constituída por dois troços:

Conduta de derivação, em tubagem DN1300 de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), numa
extensão de 2387 m;
Conduta forçada, em tubagem DN1300 de aço carbono, com extensões de 86 m;
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Central Hidroeléctrica
−

Localizada na margem direita do Rio Macedo a 2496 m da secção da captação;

−

Caudal máximo turbinável: 4.0 m3/s;

−

Queda útil nominal: 64.80 m;

−

Potência máxima no eixo da turbina: 2034 kW;

−

Energia fornecida à rede em ano médio: ≈ 5085 MWh/ano.

Conduta Forçada
−

Material: aço carbono soldado;

−

Colocação: à vista, sobre apoios de betão, em vala escavada na encosta da margem direita do rio
Macedo;

2.8.7.

−

Diâmetro nominal: 1.30 m;

−

Extensão: ≈ 86 m;

−

Declive: 80%

−

Caudal máximo: 4.0 m3/s.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, ENCHIMENTO E EXPLORAÇÃO. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS,
EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PRODUZIDAS.

Apresentam-se de seguida as principais actividades da fase de construção e de enchimento e
exploração que serviram de base à identificação preliminar dos impactes ambientais do projecto:
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•

Fase de Construção:
−

Criação de acessos e/ou utilização de acessos existentes

−

Estabelecimento e funcionamento de estaleiros

−

Criação de áreas de empréstimo e de depósito de materiais

−

Desmatação

−

Escavações e aterros (possibilidade de uso de explosivos)

−

Circulação de maquinaria e veículos pesados afectos à obra

−

Construção das galerias do AH de Armoniz, de Brito e de Vale da Pata

−

Criação de plataforma para instalação de conduta (AH de Agrochão)

−

Construção das condutas enterradas

−

Construção dos açudes e órgãos anexos

−

Tratamento de fundações através da execução de cortina de injecções na secção dos açudes
(eventualmente)

−

Desvio provisório dos leitos dos rios Tuela e Macedo, em cada aproveitamento, através de
ensecadeiras

•

−

Construção das centrais hidroeléctricas

−

Implantação das linhas de transporte de energia para ligação das centrais à rede eléctrica.

−

Exproriações

Fase de Enchimento e Exploração:
−

Existência de novos acessos

−

Enchimento e existência de albufeiras

−

Existência dos açudes e órgãos anexos

−

Existência de condutas à superfície

−

Funcionamento das Centrais hidroeléctricas/ produção de energia

−

Exploração dos aproveitamentos e regime de turbinamento nas centrais/variações de nível

−

Lançamento de caudais pelas descargas de fundo para esvaziamento,

−

Lançamento de caudais pelas descargas de fundo para limpeza de caudal sólido;

−

Lançamento de caudais pelos descarregadores de cheias

−

Lançamento de caudal ecológico
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−

Lançamento de caudais através dos dispositivos de transposição

−

Actividade de limpeza dos limpa-grelhas das tomadas de água;

−

Presença das linhas de transporte de energia

−

Actividades de manutenção e reparação de equipamentos

−

Manutenção de espaços verdes, decorrentes de recuperação paisagística

Tendo em consideração a tipologia do projecto presume-se que na fase de construção seja necessário
recorrer a materiais de empréstimo (inertes para betão e para estruturas de aterro), prevendo-se
também a produção de resíduos, associados às escavações que poderão não ter qualidade para serem
reutilizados na obra, sendo necessário proceder ao seu depósito controlado.
As actividades da fase de construção têm geralmente associadas emissões de poluentes atmosféricos,
nomeadamente poeiras (decorrentes das movimentações de terras) e emissões gasosas (CO, NOx,
SO 2 ) resultantes da movimentação da maquinaria e viaturas de apoio à obra.
Os efluentes previstos durante a fase de construção resultarão fundamentalmente dos efluentes
produzidos nos estaleiros e que se equiparam a efluentes domésticos.
Na fase de exploração, não se prevê a produção de resíduos, nem de efluentes, apenas os resultantes
de actividades de manutenção periódicas.
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2.8.8.

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, ENCHIMENTO E EXPLORAÇÃO
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3.

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

3.1.

IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS
O estudo das soluções de projecto a propor teve como grande objectivo a compatibilização dos critérios
de concepção e as principais condições fronteira já identificadas, os aspectos técnico-económicos
característicos destes empreendimentos e a meta da potência instalada identificada - 17 MW. Assim,
para a implantação dos aproveitamentos, numa primeira abordagem, foram identificados 10 locais com
eventual potencial para o Aproveitamento Hidroeléctrico através da instalação de centrais mini-hídricas
– solução 1. Para além deste cenário, foram estudados mais dois (soluções 2 e 3) que se apresentam e
analisam neste capítulo.

3.1.1.

SOLUÇÃO 1
Os locais identificados nesta configuração localizam-se de uma forma equitativamente distribuída ao
longo do lote. Foram procuradas soluções que tirassem partido de açudes existentes. Nas secções de
vales menos encaixados fixou-se como altura máxima para os açudes os 5m; nas secções de vale mais
encaixado tirou-se partido da altura máxima fixada em concurso, 10m.
Quadro 2 – Características dos Aproveitamentos da Solução 1
Tipologia
A. H. Armoniz
A. H. Brito
A. H. Vale da Pata
A. H. Cortinhas
A. H. Ribeirinha
A. H. Vale Martinho
A. H. Abambres
A. H. Agrochão
A. H. Freixedas
A. H. Noselos

Alteamento de Açude existente /
Central Adjacente ao Açude
Açude + Túnel + Central
Alteamento de Açude existente +
Central Adjacente ao Açude
Açude + Canal + Central
Açude + Central Adjacente ao
Açude
Açude + Central Adjacente ao
Açude
Alteamento de Açude existente +
Central Adjacente ao Açude
Açude + Canal + Central
Açude + Canal + Central
Açude + Canal + Central
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Comp.
[m]

Alt.
[m]

Área
[ha]

Obra de
derivação
Comp.
[m]

95

5

9

n.a.

54

10

11

487

128

5

24

n.a.

83

10

13

753

71

10

40

n.a.

45

5

22

n.a.

94

5

43

n.a.

30
72
71

5
5
5

1.6
1.7
7

2500
2100
2250

Açude
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Figura 18 – Implantação dos Aproveitamentos na Solução 1
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3.1.2.

SOLUÇÃO 2
A solução 2, com 12 aproveitamentos, teve como objectivo colmatar as falhas da solução 1, reflectindo
um conhecimento mais profundo das zonas interessadas e ambicionava o aumento da potência
instalada. As principais características desta configuração apresentam-se no quadro seguinte:
Quadro 3 – Características dos Aproveitamentos da Solução 2
Tipologia

A. H. Armoniz
A. H. Brito
A. H. Vale da Pata
A. H. Marta
A. H. Malôjo
A. H. Ponte da Pedra
A. H. Ribeirinha
A. H. Vale Martinho
A. H. Abambres
A. H. Contins
A. H. Agrochão
A. H. Freixedas

Açude + Central Adjacente ao Açude
Açude + Túnel + Conduta + Central
Açude + Central Adjacente ao Açude
Açude + Central Adjacente ao Açude
Alteamento do Açude existente +
Central Adjacente ao Açude
Açude + Central Adjacente ao Açude
Açude + Central Adjacente ao Açude
Açude + Central Adjacente ao Açude
Alteamento do Açude existente+
Central Adjacente ao Açude
Alteamento de açude existente +
Central Adjacente ao Açude
Açude + Canal + Central
Açude + Canal + Central
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Açude
Comp.
[m]
64
62
72
64

Alt.
[m]
8
10
5.7
10

Albufeira
Área
[ha]
11
22
13
7

Canal
Comp.
[m]
n.a.
486 + 706
n.a.
n.a.

83

5

7

n.a.

37
53
63

4.5
5.5
6.3

13
20
31

n.a.
n.a.
n.a.

90

3.7

33

n.a.

130

4

47

n.a.

55
63

10
10

4
7

2064
295
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Figura 19 – Implantação do Aproveitamentos da Solução 2
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3.1.3.

SOLUÇÃO 3 (SOLUÇÃO FINAL)
A terceira solução e solução final, contemplando 9 aproveitamentos, resulta de uma concentração maior
dos aproveitamentos na zona norte do lote. Este principio origina que:
•

Os aproveitamentos ficarão localizados nas zonas de vale mais encaixado;

•

Podendo nestas áreas a altura dos açudes ser superior, a mesma potência poderá ser atingida
com menor número de aproveitamentos;

•

Os açudes necessários para materialização dos aproveitamentos terão uma extensão menor;

•

As albufeiras originadas pelos órgãos de retenção terão áreas inferiores.

As principais características desta configuração apresentam-se no quadro seguinte:
Quadro 4 – Características dos Aproveitamentos da Solução 3
Tipologia

Açude
Comp.
Alt.
[m]
[m]
69
10

Albufeira
Área
[ha]
13

Canal
Comp.
[m]
1688

A. H. Armoniz

Açude + Túnel+Central

A. H. Brito

Açude + Túnel + Central

71

10

20

838

A. H. Vale da Pata

Açude + Túnel + Central

59

10

15

1057

68

10

7

n.a.

50

10

30

n.a.

30

8

14

n.a.

46

5

21

n.a.

12

2

0.0331

2773

100

1.20

12

n.a.

A. H. Marta
A. H. Ponte da Pedra
A. H. Ribeirinha
A. H. Guribanes
A. H. Agrochão
A.H. Contins

Açude + Central Adjacente ao
Açude
Açude + Central Adjacente ao
Açude
Açude + Central Adjacente ao
Açude
Açude + Central Adjacente ao
Açude
Reabilitação do Açude existente +
Conduta + Central
Alteamento de açude existente +
Central Adjacente ao Açude
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Figura 20 - Implantação do Aproveitamentos da Solução 3
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3.2.

CRITÉRIOS GERAIS DE SELECÇÃO DE ALTERNATIVAS

3.2.1.

ANÁLISE COMPARATIVA DO PONTO DE VISTA TÉCNICO
Tendo em consideração que as soluções foram desenvolvidas numa perspectiva evolutiva, tendo por
base uma solução inicial, além de se estabelecer uma comparação entre elas, é feita uma análise
evolutiva das soluções estudadas.
Relativamente à solução 1, verificou-se que a configuração estudada contemplava situações que não se
enquadravam nos critérios de caderno de encargos, nomeadamente:
•

A. H. Armoniz, A. H. Vale da Pata, A. H. Abambres: embora se tratem de alteamento de infraestruturas existentes, os açudes ultrapassam o limite de comprimento imposto (80m);

•

A.H. Ribeirinha, A. H. Abambres: as áreas de albufeira eram superiores ao limite estipulado
(40ha).

Assim, comparando a solução 2 com a solução 1, verifica-se que as principais diferenças são as
seguintes:
•

A nova configuração do projecto incluía mais um aproveitamento, totalizando no total 12
aproveitamentos;

•

Relocalização do A. H. de Armoniz para uma secção menos larga e de vale mais encaixado e
consequente aumento de altura do açude;

•

Relocalização do A. H. de Vale da Pata para uma secção menos larga e de vale mais encaixado;

•

Eliminação do A. H. de Cortinhas, dando origem ao A. H. da Marta e A. H. do Malôjo;

•

Diminuição da altura do açude do A. H. de Ribeirinha permitindo a implementação do A. H. da
Ponte da Pedra;

•

Aumento da altura do açude do A.H. de Vale Martinho;

•

Implementação do A. H. de Abambres, tirando partido de um açude e azenha existentes;

•

Implementação do A. H. de Contins, tirando partido de um açude e azenha existentes;

•

Eliminação do A.H. de Noselos por se concluir que não teria viabilidade técnico-económica.

Comparando a solução final com a solução 2, constata-se que as principais diferenças consistem em:
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•

O comprimento dos açudes é inferior às soluções previamente estudadas;

•

Tirar-se-á partido de um açude existente no Rio Macedo cujos impactos já foram absorvidos pelo
ecossistema, abdicando-se assim da execução de um açude com 10m de altura;

•

O alteamento do açude existente no A.H. de Contins será menor do que na solução anterior
(aproximadamente 1.20m) pelo que a área inundada será mínima;

•

As obras de retenção dos aproveitamentos terão alturas de 10m à excepção do A.H. de Ribeirinha,
A.H. de Guribanes e dos aproveitamentos que beneficiarão de construções existentes, A.H. de
Agrochão e A.H. de Contins;

•

Abandono do A.H. de Abambres por dar origem a uma obra de retenção demasiado extensa e uma
albufeira de área considerável;

•

Abandono do A.H. de Freixedas visto que a sua produção é compensada pelo aumento de
produção dos aproveitamentos restantes, nomeadamente através da introdução de túneis para
desvio de caudais nos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Armoniz e Vale da Pata;

•
3.2.2.

Todas as soluções cumprem os critérios estipulados no caderno de encargos;

ANÁLISE COMPARATIVA DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL
Tendo em consideração a fase ainda preliminar dos estudos, a análise das soluções do ponto de vista
ambiental, teve por base uma primeira fase de pesquisa, tendo sido analisados estudos e elementos
cartográficos existentes do território em análise.
Complementarmente foram efectuadas visitas de reconhecimento ao local pelos responsáveis das
diversas especialidades envolvidas nos estudos ambientais que se encontram em fase de
desenvolvimento.
Tendo por base o conhecimento adquirido do território, a análise comparativa das soluções estudadas
incide sobre os factores ambientais que numa primeira análise foram considerados mais relevantes e/ou
diferenciadores, tendo em atenção a natureza do projecto e a sua área de implantação.
Desta forma, a análise comparativa das soluções, do ponto de vista ambiental, incidirá sobre os factores
ambientais: Paisagem e Uso do Solo, Qualidade da Água e Ecossistemas, Ruído, Ordenamento do
Território e Condicionantes e Património.
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3.2.3.

PAISAGEM E USO DO SOLO
Os impactes decorrentes da construção das infra-estruturas em estudo na paisagem derivam do facto
destas constituírem elementos exógenos na paisagem, determinando um uso permanente e definitivo
do solo com efeitos colaterais decorrentes da sua implantação e criação das respectivas albufeiras,
originando desta forma um desaparecimento e/ou modificação de algumas características paisagísticas
de troços dos vales dos rios Tuela e Macedo.
Do ponto de vista da análise de impactes ocorridos na paisagem e no uso do solo, originados pela
construção de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, existem vários parâmetros a ter em
consideração, tais como:
- A proximidade a povoações;
- A morfologia do terreno;
- O número de mini-hídricas propostas;
- A área total das albufeiras originadas pela construção das mini-hídricas;
- O tipo de uso do solo.
Os efeitos da construção destas infra-estruturas reflectem-se em alterações directas, físicas e
morfológicas do território intervencionado, com consequências na dinâmica e escala de referência dos
locais, condicionando assim a forma como a população se apropria dos mesmos e constrói os seus
mapas mentais. Assim, a proximidade a povoações é relevante do ponto de vista da afectação da
paisagem, na medida em que quanto maior a proximidade a estas, maior a probabilidade de ocorrência
de potenciais observadores e, consequentemente, maior a perturbação nos mapas mentais das
pessoas que sempre tiveram uma leitura diferente desta paisagem. Efectivamente, a leitura destes
locais será alterada dado que irão surgir pequenos planos de água, relativamente parados, a uma cota
superior à do actual leito da linha de água, modificando o relevo natural dado que o encaixe
característico dos vales ficará bastante reduzido devido à submersão de parte das encostas.
Em relação à morfologia do terreno, é expectável que a implantação destes aproveitamentos
hidroeléctricos tenha um maior impacte visual quando localizados em vales mais amplos, com maior
alcance visual. Por um lado, nos vales mais amplos, a amplitude de vistas é muito superior, e por outro,
correspondem a açudes mais compridos e áreas de albufeira elevadas, ocupando na maior parte dos
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casos áreas de solos com maior aptidão agrícola. Pelo contrário, a implantação deste tipo de estruturas
em vales profundos e encaixados, por constituírem locais visualmente mais resguardados, torna menos
provável a visualização da mesma por parte de possíveis observadores. Para além deste factor, neste
tipo de situação morfológica, as encostas apresentam-se muito inclinadas, frequentemente marcadas
pela presença de afloramentos rochosos, e por isso sem qualquer ocupação do ponto de vista de
produção agrícola.
O número de mini-hídricas propostas também assume um papel relevante na ponderação da escolha
da alternativa mais adequada uma vez que, em princípio, quanto maior o número de mini-hídricas,
maior será a área total de superfície das albufeiras. Acresce ainda o factor da dispersão/concentração
destes aproveitamentos hidroeléctricos, uma vez que a construção de cada mini-hídrica implica também
a construção de instalações provisórias de apoio e a construção ou beneficiação de caminhos de
acesso. Neste sentido, um maior número de mini-hídricas, implica uma maior dispersão ao longo dos
dois rios e, consequentemente, uma maior afectação e perturbação da paisagem e no uso do solo.
Para além da escolha do local de implantação do açude propriamente dito, a área total das albufeiras
originadas pela construção das mini-hídricas de cada solução é outro dos aspectos que importa
estudar do ponto de vista da paisagem e do uso do solo, uma vez que uma maior área total de
albufeiras implica uma maior alteração das características paisagísticas dos vales ao longo dos rios
Tuela e Macedo e uma maior modificação no uso do solo. Evidentemente, a área de cada albufeira
encontra-se relacionada com a morfologia da paisagem e com a altura dos açudes propostos em cada
situação, sendo que, neste caso em concreto, estes não poderão ultrapassar os 5 metros de altura,
excepto nos casos em que o rio corre mais encaixado (vales estreitos e vertentes com declive elevado)
para os quais os açudes não poderão ter uma altura superior a 10 metros.
Associado a este parâmetro, importa ainda referir, que durante a fase de construção, terá lugar o
trabalho de desmatação em toda a área a submergir o que constituirá um importante impacte visual.
Este impacte, de carácter temporário e restringido à fase de construção, ao alterar bruscamente o uso
actual do solo, modificará significativamente o valor intrínseco da paisagem. Para além deste facto,
surge também como impacte associado às áreas de albufeira, a destruição da vegetação arbórea e
arbustiva que integra actualmente a galeria ripícola, corredor de interesse visual e ecológico, bem
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definido em alguns troços das zonas a submergir. Evidentemente, qualquer um destes impactes será
tanto mais significativo quanto maior for a área total de albufeiras.
Em termos de uso do solo, e de acordo com o que já foi referido anteriormente, refere-se que as zonas
de maior sensibilidade, em que os impactes esperados poderão assumir uma maior magnitude e
significância, dizem respeito a dois grandes grupos: a ocupação do solo agrícola, do ponto de vista da
produção de subsistência, e a ocupação do solo com grande valor paisagístico (por exemplo a galeria
ripícola), do ponto de vista da preservação e conservação da natureza. As zonas consideradas de
menor sensibilidade correspondem principalmente a áreas de matos e povoamentos mono-específicos
de eucaliptal e pinheiro bravo.
Em relação à proximidade a povoações, a maior parte dos aproveitamentos hidroeléctricos adquiriu a
designação da povoação mais próxima. No entanto, a baixa densidade populacional característica desta
região, associada ao facto de estes aproveitamentos se localizarem em zonas de grande
inacessibilidade faz com que o número de potenciais observadores seja reduzido. De facto, existem
vários aproveitamentos que se localizam próximo a algumas povoações, como são os casos do A. H. de
Brito (solução 1, 2 e 3), do A.H. de Marta (solução 2 e 3), A.H. Ponte da Pedra (solução 2 e 3), A.H. de
Ribeirinha (solução1 e 2), A.H. de Abambres (solução 1 e 2), A.H. de Contins (solução 2 e 3), A.H.
Agrochão (solução 1, 2 e 3), A. H. Freixedas (solução 1), entre outros, mas devido à sua localização em
vales encaixados com encostas declivosas, a probabilidade de serem visíveis por potenciais
observadores é muito reduzida.
Nalguns casos existe uma maior facilidade de acessos que aproxima as mini-hídricas das povoações,
como é o caso do A. H. Vale da Pata (solução 1, 2 e 3), em que os caminhos a partir das povoações de
Nuzedo de Baixo, na margem direita, e de Soutilha, na margem esquerda são mais acessíveis (Figura
21). O aproveitamento hidroeléctrico que maior afectação apresenta do ponto de vista de proximidade a
povoações, e com isso maior probabilidade de ocorrência de possíveis observadores, é o A. H. de
Contins, da solução 2 e 3, que se localiza muito próximo de duas povoações, Contins na margem
esquerda e Vale de Juncal na margem direita. Existe inclusivamente a afectação de uma construção
com um moinho de água, localizada na margem direita (Figura 22).
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Figura 21– Caminho de acesso ao A.H. Vale da Pata, a partir da
povoação de Soutilha, na margem esquerda do rio Tuela.

Figura 22– Edifício com um moinho de água, no
A.H. de Contins da solução 2 e 3.

Resumidamente, verifica-se que à medida que se caminha para jusante, a proximidade a povoações é
mais significativa, pelo que se considera que a solução 2 se apresenta como sendo a mais gravosa.
A morfologia do terreno é um dos factores que, em caso de ocorrência de possíveis observadores,
poderá atenuar o impacte visual da construção de cada uma destas infra-estruturas, através da escolha
correcta do local de implantação do açude e consequente zona de criação da albufeira.
A solução 2 apresenta um maior número de aproveitamentos na zona jusante do rio Tuela, numa
paisagem composta por vales mais abertos e por isso de maior alcance visual. O aproveitamento mais
gravoso deste ponto de vista é o A. H. de Contins, também previsto na solução 3, que se localiza num
vale amplo, com a presença de povoações em ambos os lados da margem, tornando-o desta forma
bastante visível. No entanto é importante referir que no local de implantação deste aproveitamento, já
existe um açude, prevendo-se apenas o seu alteamento, não dando origem a áreas inundadas. A
solução 3 é aquela que, do ponto de vista da morfologia do terreno, apresenta a maior parte dos
aproveitamentos hidroeléctricos na zona montante dos rios, onde os vales são mais profundos e
encaixados, com vertentes declivosas, apresentando frequentemente a presença de afloramentos
rochosos. Desta forma, e comparativamente com as outras soluções, esta solução apresenta locais de
implantação dos açudes que, devido à morfologia da área de intervenção, limitam significativamente a
visibilidade sobre os açudes e zonas de albufeira, fazendo com que, deste ponto de vista, seja a
solução mais vantajosa. A solução 1 apresenta-se como sendo a alternativa intermédia.
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Em relação ao número de mini-hídricas propostas, a solução 2 apresenta-se como sendo a mais
gravosa, com a proposta de 12 aproveitamentos hidroeléctricos ao longo do rio Tuela e de 2
aproveitamentos no rio Macedo. Tendo em consideração este parâmetro de avaliação, a solução 3
assume-se como sendo a mais favorável, dado que propõe a criação de apenas 9 aproveitamentos, 8
dos quais ao longo do rio Tuela e 1 na zona montante do rio Macedo.
Em relação ao factor dispersão/concentração dos pequenos aproveitamentos, infere-se as mesmas
conclusões, uma vez que as localizações propostas para os aproveitamentos na solução 2 implicam
uma maior dispersão dos vários aproveitamentos, distribuídos praticamente ao longo de todo o rio Tuela
e na zona montante do rio Macedo. A solução 1 apresenta o número intermédio de aproveitamentos,
contudo é a que apresenta uma maior dispersão ao longo do rio Macedo. Por fim, a solução 3 é a que
apresenta uma maior concentração dos aproveitamentos propostos nas zonas mais a montante dos rios
Tuela e Macedo, sendo por isso a mais favorável.
No que diz respeito à área total das albufeiras originadas pela construção das mini-hídricas em cada
solução, verifica-se a solução 3 é a que apresenta uma menor área total de albufeira, seguida da
solução 1 e, com o valor mais elevado, a solução 2. Assim sendo, do ponto de vista da afectação da
paisagem e do uso do solo, a solução 3 é aquela que influi uma menor alteração nos usos do solo e nas
características paisagísticas dos vales dos rios Tuela e Macedo, devido a uma menor modificação do
relevo de uma paisagem originalmente acidentada, em que o encaixe característico destes vales será
reduzido devido à submersão de parte das encostas. Esta será também a solução que apresentará uma
menor significância do ponto de vista da desmatação das áreas a submergir e da destruição de troços
da galeria ripícola.
Em relação ao uso do solo, verifica-se que em todas as soluções apresentadas, a maior afectação
associada à implantação destas mini-hídricas e criação das respectivas albufeiras recai sobretudo sobre
meios semi-naturais, expressos em áreas de matos (Figura 23), frequentemente associados a encostas
com a presença significativa de afloramentos rochosos (Figura 24). No caso do rio Macedo, ainda na
zona montante do rio, acresce ainda a afectação de algumas manchas de folhosas.
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Figura 23– Presença de matos nas zonas mais altas e
declivosas das encostas.

Figura 24– Encostas marcadas pela existência de
afloramentos rochosos.

Na zona mais central do rio Tuela surgem também manchas de pinhal bravo associados a resquícios de
mata climácica, designadamente de exemplares de sobreiros e outros carvalhos (Figura 25). Menos
frequentemente observa-se também a afectação de manchas de olival, normalmente localizadas nos
sopés das encostas onde o declive ainda permite a sua apropriação, por vezes sob a forma de socalcos
(Figura 26).

Figura 25– Presença de manchas de pinhal associados a
resquícios de mata climácica.

Figura 26– Presença de manchas de olival no sopé das
encostas.

Os aproveitamentos hidroeléctricos localizados mais a jusante afectam sobretudo áreas agrícolas,
nomeadamente culturas de regadio (Figura 27), sequeiro, culturas variadas (hortas) e parcelas de vinha
e olival. De uma forma geral, existe a afectação da vegetação arbustiva e arbórea que constitui a galeria
ripícola nas zonas onde serão construídos os açudes e originadas as pequenas albufeiras (Figura 28).
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Figura 27– Presença de manchas agrícolas, na zona
adjacente à linha de água.

Figura 28– Presença da galeria ripícola composta por
um estrato arbóreo-arbustivo.

Assim sendo, no que respeita ao uso do solo, a solução 1 e 2 apresentam-se como as soluções mais
gravosas, uma vez que afectam maiores áreas de uso agrícola. Em oposto, a solução 3 é aquela em
que as áreas agrícolas são menos afectadas por apresentar menos aproveitamentos na zona jusante
do rio Tuela, afectando sobretudo áreas de matos rasteiros considerados como zonas de menor
sensibilidade e importância do ponto de vista do uso do solo.
É ainda relevante referir que, em todas as soluções, são afectados troços da galeria ripícola,
considerados como um corredor de elevado valor paisagístico. Uma vez mais, o menor número de minihídricas propostas associadas a uma menor área de albufeira, minimizam a extensão de galeria ripícola
afectada. Desta forma, conclui-se que, também no que diz respeito à afectação deste grupo de uso de
solo, será a solução 3 a mais favorável.
Em conclusão, da perspectiva da componente paisagem e uso do solo, a solução 2 apresenta-se
como sendo a mais gravosa dado que, não só é a que apresenta maior número de aproveitamentos
hidroeléctricos e, consequentemente, um total de área de albufeira muito superior com uma maior
modificação da paisagem e no uso do solo, como também se trata da solução que apresenta mais
aproveitamentos hidroeléctricos na parte jusante da área de estudo.
Em relação a praticamente todos os pontos analisados, a solução 1 apresenta-se como a alternativa
intermédia do ponto de vista da paisagem e do uso do solo, resultado de manifestar características
também intermédias entre as restantes soluções.
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Assim, a solução 3 assume-se como menos gravosa do ponto de vista de impactes na paisagem e
no uso do solo. Esta solução reúne os menores impactes em todos os parâmetros analisados, pois
trata-se da alternativa com menor número de aproveitamentos hidroeléctricos, com uma distribuição
menos dispersa, com uma menor área total de albufeiras e com uma melhor escolha de localização dos
açudes do ponto de vista da morfologia do terreno. Tal como já foi referido, a maior parte dos açudes
localizam-se na zona montante dos rios, propondo-se apenas dois açudes na parte jusante, após a
confluência do rio Macedo, onde os vales são mais abertos e a ocupação humana mais significativa,
sendo de referir o caso de A.H. de Contins que se apresenta como a situação mais desfavorável do
ponto de vista da proximidade a povoações, embora consista apenas no alteamento de um açude
existente. No entanto, esta solução restringe-se maioritariamente aos locais onde o projecto está menos
sujeito a potenciais observadores, encontrando-se mais dissimulado pelas características naturais do
relevo e da vegetação, conferindo à paisagem local uma fragilidade visual inferior face ao projecto.
3.2.4.

QUALIDADE DA ÁGUA E ECOSSISTEMAS
As três soluções conceptuais equacionadas em termos de implantação do conjunto dos
aproveitamentos do Lote 2N não apresentam, numa primeira análise, cenários de impactes ambientais
contrastados que permitam seleccionar, ou invalidar, uma das alternativas. Ainda assim, a solução
conceptual 3 tem o mérito de ser a que apresenta o menor número de açudes, assim como o menor
comprimento e a área inundada total. Em contrapartida, mantém açudes com a dimensão máxima
indicada no Caderno de Encargos, o que virá adicionar um desafio em termos de conectividade
longitudinal. Em consequência, seguindo o consagrado na Lei da Água, o promotor do Lote 2N irá
envidar todos os esforços para, no conjunto de massas de água, atingir o Bom Potencial Ecológico
(BPE), um objectivo ambiental exigente no quadro de uma alteração hidromorfológica. Esta pressão é
uma alteração classificada como ambientalmente desfavorável, é um facto mas, em contrapartida,
resultante de uma actividade humana que se julga adequada a um desenvolvimento para a
sustentabilidade.
O funcionamento dos ecossistemas tem uma perspectiva de bacia hidrográfica segundo a filosofia da
DQA, que vai mais para além da perspectiva assente em espécies e habitats designados em áreas bem
delimitadas. O facto de os empreendimentos estarem localizados na sua maioria em massas de água
que estão já classificadas com potencial “Bom” (excepto um em que o estado é “Razoável”) não faz
prever que sejam postos em causa os objectivos de “Bom Potencial Estado”. O EIA deverá contribuir
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com elementos necessários para o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro poder assegurar
o cumprimento do teste do art.º 4.7 da DQA (e art.º 51 e 52 da Lei da Água), na sequência da aplicação
da Estratégia Comum de Implementação da DQA. A continuidade biológica (assegurando a migração
em ambos os sentidos montante-jusante), um caudal ecológico apropriado e as questões dos hidrópicos
(e.g. erosão e degradação de habitats) serão matérias a considerar em qualquer uma das soluções de
localização do Lote 2N, não constituindo assim reais alternativas. Por outro lado, não apenas as
questões hidromorfológicas são relevantes no desenvolvimento deste projecto. A capacidade de manter
a qualidade ecológica da água é também uma outra preocupação, ou seja, minimizar o potencial de
eutrofização para o qual será de ponderar as melhores técnicas disponíveis. Enfatiza-se a questão da
qualidade da água pois as principais espécies a considerar neste estudo, dependem directamente da
disponibilidade e qualidade deste recurso. De facto este projecto é atípico no que diz respeito à
selecção de alternativas ambientais, uma vez que a localização do conjunto foi definida pela ARH do
Norte, I.P. assim como uma série de restrições de projecto, sendo já esse o resultado da selecção
prévia de alternativas ambientais para a construção deste tipo de empreendimentos na área de
jurisdição daquela instituição. Por exemplo, a noção de que um único empreendimento de 17 MW é
ambientalmente mais prejudicial do que um conjunto de pequenos empreendimentos para obter a
mesma potência ou a noção de que um curso de água com diversos obstáculos existentes aproveitados
para novas mini-hídricas é mais adequado do que um rio onde não exista qualquer infraestrutura
hidráulica são premissas ambientais que resultaram na escolha desta localização por parte da ARH do
Norte, I.P. para lançar a concurso e cujos critérios estão definidos no documento “Estratégia para a
Conservação da Natureza e Restauro da Biodiversidade em Articulação com a Valorização Energética
da Rede Hidrográfica da ARH do Norte I.P - Conresval-Norte” (ARH-N, 2010).
Ainda assim, reforça-se o facto de a zona afectada pelos aproveitamentos do Lote 2N não estar inserida
numa área classificada para protecção de espécies ou comunidades, embora a avaliação sumária do
ecossistema aquático e ribeirinho mostre a sua valia e das comunidades neles presentes, com um bom
valor dos ecossistemas terrestres associados em termos de continuidade, diversidade e abundância de
vegetação ribeirinha. No entanto, em termos de continuidade, identificaram-se diversos obstáculos pelo
que se entende que, após análise mais detalhada, poderão ser desmantelados se essa acção for
ambientalmente justificada (salvo razão socioeconómica ou impactes absorvidos) embora essa não seja
uma alternativa de projecto propriamente dita mas sim uma alternativa ambiental a consideração em
fase de mitigação de impactes.
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3.2.5.

RUÍDO
Breve Enquadramento Local
Do ponto de vista do Ruído, a descrição da área de implantação do projecto corresponde à
identificação dos Receptores Sensíveis (DL 9/2007: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar
ou espaço de lazer, com utilização humana) existentes nos locais de implantação do projecto e
descrição das condições de Ruído Ambiente (DL 9/2007: o ruído global observado numa dada
circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da
vizinhança próxima ou longínqua do local considerado) actualmente existentes, tendo por base
medições acústicas realizadas in situ 4.
Uma vez que na imediata proximidade do projecto não existem quaisquer Receptores Sensíveis, a
análise centraliza-se na envolvente das potenciais vias de acesso.
A análise encontra-se dividida, no quadro seguinte, nos nove Aproveitamentos Hidroeléctricos previstos
para a solução final.
Em suma, os níveis sonoros registados são muito reduzidos, dada a marcada “interioridade” geográfica
dos locais em apreço, sendo a zona actualmente mais perturbada, em termos acústicos, a localidade de
Torre de Dona Chama, na envolvente da EN 206, a 1400 metros de distância do Aproveitamento
Hidroeléctrico de Ponte da Pedra, mas mesmo assim com níveis sonoros, na imediata envolvente da
via, que cumprem os limites legais de Zona Mista [DL 9/2007: L den ≤ 65 dB(A) e L n ≤ 55 dB(A)].

[dias 23 a 25 de Março de 2011; Equipamento: Sonómetros de classe 1 da Marca Larson Davis, Modelo LxT1 (certificado
de verificação n.º 245.70/10.840, de 2010, do ISQ) e da Marca 01 dB, Modelo Blue Solo (certificado de verificação
245.70/10.1010, de 2010, do ISQ)].

4
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Quadro 5 – Níveis sonoros registados
Designação do
Aproveitamento
Hidroeléctrico

Apontamentos Fotográficos

Descrição e Níveis Sonoros
Registados [dB(A)]
Ld
Le
Ln
L den
51

46

47

54

Armoniz
Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°47'9.39"N
7° 2'39.47"W

Edifícios habitacionais, a
cerda de 950 metros a
Sudoeste do Aproveitamento
Hidroeléctrico, na localidade
de Armoniz, sendo as
principais fontes de ruído a
Natureza.

56

50

49

57

Brito
Edifícios habitacionais, a
cerca de 2200 metros a
Noroeste do Aproveitamento
Hidroeléctrico, na localidade
de Vale de Janeiro, sendo as
principais fontes de ruído a
Natureza e o tráfego
rodoviário local.

Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°46'27.87"N
7° 5'34.35"W

49
Vale da Pata

46

48

54

Edifício Habitacional isolado,
próximo da Minas de Nuzedo
de Baixo, a cerca de 950
metros a Sudoeste do
Aproveitamento
Hidroeléctrico, e a cerca de
80 metros da potencial via de
acesso, sendo as principais
fontes de ruído a Natureza.

Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°43'41.30"N
7° 5'42.19"W

Marta
47

Coordenadas do Ponto de
Medição:
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Designação do
Aproveitamento
41°41'29.27"N
7° 6'33.50"W

Apontamentos Fotográficos

Descrição e Níveis Sonoros
Registados [dB(A)]
Edifícios habitacionais a
cerca de 1500 metros a
Sudeste do Aproveitamento
Hidroeléctrico, na localidade
de Fornos de Ledra, sendo a
principal fonte de ruído a
Natureza.
63

Ponte da Pedra

58

51

62

Edifícios habitacionais na
entrada da localidade de
Torre de Dona Chama, na
envolvente da EN 206, a
cerca de 1400 metros a
Sudeste do Aproveitamento
Hidroeléctrico,
sendo
a
principal fonte de ruído o
tráfego rodoviário da EN e a
Natureza.

Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°39'24.51"N
7° 8'26.95"W

53

42

47

54

Ribeirinha
Edifícios habitacionais a
cerca de 200 metros a Oeste
do
Aproveitamento
Hidroeléctrico, na localidade
de Ribeirinha, sendo as
principais fontes de ruído a
Natureza.

Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°38'34.72"N
7° 9'51.46"W

49

45

48

54

Guribanes
Edifícios habitacionais a
cerca 750 metros a Sul do
Aproveitamento
Hidroeléctrico, na localidade
de Guribanes, sendo as
principais fontes de ruído a
Natureza.

Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°34'29.67"N
7° 9'53.70"W
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Designação do
Aproveitamento

Apontamentos Fotográficos

Descrição e Níveis Sonoros
Registados [dB(A)]

49

46

47

54

Contins
Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°32'2.39"N
7°11'6.21"W

Edifícios habitacionais a
cerca de 110 metros a
Sudoeste do
Aproveitamento
Hidroeléctrico, na
localidade de Vale de
Juncal, sendo as principais
fontes de ruído a
Natureza.
54

49

47

55

Agrochão
Edifícios habitacionais a
cerca de 1500 metros a
Noroeste do Aproveitamento
Hidroeléctrico, na localidade
de Agrochão, sendo as
principais fontes de ruído a
Natureza.

Coordenadas do Ponto de
Medição:
41°41'26.60"N
7° 1'44.62"W

Análise Comparativa de Alternativas
Uma vez que é expectável que a fase mais crítica, em termos de impactes, corresponda à fase de
construção, com destaque para os impactes indirectos associados aos veículos de acesso à obra, a
análise comparativa das alternativas vai centralizar-se na fase de construção e nas potenciais vias de
acesso.
Uma vez que é expectável que todos os Aproveitamentos Hidroeléctricos, associados às 3 soluções
previstas, sejam relativamente semelhantes em termos de tráfego de acesso à construção e uma vez
que em todos os Aproveitamentos Hidroeléctricos é expectável a passagem desses veículos junto a
habitações, ainda que em zonas mais ou menos afastadas da zona de construção, afigura-se adequado
F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

72

SPEEDFALLS
Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

considerar que a Alternativa preferível, do ponto de vista da componente ruído, seja aquela que possui
um menor número de Aproveitamentos Hidroeléctricos e consequentemente um menor número de
Receptores Sensíveis afectados pelo ruído de tráfego de acesso à obra.
Nesse sentido, tendo em consideração o número de Aproveitamentos Hidroeléctricos, a melhor solução
do ponto de vista do ruído corresponde à Solução 3.
3.2.6.

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
Breve Enquadramento Local
As soluções analisadas no âmbito dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do rio Tuela e rio Macedo
desenvolvem-se nos concelhos de Vinhais, de Macedo de Cavaleiros e de Mirandela, cujos Planos
Directores Municipais (PDM) em vigor constituem os denominados PDM de primeira geração,
encontrando-se actualmente em fase de revisão. No quadro seguinte apresentam-se os diplomas legais
que ratificaram e alteraram os referidos PDM.
Quadro 6– Diplomas legais que ratificaram e alteraram os PDM
Concelho

Diplomas Legais

PDM de Vinhais

PDM de Mirandela

PDM de
Cavaleiros

Macedo

de

Situação

RCM n.º 56/95, de 8 de Junho

1ª Publicação

RCM n.º 10/2000, de 10 de Março

1ª Alteração

RCM n.º 109/94, de 2 de Novembro

1ª Publicação

RCM n.º 175/97, de 17 de Outubro

1ª Alteração

Aviso n.º 20157/2008, de 15 de Julho

2ª Alteração

RCM n.º 98/2010, de 15 de Dezembro

Suspensão Parcial

RCM n.º 49/95, de 19 de Maio

1ª Publicação

Aviso n.º12621/2009, de 16 de Julho

1ª Alteração

Fonte: www.dgotdu.pt

Nesta fase dos estudos importa efectuar o levantamento das condicionantes existentes na área de
estudo, e com base nessa informação efectuar uma análise comparativa das soluções. Esse
levantamento foi efectuado com base nas Plantas de Condicionantes dos PDM.
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No concelho de Vinhais, a área de estudo divide-se em duas zonas distintas, uma que inclui o rio
Tuela, e outra que inclui o rio Macedo. Em particular no que se refere à área envolvente do projecto,
verifica-se que grande parte está incluída na Reserva Ecológica Nacional (REN), fundamentalmente em
Áreas com Risco de Erosão (ARE) que envolvem os vales cavados do rio Tuela e do rio Macedo.
Verifica-se ainda a presença de duas áreas de REN correspondentes a Áreas Ameaçadas pelas Cheias
(AMC), que se localizam, no troço do rio Tuela, mais a Norte, sensivelmente entre Urtigueira e Ermida e
outra mais a Sul, sensivelmente entre Maragouço e o actual AH de Torga; e no rio Macedo, uma
pequena área de vale mais aberto, na zona de Agrochão.
Identificam-se também áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), embora de reduzida
dimensão, nos seguintes locais:
 junto ao rio Tuela: Ermida, Armoniz e na zona da Quinta da Ribeira;
 na confluência da ribeira da Ervedosa com o rio Tuela;
 no rio Macedo, na zona de Agrochão.
Do ponto de vista Geológico, destacam-se quatro zonas com características singulares, duas no rio
Tuela, provavelmente correspondentes a antigas Minas de Estanho e Volfrâmio, designadamente a
Mina de Ervedosa e a Mina de Nuzedo de Baixo, ambas desactivadas; e duas no rio Macedo,
provavelmente correspondentes às Minas de Monte Agrochão e Murçós.
No concelho de Macedo de Cavaleiros, a área de estudo divide-se igualmente em duas zonas
distintas, uma que inclui o rio Tuela, na zona de fronteira com os concelhos de Mirandela e de Vinhais e
outra que inclui o rio Macedo.
À semelhança do que se verificou no concelho de Vinhais, os troços do rio Tuela e do rio Macedo
abrangidos pelo concelho de Macedo de Cavaleiros, encontram-se na sua grande maioria incluídos em
área de REN, designadamente em áreas com Risco de Erosão. Existe também uma área corresponde a
Zonas Ameaçadas pelas Cheias, numa zona de inflexão do rio Macedo, em Cabeço da Nogueira.
Para além das áreas de REN, foram identificadas áreas de RAN apenas na envolvente do rio Macedo,
em duas zonas distintas do rio, em Cabeço de Nogueira e em Alto da Cruz de Macedo.
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No concelho de Mirandela, desenvolve-se o restante troço do rio Tuela e um troço do rio Macedo na
confluência com o rio Tuela. O troço do rio Macedo incluído no concelho encontra-se inserido em área
de RAN e em área de REN, nomeadamente em Zonas Ameaçadas pelas Cheias, em Áreas com Risco
de Erosão e em Áreas de Máxima Infiltração.
O troço do rio Tuela e sua envolvente, incluído no concelho de Mirandela, encontra-se em Área de
Importante Valor Paisagístico (AIVP), que consistem em áreas caracterizadas pelo seu elevado valor
paisagístico e onde deverão ser tomados cuidados especiais na protecção da paisagem.
Grande parte do troço está também incluído em área de REN e, em menor extensão, em área de RAN.
Dado o local de implantação do projecto, este insere-se em qualquer das soluções e em qualquer dos
concelhos interceptados, em área pertencente ao Domínio Público Hídrico (DPH), que corresponde aos
troços do rio Tuela e do rio Macedo em análise.
Análise Comparativa de Alternativas
Tendo em consideração a análise preliminar efectuada às plantas de Condicionantes e de Reserva
Ecológica Nacional (no caso dos concelhos de Macedo de Cavaleiros e de Vinhais), e não obstante as
lacunas identificadas ao nível da qualidade dos elementos disponíveis nesta fase dos estudos, foi
efectuada a análise da afectação das áreas condicionadas, por cada um dos aproveitamentos, de cada
solução alternativa, de acordo com o representado no quadro seguinte:
Quadro 7– Análise comparativa das áreas condicionadas de cada uma das soluções

Soluç
ão 2

Solução 1

SOL.

APROVEITAMENTO

RAN

REN

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A. H. Armoniz
A. H. Brito
A. H. Vale da Pata
A. H. Cortinhas
A. H. Ribeirinha
A. H. Vale Martinho
A. H. Abambres
A. H. Agrochão
A. H. Freixedas
A. H. Noselos
A. H. Armoniz
A. H. Brito
A. H. Vale da Pata
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DPH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AIVP

X
X
X

REC.
GEO

X
X

SPEEDFALLS
Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

Solução 3

SOL.

APROVEITAMENTO

RAN

A. H. Marta
A. H. Malôjo
A. H. Ponte da Pedra
A. H. Ribeirinha
A. H. Vale Martinho
A. H. Abambres
A. H. Contins
A. H. Agrochão
A. H. Freixedas
A. H. Armoniz
A. H. Brito
A. H. Vale da Pata
A. H. Marta
A. H. Ponte da Pedra
A. H. Ribeirinha
A. H. Guribanes
A. H. Contins
A. H. Agrochão

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

REN

DPH

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AIVP

X
X
X
X
X

X
X
X
X

REC.
GEO

X

X

Dada a natureza do projecto e sua área de implantação, qualquer uma das soluções analisadas inserese, naturalmente, em áreas de REN e de DPH, sendo este um aspecto diferenciador apenas em termos
de número de aproveitamentos associados a cada solução e de área total abrangida pelas albufeiras.
Neste sentido, a solução 3 é aquela que tem uma menor afectação em termos de área ocupada pelas
albufeiras (132 ha) e um menor número de aproveitamentos (9), seguida da solução 1 (172,3 ha e 10
aproveitamentos) e da solução 2 (215 ha e 12 aproveitamentos).
Quanto à RAN verifica-se que as soluções também são muito idênticas, sendo a extensão da afectação
função da área de RAN interceptada.
Por último refere-se a interferência com uma área de recursos geológicos em todas as soluções
analisadas, sendo que na solução 1 existem dois AH que interceptam estas áreas e nas soluções 2 e 3
esta situação verifica-se apenas num aproveitamento.
Face ao exposto, embora as diferenças entre as soluções, em termos das condicionantes ambientais
aqui analisadas, não sejam muito significativas, é possível, da análise efectuada, identificar a solução
3, como sendo aquela que tem associada o menor número de aproveitamentos e uma menor área
de afectação (em termos de área ocupada pelas albufeiras), contribuindo para que esta constitua a
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melhor solução em termos de afectação de áreas condicionadas que, como anteriormente referido, se
localizam praticamente em toda a área de estudo.
3.2.7.

PATRIMÓNIO
Breve Enquadramento Local
No âmbito da presente análise e tendo em consideração a fase ainda preliminar dos estudos procedeuse a uma pesquisa bibliográfica e documental dos valores patrimoniais inventariados e localizados nas
freguesias afectas ao projecto. Dessa análise resultou um inventário de sítios localizados na área
envolvente do projecto e que se apresentam no quadro seguinte. Trata-se na sua maioria de sítios
arqueológicos.
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Quadro 8 – Síntese do património arqueológico, edificado e etnográfico identificado, na área envolvente do projecto
Designação

Localização

Tipologia/
Categoria

Cronologia

Fonte

Castro de
São Juzenda

Bragança/Mirand
ela/Múrias

Povoado
Fortificado/
Arqueológic
o

Idade do
Ferro e
Romano

IGESPAR
(Endovélico
) CNS136

Regato da
Vacaria

Bragança/Mirand
ela/Múrias

Povoado
Fortificado

Idade do
Ferro

Padre Santo

Bragança/Mirand
ela/Abambres

Anta

NeoCalcolítico

Antas 1

Bragança/Mirand
ela/Abambres

Antas 2

Bragança/Mirand
ela/Abambres

Antas 3

Bragança/Mirand
ela/Abambres

IGESPAR
(Endovélico
) CNS 2079
IGESPAR
(Endovélico
) CNS 6054

Classificação/
Protecção
Imóvel de
Interesse
Público
Decreto n.º
8/83, DR n.º
19, de 24-011983
Não definido
Não definido

Anta

NeoCalcolítico

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
10672

Anta

NeoCalcolítico

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
10676

Não definido

Anta

NeoCalcolítico

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
10711

Não definido
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Não definido

Descrição

Povoado fortificado que ainda conserva parte das suas duas cinturas de muralhas

Pequeno povoado fortificado bem conservado, implantado num esporão sobre o rio Tuela.
Define-se por uma única linha de muralha em xisto, bem definida e conservada. Os
sedimentos, aparentemente, não estão revolvidos
Dólmen bastante destruído, que ocupa uma posição proeminente na paisagem. Localiza-se
somente a 400m a Norte do núcleo dos monumentos designados como Antas 1, 2 ,3 e 4.
Integra-se num conjunto de 4 mamoas muito arruinadas, muito próximas entre si, formando
sensivelmente um triângulo. O solo ergue-se em torno a um aglomerado de enormes seixos
rolados e outras lajes que tem como centro um esteio de xisto quartzitico negro. Este tem de
largura cerca de 1, 5 m e de altura 50 cm, mas está visivelmente fracturado na sua parte
superior. É impossível saber o contorno da mamoa.
Integrado num conjunto de quatro mamoas muito arruinadas, e próximas umas das outras.
Provável mamoa situada a cerca de 40 m para NNE da anterior, consiste em duas lajes de
xisto quartzítico, fincadas no solo, quase paralelas entre si e também quase encostadas por
um dos seus lados. Tem cerca de 50 cm de largura e entre 30 e 40 cm de altura
Integra um conjunto de quatro mamoas muito arruinadas, encontrando-se muito próximas
umas das outras. Provável mamoa situada aproximadamente a 40 m do monumento número
1 para SSW e implantada junto da divisória do campo lavrado com uma pequena vinha.
Também aqui duas lajes de xisto quartzítico de cerca de 50 por 50 cm, se encontram
fincadas na vertical no centro de um montículo de terra e muitas pedras.
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Tipologia/
Categoria

Cronologia

Fonte

Antas 4

AntaBragança/Mir
andela/Abambres

Anta

NeoCalcolítico

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
10725

Não definido

Lage 1 de
Vale de
Juncal

Bragança/Mirand
ela/Abambres

Arte
Rupestre

NeoCalcolítico

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
12556

Não definido

Lage 2 de
Vale do
Junca

Bragança/Mirand
ela/Abambres

Arte
Rupestre

Calcolítico
((?)

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
12733

Não definido

Ponte Velha

Bragança/Vinhais
/Nunes

Indetermina
do

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
19081

Não definido

Designação

Localização

Ponte
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Classificação/
Protecção

Descrição
Integra um conjunto de quatro mamoas muito arruinadas. Esta anta foi cortada pelo estradão
e dista dos restantes monumentos cerca de 80 m. Consiste numa protuberância subcircular,
de cerca de 20 m de diâmetro (contando com a parte destruída). Espalham-se neste terreno
muitos blocos de quartzito e alguns seixos rolados
Laje com gravuras (covinhas de perfil arredondado e perfil em "U" ou"V"; alabarda;
antropomorfo em fi grego (?) ou arco com seta (?); arboriforme), cujos motivos terão sido
gravados em diferentes épocas ou "momentos". Segundo informações orais, seria
proveniente de um local junto ao rio Tuela, próximo de Antas e do Prado Santo. Não é
contudo certo que fizesse parte destes monumentos. Encontra-se reaproveitada na casa de
um particular no chão do pórtico que precede a cozinha. As extremidades encontram-se
cobertas com cimento pelo que as suas dimensões são aproximadas: altura - 2, 56m; largura
- 1m; espessura - 17cm.
Lage de xisto quartzítico negro, com laivos amarelados. Medidas aproximadas: altura 1,70m; largura - 80cm; espessura - 17cm. Os motivos assemelham-se aos da lage 1,
consistindo em covinhas de secção subcircular e perfil arredondado, circunscritos a uma
parte limitada da parte superior da lage, e não definem qualquer padrão reconhecível ou
identificável
A montante da actual ponte da Ranca, junto de uma pequena central hidroeléctrica, pode-se
observar os restos estruturais de uma antiga ponte, designada entre a população de Nunes e
Ousilhão como Ponte Velha. Desta estrutura apenas restam os dois pilares de arranque do
respectivo tabuleiro. Esses pilares situam-se respectivamente na margem esquerda e na
margem direita do rio Tuela. São em aparelho de xisto com um bom acabamento e articulamse com os vestígios de um antigo caminho que de Ousilhã conduzia até Vinhais.
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Designação

Localização

Tipologia/
Categoria

Cronologia

Povoado
Fortificado

Idade do
Ferro
e
Romano

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
17352

Não definido

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
17475

Não definido

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
18069

Não definido

Castrilhão

Bragança/Vinhais
/Vale das Fontes

Barreiro/Sen
hor dos
Aflitos

Bragança/Vinhais
/Vale das Fontes

Sepultura

Indetermina
do (Idade
Média?)

Torre de
Cidões

Bragança/Vinhais
/Vilar de
Peregrinos

Povoado
Fortificado

Idade do
Ferro
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Fonte

Classificação/
Protecção

Descrição
Povoado fortificado de pequena dimensão, localizado num cabeço em esporão encravado no
profundo vale do rio Tuela, em zona de terraços fluviais de excelentes solos agrícolas.
Apresenta boas condições defensivas naturais, protegido pelo rio e por pendentes elevados
por todos os lados menos a Oeste, onde o esporão apresenta um estreito colo de acesso. O
denso matagal que cobre o sítio impede actualmente a sua visualização, apenas se notando
ténues vestígios do derrube da muralha sobre o acesso. É referida a existência de um fosso
escavado na rocha, seguido da linha de muralha, a qual arranca de um torreão sobranceiro
ao fosso. Igualmente, não se observaram materiais de superfície, mas refere-se a existência
de cerâmicas da Idade do Ferro e de vestígios de romanização
Na aldeia de Nuzedo de Baixo, numa pequena leira agrícola nas traseiras da capela do
Senhor dos Aflitos apareceu há anos uma sepultura. Pela descrição da população local, seria
estruturada em lajes e tijolos, não lhe sendo conhecido espólio. Aparentemente, não terá sido
destruída mas sim tapada de novo. É possível que se trate de uma sepultura de época
romana, ou talvez medieval
Povoado fortificado implantado num esporão que se alonga sobre um meandro do rio
Rabaçal. O sítio desenvolve-se num relevo pouco proeminente do vale deste curso fluvial,
sendo completamente nulas as condições de controlo estratégico do espaço territorial
adjacente. É possível que o povoado estivesse protegido por uma linha de muralha de xisto,
apesar de actualmente serem completamente inexistentes os indícios inferidores desta
estrutura. O desmantelamento da muralha poderá ter dado origem à montagem de paredes
que organizam pequenos socalcos destinados à prática agrícola. São muito raros os
materiais cerâmicos detectados à superfície do solo.
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Designação

Castro Mau

Localização

Bragança/Vinhais
/Vale de Janeiro

Tipologia/
Categoria

Cronologia

Povoado
Fortificado

Idade do
Ferro

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

Fonte

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
19129

Classificação/
Protecção

Não definido

Descrição
Na margem direita do rio Tuela, num relevo em esporão que acompanha um meandro deste
curso fluvial, eleva-se um promontório quartzítico que serviu de base de assentamento para
um povoado fortificado. Do sistema defensivo previvem os derrubes de uma linha de muralha
realizada à base de pedra partida quartzítica que protege todo o sector norte, onde se
implanta o istmo que permite o acesso ao local. As características naturais dos sectores sul e
oriental dispensam qualquer estrutura de carácter defensivo, já que por estes lados o
promontório desemboca em altas falésias que descaem sobre o leito do rio Tuela. O
perímetro interno desta estação arqueológica encontra-se densamente ocupado por uma
vegetação de médio porte que dificulta e impossibilita qualquer prospecção de superfície.
Não foram detectados vestígios cerâmicos susceptíveis de possibilitarem a colocação de
uma hipótese de âmbito cronológico, embora o contexto geomorfológico associado às suas
características tipológicas permitam enquadrar este sítio na Idade do Ferro.
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Designação

Cabeço dos
Mouros

Localização

Bragança/Maced
o de
Cavaleiros/Lamal
onga

Tipologia/
Categoria

Cronologia

Povoado
Fortificado

Idade do
Ferro
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Fonte

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
17264

Classificação/
Protecção

Não definido

Descrição
Povoado fortificado sobranceiro ao rio Tuela com excelentes condições de defesa natural na
vertente voltada a este rio. A vertente oposta, do lado oriental, apresenta uma topografia de
maior suavidade permitindo um mais fácil acesso e penetração. Por esse motivo, neste
sector parece ter-se desenvolvido um elaborado sistema defensivo, sendo ainda visíveis os
vestígios estruturais de um torreão e os derrubes de uma linha de muralhas. Esta linha de
muralha parece circundar o povoado na sua totalidade, no entanto, nos lados Este e Sul
verifica-se o reforço do sistema defensivo através de uma segunda linha de muralha. O
estado actual em que se encontra a estação, coberta de intenso matagal, dificultou uma
prospecção e análise mais pormenorizadas do conjunto. No entanto, no seu interior foram
detectados fragmentos cerâmicos com uma cronologia atribuível à Idade do Ferro, não se
verificando vestígios de romanização. Na zona Sul do povoado detectaram-se ainda três
estruturas rectangulares de pequenas dimensões escavadas directamente em blocos
graníticos que constituem o afloramento local. Em dois casos estas estruturas estavam
articuladas com um conjunto de pequenas escadas também escavadas directamente na
rocha. Na zona oeste, numa pequena plataforma que se desenvolve a uma menor altitude
foram observadas pequenas estruturações realizadas com lajes de xisto colocadas
verticalmente formando pequenas caixas cujo cumprimento e a largura não ultrapassam os
30 e 20 centímetros respectivamente. O Cabeço dos Mouros implanta-se num pequeno
morro sobranceiro à confluência da ribeira de Fornos com o rio Tuela, numa área fortemente
irrigada e onde proliferam pequenos lameiros.
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Designação

Terrioulo

Nozelos

Pelourinho
de Nozelos

Localização

Bragança/Maced
o de
Cavaleiros/Lamal
onga

Bragança/Maced
o de
Cavaleiros/Arcas

Bragança /
Macedo de
Cavaleiros /
Arcas

Tipologia/
Categoria

Habitat

Miliário/Arq
ueologia

Pelourinho/
Arquitectur
a

Cronologia

Fonte

Classificação/
Protecção

Romano

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
17265

Romano

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
17203

Não definido

IGESPAR
(Património
Imóvel)

IIP - Imóvel de
Interesse
Público
Decreto n.º 23
122, DG n.º
231, de 11-101933

Séculos
XIII-XIV
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Não definido

Descrição
Numa zona de relevo suave, nas proximidades do Cabeço do Mouros, no sentido Este,
debruçado sobre a ribeira de Fornos, em terras de cultivo agrícola, foram detectados uma
quantidade considerável de vestígios cerâmicos de cronologia romana. A par de tegulae e
cerâmica de uso comum, foram recolhidos no local alguns fragmentos de opus sigininum. A
área de dispersão dos materiais não pôde ser confirmada na sua totalidade devido ao facto
de alguns terrenos se encontrarem ocupados com cereais. Mais nenhum vestígio ou
elemento estrutural pôde ser confirmado. Tendo em consideração a qualidade e a quantidade
dos vestígios recolhidos, bem como as condições topográficas e potencialidades agrícolas da
sua implantação, poder-se-á colocar a hipótese de aqui ter existido uma villa romana.
Na base das escadas exteriores de uma casa na aldeia de Nozelos existe uma pedra
aparelhada, em granito, que apresenta os restos de uma inscrição. Esta tem uma leitura
truncada e difícil, mas o tipo de letra aponta para uma inscrição romana. A pedra tem
actualmente uma configuração elipsoidal, tendo sido reaproveitada como peso de lagar.
Parece ser um fragmento de um marco miliário, havendo uma estrada romana que passa
poucos kilómetros a Norte da aldeia.
O seu pelourinho é medieval, datando provavelmente dos séculos XIII-XIV. Esteve até há
poucos anos deitado por terra e partido em três fragmentos, no cruzamento da EM 206-1
(Torre de D. Chama - Mirandela) com a estrada para Nozelos (ao km 2), tendo sido recolhido
pela Junta de Freguesia de Arcas em 2001, com vista ao seu restauro.
Os fragmentos permitem reconstituir um fuste oitavado, resultante da chanframento das
arestas de um pilar de secção quadrada, com capitel composto por espessamento do fuste, e
pequeno remate tronco-cónico truncado, talhado no mesmo bloco. O fuste tem uma inscrição
a meia altura, ainda não decifrada. Ao contrário das vizinhas localidades de Chacim e Vale
de Prados, que tiveram forais novos dados por D. Manuel no início do século XVI, e que
ergueram pelourinhos na sequência da recepção destes documentos, Nozelos terá
conservado o pelourinho antigo, talvez o primeiro que se levantou no então concelho
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Designação

Localização

Castrilhão

Bragança/Maced
o de
Cavaleiros/Vilarin
ho de Agrochão

Ponte de
Cidões

Bragança/Vinhais
/Vilar de
Peregrinos

Azenha da
Marta

Bragança/Maced
o de
Cavaleiros/Forno
s de Ledra

Tipologia/
Categoria

Cronologia

Povoado
Fortificado

Idade do
Ferro e
Romano

IGESPAR
(Endovélico
) CNS
17237

Ponte

Contempor
ânea

Carta Militar
Portugal nº
36, Esc.
1:25000

Não definido

Azenha

Indetermina
do

Carta Militar
Portugal
nº49, Esc.
1:25000

Não definido
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Fonte

Classificação/
Protecção

Não definido

Descrição
Povoado fortificado de pequenas dimensões, localizado num cabeço em esporão sobre um
meandro apertado do Rio de Macedo, apresentando excelentes condições defensivas, sendo
acessível apenas pelo lado Este, pelo colo de acesso. Neste colo de acesso foi escavado um
profundíssimo fosso, que confere a este povoado uma posição quase inexpugnável. Sobre o
fosso, desenrola-se uma linha de muralha e um torreão, não se sabendo a extensão desta
linha de muralha, pois o denso matagal que cobre o interior do povoado impede uma
prospecção mais efectiva. Encontram-se diversos fragmentos de cerâmica manual, da Idade
do Ferro. No povoado não se encontram vestígios de romanização, mas no caminho de terra
batida no sopé do povoado, do lado sul, são abundantes os fragmentos de tegula. Quanto ao
fosso, este é de tal modo profundo, tendo cortado a rocha na vertical, que se pode questionar
se não terá também servido como corta para extracção de minério. A bibliografia e a
população local referem a existência de um grande abrigo ou buraco, cuja entrada fica no
fundo do fosso, havendo referências ao aparecimento de material arqueológico neste abrigo.
Actualmente, existe um muro, de cronologia indeterminada, que atravessa o fosso de lado a
lado, e cujo derrube terá tapado por completo esta entrada. Por último, é de salientar que na
plataforma lavrada do lado Este do povoado, que forma o colo de acesso em frente ao fosso,
se encontram quantidades significativas de cerâmicas manuais da Idade do Ferro. Dado que
o fosso se encontra de permeio entre a zona fortificada e esta plataforma, impedindo
escorrimentos, estes materiais mostram que a ocupação do povoado se estendeu para fora
da zona muralhada
Ponte sobre o Rio Tuela, também conhecida como Ponte do Manhuço, situa-se no lugar de
Cidões, no concelho de Vinhais, em local também conhecido por Poço do Manhuço, por ser
um dos pontos mais fundos do rio Tuela, formado por dois rochedos que provocam o próprio
remoinho das águas do rio. A Ponte de Cidões foi construída na década de 1940, sobre uma
anterior ponte de madeira conhecida pelo som produzido pelos cascos dos animais que a
atravessavam, que por norma se assustavam com o ruído provocado.
Azenha de roda vertical
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Designação
Azenha de
Malôjo

Ponte da
Pedra

Localização
\

Bragança/Mirand
ela/Torre de D.
Chama

Tipologia/
Categoria

Cronologia

Fonte

Azenha

Indetermina
do

Carta Militar
Portugal
nº49, Esc.
1:25000

Ponte

Romana
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IGESPAR
(Património
Imóvel)

Classificação/
Protecção

Descrição

Não definido

Azenha de roda vertical

Classificado
como MN Monumento
Nacional
Decreto n.º
28/82, DR n.º
47, de 26-021982

Situa-se sobre o rio Tuela, a cerca de três quilómetros da sede de freguesia da Torre de D.
Chama, e tem ainda utilização rodoviária, servindo como travessia à EN 206, entre a primeira
localidade e Valpaços. Terá sido inicialmente uma construção romana que sofreu posteriores
alterações que no entanto não lhe retiraram nem o seu carácter nem a sua qualidade
arquitectónica. Esta monumental ponte em alvenaria de cantaria de granito é constituída por
seis arcos de volta perfeita, com um raio de cerca de 4,4m, reforçados, junto aos pegões, por
talhamares que atingem a cota do tabuleiro e que acabam por funcionar também como
contrafortes da estrutura. As aduelas dos arcos encontram-se colocadas em cunha sendo
bem visíveis as marcas de forfex. O seu tabuleiro rectilíneo e horizontal, protegido
lateralmente por guardas, tem cerca de 100m de comprimento por uma largura de 6,3m e
encontra-se a uma altura de cerca de 6,5m acima do leito do rio. Eventualmente, esta ponte,
junto da qual se encontrou um marco miliário anepígrafo, integraria a via romana que das
actuais Léon e Astorga se dirigia a Zamora e Salamanca. Durante a Idade Média passaria
por aqui um importante eixo viário regional que de Guimarães se dirigia a Bragança. A leste
encontra-se ainda o troço de um caminho empedrado com cerca de 800m de comprimento e
que se bifurcava a cerca de 300m da ponte.
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Análise Comparativa de Alternativas
Analisando as ocorrências e eventuais impactes por alternativas obtêm-se as seguintes informações,
compiladas nos quadros seguintes.
Quadro 9– Interferência da Solução 1 com elementos patrimoniais
Nº
1
2
46
49
53
79
80
81
89
90
91

Designação dos Elementos
Afectados
Castro de São Juzenda
Regato da Vacaria
Torre de Cidões
Castro Mau
Cabeço dos Mouros
Nozelos
Pelourinho de Nozelos
Castrilhão
Azenha da Marta
Azenha de Malôjo
Ponte da Pedra

Incidência do
impacte
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecto
Indirecto
Indirecto

Significância do
impacte
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo

Quadro 10– Interferência da Solução 2 com elementos patrimoniais
Nº
1
2
6
7
8
9
10
11
12
46
49
53
81
89
90
91

Designação dos Elementos
Afectados
Castro de São Juzenda
Regato da Vacaria
Padre Santo
Antas 1
Antas 2
Antas 3
Antas 4
Lage 1 de Vale de Juncal
Lage 2 de Vale do Junca
Torre de Cidões
Castro Mau
Cabeço dos Mouros
Castrilhão
Azenha da Marta
Azenha de Malôjo
Ponte da Pedra
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Incidência do
impacte
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Directo
Directo
Directo

Significância do
impacte
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
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Quadro 11– Interferência da Solução 3 com elementos patrimoniais
Nº
6
7
8
9
10
11
12
46
49
53
88
89
90
91

Designação dos Elementos
Afectados
Padre Santo
Antas 1
Antas 2
Antas 3
Antas 4
Lage 1 de Vale de Juncal
Lage 2 de Vale do Junca
Torre de Cidões
Castro Mau
Cabeço dos Mouros
Ponte de Cidões
Azenha da Marta
Azenha de Malôjo
Ponte da Pedra

Incidência do
impacte
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directo
Directo
Directo
Directo

Significância do
impacte
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Pouco Significativo
Significativo
Significativo
Pouco Significativo

Com base na análise dos quadros apresentados e sem prejuízo de uma análise mais rigorosa, a
realizar no âmbito do EIA, as afectações podem ser hierarquizadas do seguinte modo:
A Solução 1 poderá vir a afectar 11 elementos patrimoniais. Dada a relativa distância entre estas e as
infra-estruturas do projecto, os eventuais impactes serão negativos, indirectos e considerados Pouco
Significativos.
A Solução 2 poderá vir a afectar 16 ocorrências patrimoniais. Três destas ocorrências localizadas no
Rio Tuela, poderão vir a sofrer impactes Directos e Significativos. A Azenha da Marta, localizada dentro
da albufeira prevista para o A. H. da Marta, assim como bastante próxima do Açude deste
aproveitamento; a Azenha do Malôjo, também localizada dentro da albufeira prevista para o A. H. do
Malôjo e próxima do seu respectivo açude; e a Ponte da Pedra, dentro da albufeira prevista para o A.H.
da Ribeirinha. Também o povoado fortificado do Castrilhão, poderá vir a sofrer impactes Directos e
Significativos uma vez que se encontra localizado na área prevista para a albufeira do A.H. de
Freixedas. As restantes ocorrências são passíveis de sofrer impactes Indirectos e Pouco Significativos.
A Solução 3 poderá vir a afectar 14 ocorrências patrimoniais, sendo que 4 delas se encontram
localizadas no Rio Tuela, podendo vir a sofrer impactes Directos. Trata-se de duas azenhas e duas
pontes sobre o Rio Tuela. A ponte de Cidões, localizada na área prevista para a albufeira do A. H. de
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Armoniz; a Azenha da Marta, localizada na área prevista para a Albufeira do A. H. da Marta; a Azenha
do Malôjo, situada na área prevista para a albufeira do A. H. da Ponte da Pedra; e a Ponte da Pedra,
localizada na área prevista para a Albufeira do A. H. da Ribeirinha. Embora as referidas pontes se
localizem nas albufeiras dos aproveitamentos, não é expectável a ocorrência de impactes significativos.
As restantes ocorrências, dada a distância a que estas se encontram das infra-estruturas do projecto,
os eventuais impactes previstos são Indirectos.
Resumindo e comparando as alternativas em estudo, é possível concluir que, apesar de duas delas
(Solução 2 e 3) poderem, eventualmente, vir a afectar directamente algumas ocorrências, todas são
exequíveis do ponto de vista do Descritor Património, desde que sejam preconizadas e aplicadas as
correctas medidas mitigadoras de impactes.
Contudo, considera-se menos recomendável a nível patrimonial, a Solução 2, uma vez que, para além
de ser a solução que maior número de elementos patrimoniais eventualmente afectada (embora a maior
parte, indirectamente), afectará directamente outras 4 ocorrências (Castrilhão, Azenha da Marta,
Azenha do Malôjo e Ponte da Pedra).
A Solução 1 apresenta-se como a alternativa mais viável para o descritor Património uma vez que, das
três soluções, é a que apresenta menos elementos patrimoniais na área de estudo e sua envolvência e
a única que não afectará, directamente ocorrências patrimoniais.

3.3.

CONCLUSÕES
Tendo em conta as condições de concurso, as características geomorfológicas do terreno e a meta a
atingir, em termos de potência instalada, considera-se que a configuração final obtida, materializada
pela solução 3, reflecte o compromisso entre os interesses subjacentes ao procedimento de iniciativa
pública e a implementação ordenada dos Aproveitamentos.
A disposição dos Empreendimentos com características restritas em Caderno de encargos ao longo dos
65 Km nas duas linhas de água tornou-se num desafio com uma série limitada de combinações
possíveis.
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A selecção de áreas de vale encaixado em que as obras de retenção conduzam a albufeiras menores e
consequentemente menores áreas inundadas e a procura de trechos de rio com inclinação suficiente de
modo a que a adopção de desvios do rio resulte no aumento das quedas nos aproveitamentos conduz à
selecção das zonas apropriadas a este tipo de Empreendimentos.
Por outro lado, a procura de infra-estruturas existentes a partir das quais fosse possível e viável o
Aproveitamento Hidroeléctrico, minimizando nestes casos os impactos provocados, levou a que os 9
locais identificados na solução final fossem considerados como primordiais para a implementação dos
Empreendimentos.
Da análise efectuada quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista ambiental, sobressai
a solução 3 como a mais favorável, na grande maioria dos factores ambientais analisados. Embora
do ponto de vista ambiental, as soluções estudadas não apresentem diferenças por demais
significativas e diferenciadoras, o facto de ser a solução que no global detém uma menor área de
albufeiras e um menor número de aproveitamentos implica naturalmente, menores afectações no que
se refere aos factores ambientais analisados. Também ao nível socioeconómico, em particular em
termos de expropriações, quanto menor for a área ocupada pelas albufeiras, menor serão as
expropriações que lhes estarão associadas e que serão fundamentalmente de terrenos agrícolas e
florestais.
Em suma, da análise efectuada considera-se que a solução 3 é a solução que reúne as condições que
dão cumprimento aos requisitos do caderno de encargos ao mesmo tempo que permite alcançar a
potência eléctrica definida, com uma menor afectação em termos ambientais.
Considera-se, desta forma, não haver lugar a análise de alternativas para o troço de rio relativo ao
lote 2N, pelos condicionalismos inerentes ao próprio território e pela necessidade de cumprir os
requisitos restritivos do caderno de encargos, não perdendo de vista a rentabilidade do projecto.
Efectivamente este projecto é atípico no que diz respeito à selecção de alternativas ambientais, uma
vez que a localização do conjunto foi definida pela ARH do Norte, I.P. assim como uma série de
restrições de projecto, sendo já esse o resultado da selecção prévia de alternativas ambientais para a
construção deste tipo de empreendimentos na área de jurisdição daquela instituição.
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4.

IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE IMPACTES E DEFINIÇÃO DAS QUESTÕES
SIGNIFICATIVAS

4.1.

IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS
A construção de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos e a consequente formação de albufeiras
apresenta repercussões numa área territorial mais abrangente, introduzindo alterações nos factores
ambientais em análise, alguns deles, característicos desta região do país.
O conjunto dos aproveitamentos hidroeléctricos foi projectado de forma a compatibilizar os objectivos
ambientais e ecológicos estipulados na Lei da Água (Lei nº. 58/2005, de 29 de Dezembro) e na
Directiva Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Outubro) e o potencial energético disponível, tendo as estruturas hidráulicas sido dimensionadas de
forma a optimizar as condições de manutenção de conectividade do rio, com albufeiras de reduzida
dimensão.
A energia produzida nos aproveitamentos mini-hídricos é enquadrável no conceito de “energia
renovável”: por ser um recurso inesgotável, não obstante ser condicionado e limitado, por ser pouco
poluente ou com efeitos ambientais negativos pouco relevantes e por ser uma componente relevante de
um desenvolvimento sustentável.
Comparando com outras formas de produção eléctrica as mini-hídricas tem as seguintes vantagens:
•

permitem poupar combustíveis fósseis, com repercussão positiva para a economia
nacional;

•

são auto-suficientes não necessitando de outra fonte de energia associada;

•

não implicam grandes ocupações de terrenos com eventuais deslocações de populações como as que ocorrem nas grandes albufeiras;

•

são um bom investimento de capital privado;

•

permitem a oferta de energia descentralizada com baixo custo e longa duração.
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A consciência da necessidade urgente de se enveredar por um desenvolvimento sustentável com uma
maior protecção do ambiente obrigará necessariamente ao aumento de eficiência energética no
consumo e na produção, à limitação da poluição atmosférica, designadamente de gases acidificantes e
à emissão de gases com efeito de estufa, particularmente CO 2 , associados ao fenómeno do
aquecimento global. Todos estes vectores indicam claramente a necessidade da prossecução de um
desenvolvimento controlado ambientalmente do sector hidroeléctrico.
Conforme se referiu, os aproveitamentos hidroeléctricos, independentemente da respectiva dimensão,
têm múltiplos impactes positivos, que envolvem componentes ambientais, económico-energéticas e
sociais. Tais aspectos positivos são ignorados com muita frequência, mesmo em países como Portugal,
onde a produção de electricidade de origem hídrica tem uma importância relevante e os volumes
armazenados em albufeiras servem para um vasto leque de outras utilizações com grande expressão
social (abastecimento urbano e industrial, amortecimento de cheias, minoração de secas, recreio e
turismo, combate a fogos florestais, etc.).
Em termos ambientais, ressalta a ausência de emissões gasosas de CO 2 e de outros gases com efeito
de estufa (GEE), bem como a produção de resíduos sólidos ou líquidos. Assumem também relevo a
diminuição do risco inerente ao transporte marítimo e terrestre dos combustíveis fósseis utilizados em
alternativa, e a inexistência de resíduos e efeitos poluentes.
Em relação aos impactes económico-energéticos salientam-se a redução da dependência energética
exterior, por utilização de recursos naturais endógenos (Portugal importa actualmente 84% dos
combustíveis de que necessita), a eliminação ou, pelo menos, a redução, dos custos devidos a
emissões excedentárias de GEE, a grande fiabilidade, estabilidade e flexibilidade de exploração.
Os seus impactes negativos resultam da retenção e derivação de água no rio, retenção de sedimentos,
obstruem a passagem de peixes e alteram localmente as condições dos ecossistemas aquáticos a
ribeirinhos.
A gestão da qualidade ecológica assenta numa visão coordenada de bacia hidrográfica e numa ligação
dinâmica entre as diferentes componentes ambientais. Nesta perspectiva, a abordagem prevista para o
descritor Qualidade da Água e Ecossistemas para a avaliação de pressões hidromorfológicas e dos
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correspondentes efeitos de fragmentação e redução da biodiversidade aquática do Lote 2N tem por
base a metodologia geral apresentada no presente documento, sendo verdade que as obrigações dos
objectivos ambientais em EIA de aproveitamentos hidroeléctricos não seguem a lógica convencional de
outros estudos. Com efeito, a perspectiva da Lei da Água não é apenas a de mitigação mas, também, a
da recuperação de massas de água degradadas.
É de registar que as questões significativas do EIA associadas aos Ecossistemas devem incorporar, de
forma explícita, impactes directos, indirectos e cumulativos, derivados da execução de outros
aproveitamentos hidroeléctricos já existentes ou em projecto/construção - designadamente do
Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) e de iniciativas da
ARH do Norte, I.P - assim como de outros aproveitamentos para fins agrícolas ou para captação de
água para consumo humano que possam estar previstos na bacia hidrográfica do Douro e, em especial,
na sub-bacia do Tua. A informação referente a estes projectos (nomeadamente do PNBEPH) ainda não
está, como se sabe, totalmente consolidada e disponível ao público, pelo que a sua integração
requererá um esforço por parte da Administração Pública com competência nas matérias em causa.
Não apenas mas também por isso, o trabalho do EIA será naturalmente enriquecido com os resultados
decorrentes da elaboração do PGRH do Douro e do Plano Nacional da Água, ambos em processo de
elaboração por parte da ARH do Norte e do INAG.
Assim, no caso dos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos em estudo, proceder-se-á à identificação
preliminar dos impactes, nas suas diferentes fases, construção, enchimento e exploração,
considerando-se não ser aplicável ao projecto a fase de desactivação.
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4.1.1.

FASE DE CONSTRUÇÃO
A fase de construção tem associada diversas actividades, que embora se prolonguem por um período
limitado de tempo exercem alterações em grande parte dos factores ambientais, sendo portanto nesta
fase que, em geral, se fazem sentir os impactes negativos com maior intensidade.
Durante a fase de construção, os potenciais impactes no ambiente são geralmente negativos, de
duração temporária ou permanente, sendo alguns reversíveis e outros irreversíveis. Contudo,
atendendo às dimensões reduzidas da obra, estes impactes serão no geral pouco significativos.
Embora na fase de construção os impactes sejam fundamentalmente de sinal negativo, deverão ocorrer
também impactes positivos associados à potencial criação de postos de trabalho, fundamentalmente
ligados à construção civil e alguma dinamização da economia local, em resultado de uma maior procura
de actividades relacionadas com a hotelaria e restauração.
Tendo em consideração que a área de intervenção se localiza relativamente afastada de áreas com
ocupação humana, os impactes na fase de construção relacionados com os aspectos que possam gerar
alguma incomodidade para a população, nomeadamente, ruído, qualidade do ar e paisagem, serão
menos percepcionados pela população. A este respeito destaca-se apenas as povoações que se
localizam junto às vias de acesso, que serão utilizadas na fase de construção, e que por esse motivo
poderão causar algum incómodo às pessoas que aí habitam.
Na fase de construção, os potenciais impactes sobre o património estão associados às diferentes
acções decorrentes das obras, necessárias à implantação do projecto. Da sua concretização resultam
em geral impactes negativos, de duração temporária ou permanente, sendo alguns reversíveis e outros
irreversíveis. O Património é um dos factores ambientais mais directamente afectados nesta fase.
Durante esta fase são passíveis de gerar impactes negativos sobre o património as acções
relacionadas com o revolvimento dos solos, que poderão causar danos sobre eventuais vestígios
arqueológicos existentes na envolvência do projecto ou eventualmente existentes a nível do subsolo.
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Com base nas características técnicas conhecidas do Projecto é possível identificar desde já algumas
acções e/ou actividades potencialmente geradoras de impactes mais significativos na paisagem e no
uso do solo, durante esta fase:

−

Ocupação de áreas por usos associados à construção do empreendimento, nomeadamente
construção de estaleiros, incluindo a instalação das respectivas infra-estruturas, e de outras instalações
provisórias de apoio; construção de acessos provisórios para aceder aos locais das obras; criação de
zonas de escombreiras; e, finalmente, construção dos açudes propriamente ditos e dos diferentes
componentes do circuito hidráulico a jusante destes (tomadas de água, condutas adutoras, condutas
forçadas e centrais hidroeléctricas), com as consequentes movimentações de terras, assim como de
máquinas e veículos afectos à obra.

−

Desmatação, esta acção irá reflectir-se em toda a área a submergir, tendo lugar antes do início do
enchimento das várias albufeiras, constituindo um importante impacte visual, paisagístico e no uso
actual do solo. Este impacte, de carácter temporário no caso das áreas de apoio à obra, perpetua-se
para as fases seguintes nas áreas de albufeira propriamente ditas. Esta alteração brusca do uso actual
do solo, modificando irreversivelmente a paisagem, assume-se como um impacte significativo, com
efeitos na identidade do lugar. Importa também mencionar que, resultado das características
orográficas da paisagem em questão e do clima da região, esta acção poderá concorrer para acentuar
os fenómenos de erosão hídrica, que serão tanto mais gravosos quanto maior o intervalo de tempo
entre a desmatação e o enchimento das albufeiras.

−

Destruição da galeria ripícola: apesar desta acção se encontrar englobada na desmatação, a
destruição deste corredor, de elevado valor cénico e ecológico, que se apresenta bem conformado e
diversificado na maioria dos aproveitamentos, constitui um impacte paisagístico muito significativo pelo
que foi considerado independentemente. Contudo, neste tipo de aproveitamento hidroeléctrico, a altura
de queda é baixa, o que conduzirá a uma variação média do nível da água pouco significativa. Assim,
será possível reconstituir a vegetação arbóreo-arbustiva que integra a galeria ripícola, garantindo a
continuidade deste corredor ecológico, constituindo desta forma um impacte positivo.
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As principais afectações na paisagem e no uso do solo decorrerão por um lado, da introdução de elementos
estranhos à paisagem, originando um efeito de intrusão na área envolvente, e, por outro lado, das acções
relacionadas com a desmatação, decapagem dos solos e movimentações de terra, promovendo uma
desorganização da funcionalidade da paisagem. Estes impactes terão menor ou maior significado de acordo
com o tipo de uso do solo e a qualidade da paisagem afectada, com a dimensão das desmatações a
executar, com o número e dimensão das estruturas a construir, e, finalmente, com o número, proximidade e
frequência dos observadores.
Na fase de construção grande parte das actividades, nomeadamente as que têm associadas
movimentações de terras (escavações e aterros, criação de acessos, desmatações) geram impactes ao
nível dos recursos hídricos, decorrentes do levantamento de poeiras e compactação dos solos, com
acréscimo do escoamento superficial, e arrastamento de poeiras e outras substâncias poluentes para as
linhas de água.
É também de assinalar, na fase de construção, o desvio provisório dos leitos dos rios Tuela e Macedo, que
poderá exercer impactes ao nível da erosão dos leitos e do aumento da turvação da água.
A execução dos trabalhos para a construção dos açudes, nomeadamente, as escavações na área de
implantação do corpo da barragem, irão certamente interferir com o nível freático, nomeadamente na zona
aluvionar, onde este se encontra mais à superfície.
No que diz respeito especificamente à Qualidade da Água e Ecossistemas, as questões significativas
identificadas para o EIA do Lote 2N são sumariadas a seguir:
•

Alteração da qualidade química - desenvolvimento de processos de eutrofização;

•

Alteração das comunidades da fauna aquática – biodiversidade e conservação;

•

Alteração da comunidade de fauna terrestre – conectividade lateral;

•

Alteração da conectividade fluvial - passagem descendente e ascendente;

•

Alteração do regime de escoamento – caudal ecológico, caudais médios, mínimos e instantâneos.

De seguida destacam-se os impactes na qualidade da água e ecossistemas relevantes para a actual
análise.
•

Impactes na Qualidade Água
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o

Construção dos açudes e órgãos anexos:

i)

quebra temporária da continuidade do rio;

ii) movimentos de terra;
iii) modificação do regime natural do escoamento do rio;
iv) interrupção de transporte de sedimentos;
o

Tratamento de fundações através da execução de cortina de injecções na secção dos
açudes (eventualmente):

i)

efeitos directos/indirectos na qualidade da água;

ii) perdas de água de difícil detecção;
•

Impactes nos ecossistemas
o

Construção dos açudes e órgãos anexos:

i)

Derivação de parte do escoamento do rio;

ii) movimentos de terras;
iii) perda do coberto vegetação;
iv) quebra da continuidade do rio.
o

Construção das centrais hidroeléctricas:

i)

corte de vegetação;

ii) movimentos de terra;
iii) perda da biodiversidade de espécies faunísticas e florísticas.
o

Implantação das linhas de transporte de energia para ligação das centrais à rede eléctrica:

i)

desmatação e controlo da vegetação;

ii) morte de espécies de avifauna por electrocussão;
iii) perturbação no processo de nidificação das aves;
iv) corte de árvores.
o

Desvio provisório dos leitos dos rios Tuela e Macedo, em cada aproveitamento, através de
ensecadeiras:

i)

alteração das comunidades da fauna aquática – biodiversidade e conservação;

ii) redução da migração piscícola;
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iii) alteração dos habitats ribeirinhos.
No quadro seguinte apresentam-se as actividades que em fase de obra são susceptíveis de gerar impactes
negativos em cada um dos factores ambientais, sendo que no EIA será efectuada a referida caracterização
e análise e detalhada dos referidos impactes.

Clima

Solos

Recursos hídricos
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Ruído
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Actividades

Criação de acessos e/ou utilização de
acessos existentes
Estabelecimento e funcionamento de
estaleiros
Criação de áreas de empréstimo e de
depósito de materiais
Desmatação
Escavações e aterros (possibilidade de
uso de explosivos)
Circulação de maquinaria e veículos
pesados afectos à obra
Construção das galerias do AH de
Armoniz, de Brito e de Vale da Pata
Criação de plataforma para instalação
de conduta (AH de Agrochão)
Construção das condutas enterradas
Construção dos açudes e órgãos
anexos
Tratamento de fundações através da
execução de cortina de injecções na
secção dos açudes (eventualmente)
Desvio provisório dos leitos dos rios
Tuela
e
Macedo,
em
cada
aproveitamento,
através
de
ensecadeiras
Construção das centrais hidroeléctricas
Implantação das linhas de transporte de
energia para ligação das centrais à rede
eléctrica
Expropriações

Paisagem e Uso do
Solo

Quadro 12 – Potenciais impactes gerados pelas actividades da fase de construção

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

97

-

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

4.1.2.

FASE DE ENCHIMENTO E EXPLORAÇÃO
Destacam-se como principais impactes negativos nesta fase, os resultantes do enchimento das
albufeiras, e que se encontram relacionados com alterações no meio hídrico e na sua conectividade
ecológica, assim como a destruição de galeria ripícola aí existente e das áreas agrícolas circundantes
Embora os efeitos nesta fase tenham um carácter permanente, o projecto encontra-se a ser
desenvolvido com base em parâmetros de dimensionamento com limites bem estabelecidos,
contribuindo para que os efeitos daí decorrentes sejam o menos significativos possível.
Contrariamente ao que ocorre na fase de construção, na fase de exploração os efeitos do projecto
poderão ter uma influência mais abrangente do que a local.
Os impactes positivos do projecto surgem na fase de exploração e estão fundamentalmente
relacionados com os próprios objectivos do projecto, ou seja, a produção de energia hidroeléctrica,
contribuindo para a segurança de abastecimento da energia eléctrica, ao mesmo tempo que constitui
uma forma de produção sustentável de energia com base numa fonte renovável. Desta forma reduz-se
a dependência de produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis e, consequentemente, a
produção de Gases com Efeito de Estufa (GEE).
Um projecto de aproveitamento hidroeléctrico poderá também determinar impactes positivos
significativos decorrentes da criação de potenciais usos de recreio associados aos novos planos de
água, nomeadamente actividades piscatórias.

Durante a fase de enchimento, o principal impacte expectável encontra-se relacionado com as áreas
inundadas e a consequente afectação e modificação da paisagem, com a alteração do relevo
característico. Nesta fase a alteração nos usos do solo, nos solos e no elementos patrimoniais
presentes, verificada durante a fase de construção, torna-se definitiva e irreversível devido ao
enchimento das albufeiras, imprimindo a característica de permanência à perda irrecuperável dos usos
e recursos actuais na área inundada.
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O enchimento das várias albufeiras e o consequente aparecimento dos vários planos de água,
relativamente parados, a uma cota superior à do actual leito da linha de água, provocará uma alteração
na leitura do relevo natural, dado que o encaixe característico do vale ficará reduzido devido à
submersão de uma parte significativa das encostas. A criação de superfícies de água mais largas
introduzirá alterações nas relações visuais entre as margens do rio, originando um contínuo visual
maior. A leitura visual será mais monótona do que a existente actualmente, resultado da perda
importante de características de elevado valor visual, ecológico e paisagístico, nomeadamente o
desaparecimento da vegetação ribeirinha e de alguns usos do solo característicos dos sopés das
encostas, como é o caso das manchas de olival em socalcos. Contudo, este impacte poderá vir a ser
atenuado através de uma adequada integração paisagística destas margens.
Na fase de exploração, os principais impactes relacionam-se uma vez mais com a alteração do regime
dos rios e com a criação de planos de água, modificando irreversivelmente as características da
paisagem e o tipo de uso do solo. O desaparecimento e/ou alteração de algumas características
constitui efectivamente um dos impactes mais significativos decorrentes da construção e exploração
dos vários aproveitamentos.
Durante a fase de exploração, os potenciais impactes na paisagem e uso do solo são, na sua
generalidade, negativos, de duração permanente e irreversíveis. Contudo, do ponto de vista da
paisagem, estes impactes apresentam um carácter localizado, sendo apenas sentidos nos locais da
implantação dos açudes e criação das albufeiras devido à morfologia da paisagem, que limita
significativamente a visibilidade sobre o local de intervenção, e devido também ao facto de existirem
poucas povoações na envolvente.
No que se refere aos recursos hídricos, é expectável a ocorrência de impactes a montante e a jusante
dos aproveitamentos. Para montante refere-se sobreelevação dos níveis nos cursos de água,
decorrentes da existência dos açudes e da criação das próprias albufeiras, que poderão dar origem a
alterações no regime de escoamento (a montante destas), gerando uma potencial diminuição das
velocidades de escoamento e da capacidade de transporte de material sólido.
A jusante dos aproveitamentos, poderá igualmente verificar-se uma alteração do regime hidrológico, no
entanto, tendo em conta que todos os aproveitamentos funcionarão a fio-de-água, esta alteração
F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

99

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

ocorrerá praticamente apenas no troço de rio entre os açudes e as centrais, sendo que para jusante
destas o regime de escoamentos deverá permanecer praticamente inalterado.
Os açudes dos vários aproveitamentos serão munidos de descarga de fundo que permitirão o
esvaziamento total ou parcial das albufeiras criadas pelos mesmos. A sua utilização provocará
principalmente um impacte em termos do lançamento de sedimentos depositados no fundo das
albufeiras aumentando a quantidade de sólidos suspensos no escoamento a jusante.
A criação de albufeiras terá também impacte ao nível da subida dos níveis aquíferos, contribuindo para
o aumento das reservas subterrâneas. A recarga das formações aquíferas decorrerá não só da
alimentação das formações que contactam directamente com a massa de água que constitui a
albufeira, mas também da passagem de água por drenância, através da fundação dos açudes.
De seguida destaca-se os impactes na qualidade da água e ecossistemas relevantes para a actual
análise.
•

Impactes na Qualidade Água
o

Enchimento e existência de albufeiras:

i)

alteração da qualidade química da água - desenvolvimento de processos de eutrofização;

ii) alteração da conectividade fluvial - passagem descendente e ascendente;
iii) variações nos níveis de água na albufeira.
o

Lançamento de caudais pelas descargas de fundo para limpeza de caudal sólido:

i)

alteração do regime de escoamento – caudal ecológico, caudais médios, mínimos e
instantâneos;

ii) interrupção do transporte de sedimentos;
iii) quebra temporária da continuidade do rio;
iv) aumento da turbulência do escoamento.
•

Impactes nos ecossistemas
o

enchimento e existência de albufeiras;

i)

modificação do coberto vegetal;
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ii) perda da biodiversidade; atracção de novas espécies; modificação morfológica da galeria
ripícola;
o

Funcionamento das Centrais hidroeléctricas/ produção de energia;

i)

aumento potencial da redução de espécies de aves devido ao aumento dos indicadores de
ruído;

ii) alteração da comunidade de fauna terrestre – conectividade (rio) lateral.
o

Exploração dos aproveitamentos e regime de turbinamento nas centrais/variações de
nível:

i)

redução da migração piscícola;

ii) alteração dos habitats ribeirinhos;
iii) mortalidade.
o

Presença das linhas de transporte de energia;

i)

morte de espécies de avifauna por electrocussão;

ii) criação de um campo magnético, desmatação e controlo da vegetação.
Os impactes negativos que ocorrem na fase de construção e que têm um carácter permanente, deverão
permanecer na fase de exploração e estão relacionados com actividades irreversíveis como sejam por
exemplo a perda de solos e sua impermeabilização, a alteração dos usos do solo, a afectação de
elementos patrimoniais.
Durante a fase de construção, a criação e/ou beneficiação dos acessos aos locais das mini-hídricas
constitui um impacte negativo. Contudo, na fase de exploração, esta mesma acção origina uma melhor
acessibilidade às margens destes rios, constituindo desta forma um impacte positivo, em associação
com a potencialidade turística e lúdica que passa a existir nas futuras albufeiras.
No quadro seguinte apresenta-se as acções inerentes à fase de enchimento e de exploração que são
susceptíveis de gerar impactes negativos em cada um dos factores ambientais.
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Actividades

Existência de novos acessos
Enchimento e existência de
albufeiras
Existência dos açudes e órgãos
anexos
Existência de condutas à superfície
Funcionamento
das
Centrais
hidroeléctricas/ produção de energia
Exploração dos aproveitamentos e
regime de turbinamento nas
centrais/variações de nível
Lançamento de caudais pelas
descargas
de
fundo
para
esvaziamento
Lançamento de caudais pelas
descargas de fundo para limpeza de
caudal sólido
Lançamento de caudais pelos
descarregadores de cheias
Lançamento de caudal ecológico
Lançamento de caudais através dos
dispositivos de transposição
Actividade de limpeza dos limpagrelhas das tomadas de água
Presença das linhas de transporte
de energia
Actividades de manutenção e
reparação de equipamentos
Manutenção de espaços verdes,
decorrentes
de
recuperação
paisagística

Paisagem e Uso do
Solo

Quadro 13 – Potenciais impactes negativos gerados pelas actividades da fase de enchimento e exploração
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4.1.3.

IDENTIFICAÇÃO DOS FACTORES AMBIENTAIS RELEVANTES
Tendo em consideração a identificação dos impactes preliminares apresentada anteriormente, a
tipologia do projecto, o local onde se insere e os estudos e projectos desenvolvidos, é possível
estabelecer uma hierarquia dos factores ambientais, podendo estes ser divididos em três categorias
diferentes, em função da sua relevância para os estudos ambientais a desenvolver em fase posterior,
de acordo com o seguinte:
•

Factores ambientais muito relevantes: Ecossistemas, Qualidade da Água, Recursos Hídricos

•

Factores ambientais relevantes: Socioeconomia, Uso do Solo, Paisagem e Património

•

Factores ambientais pouco relevantes: Clima, Geologia Solos, Qualidade do Ar, Ruído,
Ordenamento do Território e Resíduos.
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5.

PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE
AFECTADO E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJECTO

5.1.

ENQUADRAMENTO
A caracterização do ambiente actual consistirá numa breve caracterização da situação existente na
zona em estudo e sua envolvente, sendo abordados os aspectos mais significativos que poderão vir a
ser directa ou indirectamente influenciados pelo projecto em análise.
A caracterização do estado actual do ambiente é efectuada com base nos factores apropriados para o
efeito, bem como na inter-relação entre eles, nomeadamente factores:
•

Biofísicos – clima, solos, geologia, recursos hídricos, aspectos ecológicos;

•

Qualidade do Ambiente – qualidade do ar, qualidade da água, ruído, vibrações e resíduos;

•

Sociais e espaciais – uso do solo e paisagem, sócio economia e ordenamento do território;

•

Culturais – património.

O objectivo principal desta etapa consiste em estabelecer um quadro ambiental de referência
susceptível de ser consideravelmente afectado pelo projecto.
A descrição do ambiente depende da informação relevante disponível e dos trabalhos de campo
realizados no âmbito das diversas disciplinas. A recolha de informação será complementada através de
contactos estabelecidos com entidades locais, regionais e nacionais, cuja lista se apresenta de seguida:
•

Câmara Municipal de Vinhais

•

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros

•

Câmara Municipal de Mirandela

•

Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana

•

Associação de Municípios da Terra Fria e Nordeste Transmontano

•

Administração de Região Hidrográfica (ARH do Norte, I.P.)

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte

•

IGESPAR
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•

Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC Norte)

•

Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

•

Autoridade Florestal Nacional (AFN)

•

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)

•

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A

•

EDP - Distribuição

•

Direcção Regional Economia (DRE) do Norte

•

EP - Estradas de Portugal, S.A

•

Aeroportos de Portugal (ANA)

•

Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)

•

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB)

•

GALP Energia

•

REN Gasodutos

•

Ministério da Defesa Nacional

•

Autoridade Nacional De Comunicações (ANACOM)

•

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

•

Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)

•

Rede Ferroviária Nacional (REFER, EP)

•

Turismo de Portugal

•

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte)

•

Universidade da Trás-os-Montes e Alto Douro

•

INAG

Considera-se como área de influência do empreendimento, que constitui a área de caracterização do
presente capítulo, uma faixa de 500 m em redor das albufeiras e uma faixa de 200m, para cada lado
dos circuitos hidráulicos e das linhas eléctricas. No entanto, esta faixa depende dos factores ambientais
considerados, pelo que se apresenta para cada factor ambiental em análise a faixa de estudo
considerada, sempre que esta difira da estabelecida.
Para os diversos factores ambientais foram desenvolvidas metodologias específicas que são
apresentadas detalhadamente nos capítulos seguintes, identificando-se a informação utilizada, a
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definição da área em estudo e respectiva justificação, os aspectos metodológicos a adoptar, a
documentação/entidades consultadas ou a consultar, os trabalhos de campo a realizar, assim como os
elementos cartográficos a produzir.
Para o conjunto de descritores do EIA será produzida uma avaliação da não construção e a opção de
melhoria dos aproveitamentos já existentes, confrontando uma quantificação dos benefícios ambientais
obtidos com este projecto com os atingidos com a implementação dos objectivos ambientais da Lei da
Água/DQA e de outros objectivos da política ambiental, como seja a redução de emissões.

5.2.

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA
A análise deste descritor será apoiada na bibliografia e cartografia disponíveis e na informação
geológica, hidrogeológica e geotécnica que decorrerá dos estudos Geológicos e Geotécnicos
efectuados no âmbito do projecto.
O estudo focará as características estruturais - modos de jazida das unidades lito-estratigráficas
ocorrentes, assim como as respectivas características geotécnicas mais marcantes.
Num âmbito mais abrangente, serão analisadas as condições geomorfológicas que enquadram o local e
os aspectos tectónicos regionais, bem como os aspectos de sismicidade regional e neotectónica.
Proceder-se-á a uma caracterização hidrogeológica, ao nível das formações aquíferas dominantes e da
sua vulnerabilidade à contaminação, bem como uma caracterização do escoamento subterrâneo para
os diferentes níveis aquíferos existentes e identificação e localização das zonas de máxima infiltração
indispensáveis à recarga dos sistemas aquíferos.
Serão identificados pontos de água subterrânea na área em estudo através da consulta à base de
dados do SNIRH, à ARH do Norte; I.P. e às Câmaras Municipais.
Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.
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Elementos de base

Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

5.3.

- Cartas Geológicas e respectivas notícias explicativas
- Bibliografia geológica existente
- Estudo Geológico e Geotécnico elaborado no âmbito do
Projecto
- Cartas e estudos Neotectónicos
- Elementos a fornecer pelas entidades contactadas
(LNEG, DGEG, ARH do Norte, SNIRH e Câmaras
Municipais)
- Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro
Serão efectuadas no âmbito do projecto
- Carta Geológica (escala: 1:25 000; base – carta militar)
Faixa de 500 m em redor das albufeiras e uma faixa de
200m, para cada lado dos circuitos hidráulicos e das
linhas eléctricas

RECURSOS HÍDRICOS
Em termos de recursos hídricos superficiais caracterizar-se-ão individualmente, todas as bacias
hidrográficas nas quais se inserem os diversos aproveitamentos. Será efectuada uma análise dos
regimes de precipitação e escoamentos a nível mensal e anual, e ainda analisados caudais de ponta de
cheia para diversos períodos de retorno, com representação dos respectivos níveis de máximos.
Serão identificados usos de água e fontes de poluição, e serão estudadas as necessidades em termos
de caudais ecológicos.
A caracterização a efectuar terá por base os estudos hidrológicos a desenvolver no âmbito do projecto,
que permitirão caracterizar o regime hidrológico, nomeadamente, quantificar e caracterizar os caudais
das linhas de água e caracterizar a situação existente no que se refere aos caudais e ao regime de
escoamento.
Nas secções dos açudes dos aproveitamentos serão determinados, para caudais de ponta de cheia
correspondentes a diversos períodos de retorno, os respectivos níveis máximos atingidos para a
situação em regime natural (ou seja sem a existência dos açudes). Os caudais de ponta de cheia
considerados serão os determinados no projecto.
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Para além dos cursos de água principais onde serão inseridos os açudes e as centrais dos
aproveitamento hidroeléctricos, serão ainda analisadas e caracterizadas outras linhas de água
secundárias que possam ser eventualmente afectadas, temporariamente ou definitivamente, pelos
aproveitamentos, nomeadamente pelos canais de adução, acessos, etc. Serão determinados
comprimentos aproximados de linhas de água, e áreas de bacias das linhas de água afectadas, estado
de conservação e níveis de intervenção nas mesmas.
Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.

Elementos de base
Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

5.4.

QUALIDADE DA ÁGUA

5.4.1.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Estudo hidrológico a desenvolver no âmbito do projecto
- Elementos a fornecer pelas entidades contactadas
(ARH do Norte, SNIRH e Câmaras Municipais)
- Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro
- Plano Nacional da Água
Serão efectuadas no âmbito do projecto
- Características da linhas de água (escala: 1:25 000;
base – carta militar)
A análise será efectuada ao nível da bacia hidrográfica

É missão do Estado proteger e valorizar as componentes ambientais das águas e assegurar a sua
gestão sustentável, conforme expresso na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), ao
assegurar a transposição da Directiva Quadro da Água, a qual estabeleceu as bases e o quadro
institucional para gestão sustentável das águas numa lógica integrada do ciclo hidrológico. No entanto,
a excessiva pressão antropogénica sobre os ecossistemas aquáticos tem conduzido à degradação da
qualidade da água e à consequente inutilização destes recursos para os usos agrícola e humano. Em
Portugal, o aumento do número de aproveitamentos hidráulicos, para abastecimento público, rega e
produção de energia eléctrica tem levado à modificação do regime hidrológico dos cursos de água
(Alves e Henriques, 1994). Esta alteração no regime hidráulico e a consequente degradação da
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qualidade da água pode resultar em problemas diversos no regime de caudais ambientais, alterações
da conectividade lateral e longitudinal e, em muitos casos, a problemas de eutrofização de albufeiras e
perda de biodiversidade.
Os objectivos ambientais previstos na Directiva Quadro da Água obrigam a uma classificação do
estado das massas de água, os quais devem ser operacionalizadas pelos Programas de Medidas a
definir no âmbito dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). Neste âmbito, a ARH do Norte
I.P. identificou as seguintes massas de água na área de influência directa do Lote 2N, com o código
indicado no quadro seguinte.
Quadro 14 - Identificação das massas de água afectas à localização dos aproveitamentos do Lote 2N

Nome

Linha de Água

Código da linha de água

Aproveitamento Hidroeléctrico de Armoniz
Aproveitamento Hidroeléctrico de Brito

Rio Tuela

PT03DOU0180

Rio Tuela

PT03DOU0191

Rio Tuela

PT03DOU0244

Rio Macedo

PT03DOU0187

Aproveitamento Hidroeléctrico de Vale da Pata
Aproveitamento Hidroeléctrico da Marta
Aproveitamento Hidroeléctrico Ponte da Pedra
Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirinha
Aproveitamento Hidroeléctrico de Guribanes
Aproveitamento Hidroeléctrico de Contins
Aproveitamento Hidroeléctrico de Agrochão

Após a definição georreferenciada das massas de água, importou definir o seu estado de qualidade
ecológica, trabalho em curso na ARH do Norte I.P.. Para esse efeito, existem critérios internacionais
para a classificação do seu estado, de forma a alcançar os objectivos preconizados pela DQA e Lei da
Água. Neste contexto, a DQA definiu dois tipos de objectivos ambientais, o Bom Estado Ecológico
(BEE) para todas as massas de água naturais, e o Bom Potencial Ecológico (BPE) para massas de
água artificiais e massas de água fortemente modificadas 5.

Entende-se o Bom Potencial Ecológico como o estado em que as comunidades ecológicas apresentam uma estrutura sem
desequilíbrios populacionais ou outros, em harmonia com o ambiente químico e físico que as suporta, com uma exploração
5

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

109

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

O Estado Ecológico de referência é um estado que nunca esteve exposto às pressões antropogénicas,
industria, urbanização ou intensificação da agricultura, ocorrendo apenas pequenas alterações físicoquímicas, hidromorfológicas e biológicas. A classificação do Estado Ecológico deve ser expressa na
relação entre os diferentes elementos de qualidade biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos
segundo as definições normativas do Anexo V da DQA. O Estado Químico caracteriza-se pela presença
das substâncias químicas no meio aquático que, em condições naturais não se encontrem em
pequenas quantidades, potencializando a causa de danos significativos no meio ambiente aquático, que
se reflicta na saúde humana e para a flora e fauna, pelas suas características de persistência,
toxicidade e bioacumulação. Por outro lado, a DQA define Massa de Água Fortemente Modificada como
uma massa de água que, em resultado de alterações físicas derivadas da actividade humana, adquiriu
um carácter substancialmente diferente. Em contrapartida, caso a dimensão da alteração seja
relativamente pequena no conjunto da massa de água, pode manter-se a designação de natural.
No caso das massas de água designadas como fortemente modificadas aplica-se o conceito
de Potencial Ecológico, que representa o desvio que a qualidade do ecossistema aquático da massa de
água apresenta relativamente ao máximo que pode atingir (Potencial Ecológico Máximo – PEM), após
implementação de todas as medidas de mitigação que não têm efeitos adversos significativos sobre os
usos específicos ou no ambiente em geral. O Potencial Ecológico Bom (PEB) corresponde a uma
qualidade ecológica em que ocorrem ligeiras modificações dos valores dos elementos de qualidade
pertinentes em relação aos valores próprios do Potencial Ecológico Máximo.
A figura seguinte apresenta o estado das massas de água na zona em referência, considerando as
estações de monitorização e uma extrapolação de pressões e impactes (UTAD, 2010).

adequada e interactiva dos vários habitats aquáticos e garantindo a existência de processos e funções ecológicas metaestáveis.
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Figura 29 - Estado das massas de água - PGRH Norte (Fonte: ARH do Norte, I.P., Porto, 2011)

No que concerne especificamente a estações físico-quimicas que a ARH do Norte possua para
monitorizar áreas fluviais, no enquadramento do projecto do Lote 2N, elas são apresentadas na figura
seguinte.
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Figura 30 - Rede de monitorização físico-química (Fonte: ARH do Norte, I.P.)

5.4.2.

METODOLOGIA GERAL E ESPECÍFICA
A compreensão dos processos biológicos envolvidos nos ecossistemas aquáticos complexos pode ser
fortemente consolidada através da utilização de modelos matemáticos. No Lote 2N, a construção da
cascata de açudes e o modelo de exploração irão, inquestionavelmente, exercer uma pressão sobre a
qualidade da água a qual deverá ser objecto de medidas de mitigação e remediação, para cuja
definição um exercício compreensivo de modelação contribuirá decisivamente. O recurso a modelos
preditivos/antecipativos para simulação das condições ecológicas das massas de água está previsto no
Decreto-lei n.º 77/2006, de 30 de Março. A modelação da qualidade da água apresenta inúmeras
vantagens relativamente à simples monitorização. Os modelos permitem que sejam equacionados
estados futuros do sistema em função de futuras alterações dos factores ambientais (Martins et al.,
2008, Martins, 2011) e possibilitam, igualmente, a definição de planos de monitorização mais eficazes e
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económicos, uma vez que os modelos matemáticos conduzem à identificação das variáveis de maior
relevância para o ecossistema em questão, bem como à identificação dos locais mais sensíveis.
Assim, são apresentadas de seguida as principais metodologias que serão adoptadas na determinação
da qualidade química e ecológica da água das albufeiras, bem como para a modelação matemática e
construção de cenários prospectivos.
Pressões antropogénicas e monitorização do estado de referência
De acordo com as características morfológicas e hidrológicas dos noves aproveitamentos
hidroeléctricos previstos, serão definidos para cada AHE uma amostragem a montante e outra a jusante
do açude/barragem, onde serão efectuadas as análises seguidamente descritas.
•

Qualidade da água

No âmbito da determinação da qualidade da água nos troços em estudo, serão recolhidas amostras de
água e efectuadas análises físico-químicas conforme preceituado no Standard Methods (APHA 2005).
No quadro seguinte podem ser encontradas as referências para cada um dos métodos de análise. Para
avaliar a qualidade das águas superficiais utilizar-se-á duas classificações distintas: 1) Classificação de
águas superficiais do INAG, I.P., por usos múltiplos, que tratando-se de uma classificação de carácter
geral, permite uma comparação entre os diferentes troços; 2) Classificação do estado das massas de
água superficiais segundo a Directiva-Quadro da Água.
Quadro 15 - Referencias dos métodos de análise dos elementos físico-químicos

Parâmetro

Método

Unidade

Alcalinidade

SMEWW 2320 B

mg/L HCO 3 -

Dureza Total

SMEWW 2340 C

mg/L CaCO 3 -

Oxidabilidade

NP 731:1969

mg/L O 2

Azoto Total

MI

mg/L N

Carência Biológica de Oxigénio ao fim de 5 dias, 20 ºC

SMEWW 5210 D

mg/L O 2

Sólidos Suspensos Totais

SMEWW 2540 E

mg/L

Sólidos Suspensos Voláteis

SMEWW 2540 E

mg/L
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Parâmetro

Método

Unidade

Carência Química de Oxigénio

SMEWW 5220 B

mg/L O 2

Azoto amoniacal

SMEWW 4500-NH3 C

mg/L N

Nitritos

SMEWW 4500-NO2

mg/L N

Nitratos

SMEWW 4500-NO3

mg/L N

Ortofosfatos

SMEWW 4500-P

mg/L P

Fósforo total

SMEWW 4500-P

mg/L P

pH

Multi 350i, WTW

-

Oxigénio dissolvido

Multi 350i, WTW

mg/L O2

Condutividade

Multi 350i, WTW

µS/cm

Temperatura

Multi 350i, WTW

ºC

•

Caracterização ecológica

A metodologia de avaliação ecológica adoptada basear-se-á em dois tipos de abordagens diferentes. O
método modificado de Stream Visual Assessment Protocol (1988) é constituído por 10 parâmetros de
análise (vegetação ripícola, estabilidade e condições do leito da ribeira, qualidade da água, ictiofauna e
herpetofauna), sendo cada item ponderado (1 a 10) consoante o preenchimento de requisitos
previamente estabelecidos. A segunda abordagem efectuar-se-á através da utilização do Índice BMWP
(Biological Monitoring Working Party) (1988). O índice BMWP utiliza os macroinvertebrados aquáticos,
mas pode ser alargado aos macroinvertebrados bentônicos.
A avaliação ecológica incidirá em duas secções (uma a montante da barragem e outra a jusante) do
curso de água com a extensão de cerca de 10 vezes a largura do mesmo. No que concerne à
caracterização das espécies macroinvertebrados existentes na área em estudo proceder-se-á à sua
inventariação, quer por recurso a consulta bibliográfica, quer por campanhas a efectuar no terreno.
Estas campanhas envolvem a colheita das amostras para posterior análise. A análise dos
macroinvertebrados terá por base a metodologia apresentada no Manual para a Avaliação Biológica da
Qualidade da Água em Sistemas Fluviais segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de
Amostragem e análise para os Macroinvertebrados Bentónicos (INAG, 2008).
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A biomassa e composição/abundância do fitoplâncton também será analisada tendo por base a
metodologia apresentada no Manual para a Avaliação da Qualidade Biológica da Água em Lagos e
Albufeiras segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de Amostragem e análise para o
Fitoplâncton (INAG, 2009). Em suma, a concentração de Clorofila a corresponde a uma medida
indirecta da biomassa fitoplanctónica através da medição da concentração deste pigmento
fotossintético, enquanto o Biovolume Total corresponde ao volume celular total das espécies
fitoplanctónicas presentes na amostra. Estes dois indicadores caracterizam a biomassa. Por sua vez, a
componente composição e abundância é descrita pela percentagem de Biovolume de Cianobactérias
correspondente à percentagem do Biovolume Total que é atribuído às espécies de Cianobactérias
(excluindo as espécies de Chroococcales, com excepção dos géneros Microcystis e Woronichinia) e
pelo Índice de Grupo de Algas (IGA) (Catalan et al., 2003) baseado em proporções de biovolume,
atribuindo pesos e comparando grupos de algas característicos de sistemas eutróficos e grupos
associados a ambientes menos produtivos (Cortes et al., 2011).
Conjugando estes dados, o estado da massa de água será determinado com base no esquema
metodológico seguidamente indicado (INAG, 2009).

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

115

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

Element
o com a
pior
classific
ação

Element
o com a
pior
classific
ação

Pior
classificação
entre
Estado
Ecológico e
Estado
Químico

Element
o com a
pior
classific
ação

Elemento
com a pior
classificação

Figura 31 - Esquema Metodológico do estado das massas de água

•

Determinação do regime de caudais ecológicos

A medição dos caudais para efeitos de recolha de dados para modelação e caudais ecológicos será
efectuada pelo processamento de dados hidrológicos existentes no SNIRH (INAG) e validado pela
utilização de caudalímetro electrónico (modelo: PCM Pro-NIVUS), o qual efectua as medições de
velocidade através um sistema ultrasónico com precisão de ±5 mm/s.
A determinação do caudal ecológico basear-se-á na Metodologia Incremental (IFIM) (Bovee, 1982). A
IFIM foi desenvolvida para a resolução de problemas de gestão dos recursos hídricos que envolvam a
definição e implementação de um regime hidrológico para diminuir ou limitar o stress nos ecossistemas.
A IFIM pode ser definida como um conjunto de processos analíticos e de modelos de computador
desenvolvidos para prever as mudanças nos habitats dulciaquícolas devido às alterações do caudal do
curso de água. Esta metodologia recorre ao PHABSIM (Physical HABitat SIMulation System) para
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calcular a área ou volume disponível do microhabitat, para diferentes estágios de vida das espécies e
diferentes regimes hidrológicos.
A modelação em PHABSIM requer a definição da forma das secções transversais, a altitude à qual se
localiza a secção em estudo, dados relativos à rugosidade do leito (coeficiente de Manning, N), declive,
nível de água (h), velocidades (v) e caudais (Q) medidos. A simulação hidráulica pelo PHABSIM
assume que a forma do canal não se altera substancialmente com a descarga para a gama de caudais
simulados. Requer ainda a selecção das espécies-alvo assim como as curvas preferência de habitat 6
adequadas (para cada espécie). A simulação do habitat transforma a informação sobre a estrutura da
ribeira, níveis de água, e velocidades, num índice da quantidade e qualidade do habitat disponível
usando as curvas de preferência de habitat como função de transferência. Este índice de habitat é
referido como área ponderada útil (WUA), e é calculado para cada secção transversal e para os caudais
modelados.
Modelação de qualidade da química e ecológica da água
O processo de modelação matemática da qualidade da água, química e ecológica do Lote 2N basearse-á, de um modo geral, nas etapas apresentadas na figura seguinte.

Figura 32 - Etapas do desenvolvimento do modelo matemático para aplicação no Lote 2N.

Estas curvas indicam como a velocidade da água, profundidade, temperatura e substrato limitam a sobrevivência de uma
espécie em estudo.

6
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Em primeiro lugar, procede-se à definição do tipo de modelo matemático, onde são identificadas quais
as variáveis/parâmetros chave, bem como os processos mais significativos para a dinâmica
biogeoquímica e ecológica do ecossistema, sendo também realizada uma caracterização estrutural do
sistema a modelar.
Na segunda etapa procede-se à calibração e validação do modelo matemático. A calibração do modelo
baseia-se num método heurístico, no qual a componente hidrodinâmica será ajustada em primeiro
lugar, seguindo-se a componente ecológica. Na calibração serão ajustados todos os parâmetros
necessários para se efectuar a validação do modelo, garantindo a manutenção do seu significado
biológico. Paralelamente a estas duas etapas é realizada a recolha dos dados necessários, quer para a
idealização, quer para a calibração e validação do modelo. Por último, a construção e simulação de
cenários permite a demonstração de soluções para um determinado problema, designadamente para a
avaliação de impactes cumulativos derivados de bombagens reversas, como se poderá verificar no Lote
2N.
Critérios de selecção do modelo matemático
Os critérios de selecção do modelo, devem basear-se na sua capacidade para permitir a
adição/alteração dos processos biogeoquímicos a qualquer momento, bem como a simulação da
componente fitoplanctónica, extremamente importante para a avaliação do estado ecológico das
massas de água (Martins, 2011). O modelo deve também permitir que sejam definidas entradas e
saídas a diferentes cotas das albufeiras. A escolha do modelo poderá ainda estar condicionada pelo
tempo de residência da água na albufeira, uma vez que se este for muito curto poderá provocar
variações horizontais na qualidade da água, bem como pelas características físicas da albufeira. Na
figura seguinte pode ser observado um esquema simplificado para selecção do modelo mais adequado
a diferentes tipologias de albufeiras.
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Figura 33 - Esquema de selecção do modelo.

No caso do Lote 2N, equaciona-se aplicar-se o modelo AQUASIM. Este modelo tem vindo a ser
utilizado para modelar ecossistemas com disfunções ambientais, nomeadamente lagos (Martins et al.,
2008), rios (Rodrigues et al., 2006) e solos contaminados (Ribeiro et al., 2006). Para os
aproveitamentos hidroeléctricos em que as albufeiras resultantes serão de pequena dimensão, um
modelo 1D capaz de modelar a variabilidade vertical será suficiente, assegurando-se a previsão da
estratificação térmica (caso esta ocorra) na referida massa de água. No entanto, para o caso de
albufeiras com cota reduzida mas significativo volume de água, a modelação ao longo da secção
horizontal da albufeira deve ser privilegiada, uma vez que, como a altura de água é baixa, as variações
verticais na qualidade da água podem ser ignoradas. É igualmente importante que o modelo seja
relativamente simples para ser compreensível em termos fenomenológicos, mas seja, mesmo assim,
capaz de modelar a interacção da água com os sedimentos (Martins, 2011). Em princípio, o
compartimento dos rios do AQUASIM será, julga-se, a escolha mais apropriada, mas não se porá de
lado uma aplicação do MOHID caso se revele mais apropriado.
A implementação do modelo matemático basear-se-á na formulação rigorosa dos balanços de massa
de todos os elementos considerados no Lote 2N. O AQUASIM, versão 2.1e (win/mfc), é baseado no
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método das linhas aproximadas, i.e. a discretização espacial é executada em primeiro lugar (por meio
de um esquema de equações de primeira ordem), sendo em seguida integrado no tempo, o sistema
resultante de equações diferenciais ordinárias por fórmulas inversas implícitas de diferenciação
(Reichert, 1994). Algumas das vantagens da modelação em AQUASIM residem no facto da descrição
dos processos biogeoquímicos ser caracterizada por uma estrutura aberta (i.e. podem ser adicionados
ou retirados processos e/ou variáveis), na capacidade para simular condições transientes (Shanahan et
al., 1998) e por permitir uma análise de sensibilidade aos parâmetros do modelo.
O comportamento hidráulico será equacionado com base numa aproximação cinemática e difusiva e o
transporte de substâncias e os processos biogeoquímicos serão calculados por um conjunto de
equações de convecção-dispersão-reacção. A mistura vertical é descrita por um sistema de uma
equação comum de convecção-difusão para a coluna de água (Ulrich et al., 1995), acoplado a um
modelo de sedimentos.
Os processos de conversão, biológicos e químicos, considerados no modelo biogeoquímico deverão
dar particular relevância ao ciclo do fósforo e à dinâmica do fitoplâncton. Em termos de variáveis de
estado, a modelação considerará o oxigénio dissolvido, o amónio, o nitrato e o fosfato, como
componentes dissolvidas e, a matéria orgânica inerte (não degradável), a matéria orgânica
biodegradável (compreende as partículas orgânicas resultantes de fontes alóctones, da morte do
fitoplâncton e zooplâncton e, de excreção do zooplâncton) e o fósforo orgânico como componentes
particuladas. A parte biológica do modelo poderá ser representada por três classes de plâncton,
diatomáceas e cianobactérias como grupos de fitoplâncton e, o zooplâncton (Martins et al., 2008;
Martins, 2011). As principais variáveis de entrada do modelo para ser testado no Lote 2N são
apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 16 -Variáveis de input para a modelação

Componente

Física

Descrição

Unidades

caudal afluente

m3/d

temperatura máxima da água

ºC

temperatura mínima da água

ºC

volume da massa de água

m3

profundidade

m
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Componente

Química

Biológica

Descrição

Unidades

largura da albufeira/troço

m

hipsometria da albufeira

m2/m

porosidade dos sedimentos

-

altura dos sedimentos

m

oxigénio dissolvido inicial

mg/L

concentração de fósforo inicial

µg/L P

concentração de amónio inicial

mg/L N

concentração de nitrato inicial

mg/L N

concentração de fósforo afluente

µg/L P

concentração de amónio afluente

mg/L N

concentração de nitrato afluente

mg/L N

matéria orgânica inicial inerte (peso seco)

mg/L

matéria orgânica inicial biodegradável (peso seco)

mg/L

fósforo total nos sedimentos

µg/L P

matéria orgânica nos sedimentos (peso seco)

mg/g

biomassa inicial de diatomáceas (peso seco)

mg/L

biomassa inicial de cianobactérias (peso seco)

mg/L

biomassa inicial de zooplâncton (peso seco)

mg/L

Desenvolvimento de cenários prospectivos
A capacidade de manter a qualidade ecológica da água será uma preocupação no sentido de minimizar,
em especial, a ameaça da eutrofização das massas de água. Desse modo, após a calibração e
validação do modelo para os troços do rio Tuela e rio Macedo em estudo, serão desenvolvidos cenários
para avaliação do efeito prático das medidas de mitigação e remediação ambiental que venham a ser
propostas. Os cenários serão simulados com base nos horizontes temporais definidos pela DQA de
acordo com o tipo de medidas que venham a ser implementadas, e de modo a que o Bom Estado
Ecológico e/ou Potencial Ecológico Bom possa ser mantido. À partida, estão definidos os seguintes
cenários metodológicos:
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Cenário base – evolução da qualidade ecológica da água mantendo as condições actuais,
nomeadamente as entradas de C, N e P. Com este cenário espera-se demonstrar a evolução da
qualidade da água no Lote 2N, na situação em que nenhuma medida de mitigação dos impactes
introduzidos pelo funcionamento dos aproveitamentos é considerada.
Cenário 1 – avaliação do impacte da introdução no Lote 2N de medidas que possam adsorver o fósforo
proveniente de fontes internas à massa de água.
Cenário 2 – avaliação do impacte ambiental induzido pela criação de biobarreira (e.g. composta por
vegetação ripícola capaz de absorver nutrientes resultantes da poluição difusa) ao longo do perímetro
ribeirinho. Este cenário insere-se numa perspectiva de valorização das margens ribeirinhas e ao mesmo
tempo numa tentativa de redução do input de nutrientes provenientes da poluição difusa.
Cenário 3 – avaliação do impacte da redução de fontes pontuais de nutrientes. Este cenário enquadrase no âmbito da redução das fontes externas de nutrientes.
Cenário 4 – avaliação do impacte na qualidade química e ecológica da água de diferentes cenários de
exploração das albufeiras. Com este cenário, pretende-se demonstrar que diferentes cenários de
exploração das albufeiras podem ter diferentes implicações na qualidade da água.
Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.
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Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater
Método modificado de Stream Visual Assessment Protocol e o
do Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party)

Elementos de base

Manual para a Avaliação Biológica da Qualidade da Água em
Sistemas Fluviais segundo a Directiva Quadro da Água Protocolo de Amostragem e análise para os
Macroinvertebrados Bentónicos (INAG, 2008)
Manual para a Avaliação da Qualidade Biológica da Água em
Lagos e Albufeiras segundo a Directiva Quadro da Água Protocolo de Amostragem e análise para o Fitoplâncton (INAG,
2009).
Softwares matemáticos de modelação de qualidade química e
ecológica da água (AQUASIM e/ou MOHID)
Directiva-Quadro da Água (DQA)

Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Extensão

5.5.

ECOSSISTEMAS

5.5.1.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 visita de campo para recolhas de amostras para análise em
laboratório e análises in situ com amostrador e medidores
multiparamétricos com sondas em 9 locais
Boletins de análises
Mapas do estado das massas água
Leito do rio – 18 locais de amostragem

O Lote 2N, irá exercer uma pressão ambiental indesmentível sobre a componente Ecossistemas, ou
seja, as espécies aquáticas e terrestres dela dependentes. Assim, neste capítulo, são apresentadas as
principais metodologias que serão adoptadas na caracterização das espécies de flora e fauna
existentes na área em estudo.
5.5.2.

METODOLOGIA GERAL E ESPECÍFICA
O estado inicial ou situação de referência será determinado recorrendo à recolha de dados mensuráveis
utilizando-se como fontes bibliográficas documentos abrangentes como o Relatório Nacional da
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Directiva Habitats (2001-2006) (ICNB e tal, 2008), Assessment, monitoring and reporting under article
17 of the habitats directice – Explanatory Notes and Guidelines, da Comissão Europeia, ou outros
documentos como artigos científicos, relatórios técnicos ou outros estudos, complementando-se essa
informação com dados recolhidos em prospecção de campo.
Os critérios para a definição do estado de conservação favorável dos habitats incluem:
•

A verificação de estabilidade ou aumento das áreas de distribuição natural do habitat (contracção e
expansão da área de equilíbrio);

•

A detecção da presença das estruturas do habitat necessárias para a sua manutenção e viabilidade
a longo prazo;

•

A constatação da presença de espécies típicas do habitat com estatuto de protecção favorável.

Já para as espécies cuja informação pode ser conseguida do modo descrito anteriormente, os critérios
para a definição de um estado de conservação favorável são:
•

A estabilidade ou aumento da distribuição da espécie (contracção e expansão da área em
equilíbrio);

•

A adequação da área de habitat para a espécie (estável ou a aumentar) e adequação do habitat
para a sobrevivência da espécie a longo prazo;

•

Manutenção da espécie a longo prazo face a pressões e ameaças.

Os dados que serão necessários recolher para determinar o estado inicial no que respeita ao descritor
espécies e habitats encontram-se resumidos no quadro seguinte.
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Quadro 17 - Dados para determinar o estado inicial no que respeita ao descritor espécies e habitats

Recurso Natural

Indicador

Espécies (todas as espécies passíveis de
utilizar a área, abrangendo todas as categorias
fenológicas)

Nº de indivíduos ou área ocupada, capacidade de
propagação natural, viabilidade

Espécies e Habitats

Habitats

Área ocupada
Raridade (avaliada ao nível local, regional ou mais
elevado, incluindo nível comunitário)
O papel dos indivíduos em relação à espécie ou à
conservação do habitat
Capacidade de recuperação após impacte
Capacidade de regeneração natural

Para efeitos do estabelecimento do estado inicial considerar-se-á uma área de implantação da
instalação e área envolvente, onde esta última deve englobar toda a superfície adjacente à área de
implantação passível de albergar espécies e habitats protegidos. Para o efeito será efectuada uma
caracterização com base na quadrícula Gauss militar 10 x10 Km (de acordo com a escala da maior
parte dos dados bibliográficos acerca de distribuição e abundância de espécies que adoptam esta
mesma escala), com recurso a dados biográficos sobre espécies e habitats protegidos e análise de
usos do solo/ unidades de vegetação.
A ocorrência de espécies e habitats protegidos determinará o âmbito geográfico final, maior ou menor
do que a quadrícula referida, incluindo-se toda a área de distribuição contígua desses elementos (APA,
2011).
A metodologia geral a adoptar deverá permitir a caracterização das espécies de flora e fauna
existentes, o seu estatuto de conservação e a identificação dos habitats a serem directamente
afectados pelo projecto e as zonas envolventes do mesmo, assim como a avaliação dos efeitos
indirectos. As espécies da flora e fauna inventariadas para o local deverão ser relacionadas com os
habitats identificados e, em termos gerais, o faseamento metodológico basear-se-á no seguinte
processo:
•

Recolha de todos os elementos disponíveis sobre a flora e as comunidades da fauna aquática
e terrestre na área em causa, bibliográficos, cartográficos entre outros, tratando e organizando
a informação existente;
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•

Desenvolvimento da situação de referência nos domínios da flora e fauna para a área em
estudo;

•

Delimitação das fitocenoses e sua caracterização;

•

Identificação de áreas ecologicamente sensíveis (nidificação de espécies animais prioritárias
para a conservação, local da postura, habitats de ocorrência de espécies animais e vegetais
prioritárias, etc.).

Nos pontos seguintes apresenta-se a metodologia de análise proposta para a caracterização dos
diferentes factores ambientais, onde é identificado o grau de profundidade com que se prevê realizar
essa análise. Esta metodologia irá permitir obter um conhecimento muito concreto da zona em estudo e
do seu valor ecológico, sendo dado um especial relevo aos factores ambientais que, face à análise
preliminar realizada, justificam um maior desenvolvimento, em virtude da sua relevância.
5.5.3.

FAUNA
•

Avifauna

O objectivo do estudo sobre a avifauna é identificação e caracterização das espécies presentes na área
de estudo e respectivos habitats. A avifauna é um grupo faunístico que possui, de um modo geral,
grande mobilidade e é extremamente sensível a alterações do meio (PBHD, 1999) e, por este motivo, é
frequentemente apontado como um dos melhores indicadores da qualidade ambiental. Deste modo,
proceder-se-á à inventariação da avifauna e dos seus habitats, quer por recurso a consulta de estudos
e bibliográfica, quer por observação directa em campanhas a efectuar no terreno. Deste modo será
possível obter a informação adequada a uma análise mais aprofundada dos impactes ambientais
associados a cada uma das alternativas previstas para estes aproveitamentos, tanto ao nível da fase de
execução da obra, como da de exploração. Por outro lado, uma base de informação mais rigorosa
favorece a indicação de medidas mitigadoras mais adequadas e eficazes, o que poderá contribuir para
uma atenuação dos possíveis impactes relacionados com a implementação, execução e exploração
destes aproveitamentos hidroeléctricos.
Será efectuado o levantamento considerando-se a área directamente afectada e uma zona envolvente
às albufeiras previstas, de forma a permitir caracterizar melhor os efeitos da construção dos
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aproveitamentos hidroeléctricos. Será dada especial incidência ao leito de cheia, vegetação ripícola e
às encostas envolventes, com especial atenção para as zonas escarpadas. A recolha de dados será
feita através de dois métodos: observação directa com uma adaptação do Método-dos-mapas (Bibby et
al. 1992) e Pontos-de-escuta (Bibby et al. 1992), por forma a permitir uma localização mais precisa de
espécies rupícolas com estatuto prioritário de conservação. Serão realizadas algumas visitas, em horas
distintas, com o intuito de aumentar a detectabilidade das diferentes espécies. O registo dos taxa
basear-se-á na escala ordinal utilizada na elaboração dos atlas ornitológicos, padronizado pelo
“International Bird Census Committee” (IBBC).
Relativamente às espécies de avifauna referenciadas na área em estudo do Lote 2N já se pode
destacar a presença da Águia-real (Aquila Chrysaetos), Falcão-peregrino (Falco peregrinus), Águia de
Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e da Cegonha-preta (Ciconia nigra).
•

Fauna Terrestre

No essencial, numa primeira fase, será desenvolvida a pesquisa bibliográfica sobre as diferentes
espécies que compõem as comunidades de anfíbios, répteis e mamíferos existentes na área envolvente
da área de estudo do Rio Tuela e Macedo. A segunda fase consistirá na avaliação mais precisa do
estado actual das populações das espécies de maior interesse para a Conservação da Natureza,
nomeadamente aquelas a que corresponde um estatuto de ameaça definido no Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal. De seguida são descriminadas as metodologias específicas a utilizar na
caracterização dos anfíbios, répteis e mamíferos, reflectindo necessariamente a grande diversidade das
espécies que compõem aqueles grupos. Serão, ainda, realizados trabalhos de campo de confirmação,
relacionados especialmente com a identificação dos habitats e a sua delimitação e identificação de
condicionantes.
Anfíbios
Os anfíbios constituem um grupo de fauna cujas exigências eco-fisiológica estão directamente
relacionadas com a presença ou proximidade de áreas de elevada humidade (e.g. linhas de água e
albufeiras) (Ferrand de Almeida et al, 2001). Deste modo proceder-se-á ao inventário das espécies de
anfíbios potencialmente ocorrentes na área de estudo, com base na bibliografia da especialidade (Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Guia FAPAS Anfíbios e Répteis de Portugal, Atlas dos Anfíbios
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e Répteis de Portugal, Atlas da Distribuição dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental), bem como
por busca directa em campanhas a efectuar no terreno, quer prospectando potenciais locais de
ocorrência, quer realizando transectos em unidades de habitat (vegetação) apropriadas, para detecção
de espécies. No entanto, pode existir a necessidade de realizar a captura de alguns indivíduos em
forma de larva para posterior identificação em laboratório. Para cada espécie identificada será indicado
o seu estatuto de conservação segundo os vários diplomas legais e convenções nacionais e
internacionais (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Directiva Habitats (92/43/CEE)).
Répteis
No que concerne à caracterização de espécies de Répteis proceder-se-á à sua inventariação, quer por
recurso a consulta bibliográfica (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Guia FAPAS Anfíbios e
Répteis de Portugal, Atlas da Distribuição dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental), quer por
observação directa em campanhas a efectuar no terreno (e.g. locais sobre pedras e buracos de muros,
etc.) (Ferrand de Almeida et al, 2001). Para cada espécie será indicado o seu estatuto de conservação
segundo os vários diplomas legais e convenções nacionais e internacionais (Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal, Directiva Habitats (92/43/CEE)).
Mamíferos
Relativamente à caracterização das espécies de mamíferos existentes na área em estudo proceder-seá à sua inventariação, quer por recurso a consulta bibliográfica, quer por observação directa em
campanhas a efectuar no terreno. Para cada espécie observada será registado o tipo de habitat onde
ocorre, de modo a obter uma indicação do valor de cada habitat presente para a fauna.
O elenco faunístico será complementado com base nos levantamentos de campo e em toda a
bibliografia disponível para a área de estudo. Para cada espécie será indicado o seu estatuto de
conservação segundo os vários diplomas legais e convenções nacionais e internacionais.
Entre as espécies faunísticas com maior valor conservacionista referenciadas na área em estudo,
destacam-se o mexilhão-de-rio (espécies Margaritifera margaritifera e Unio delphinus) e a toupeira-deágua (Galemys pyrenaicus), estando ambas incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril e ainda
na Convenção de Berna. No que concerne a presença de mexilhões-de-rio (Margaritifera margaritifera)
existe referência da sua presença ao km 26 no rio Tuela. De salientar ainda que na bacia hidrográfica
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do rio Tua se encontra referenciada a presença da espécie exótica Amêijoa-asiática (Corbicula
fluminea) e do Lagostim sinal (Pacifastacus leniusculus), no rio Macedo (Claro, A., 2010). Por último,
note-se que o bom estado de integridade ecológica do rio Tuela e Macedo, ao nível abiótico e biótico,
pode sofrer perturbações causadas pela presença de espécies exóticas. Por isso, torna-se importante
salientar que a introdução de espécies exóticas de peixes pode restringir o número de espécies
autóctones, nomeadamente dos hospedeiros das larvas de Margaritifera margaritifera. Deste modo, irse-á realizar uma avaliação da evolução do grau de aceitação do sistema ecológico natural pelo
aparecimento de espécies exóticas.
Relativamente à biodiversidade piscícola autóctone inventariada na área do Lote 2N pode desde já
destacar-se a Truta-fário (Salmo trutta fario), barbo-do-Norte (Barbus bocagei) e verdemã-do-Norte,
(Cobitis calderoni) incluídos na Carta Piscícola Nacional. Na bacia hidrográfica do rio Tua, encontram-se
referenciadas quatro espécies piscícolas exóticas: Achigã (Micropterus salmoides); Perca-sol (Lepomis
gibbosus); Gambúsia (Gambusia holbrooki) e Pimpão (Carassius auratus) (Claro, A., 2010).
No que concerne à posterior caracterização na área em estudo proceder-se-á à inventariação por
campanhas a efectuar no terreno. A amostragem será semi-quantitativa (CPUE) e o equipamento de
captura terá por base a pesca eléctrica, com corrente contínua (induz a mais baixa mortalidade) e com
voltagem (300-600 volts) variável de acordo com a condutividade. Após identificação e medição, os
exemplares serão devolvidos ao meio sendo cuidadosamente colocados em zonas sem corrente, por
forma a minimizar o impacte da amostragem efectuada sobre as populações existentes (Cortes et al,
20011). Os dados recolhidos permitirão identificar as espécies presentes, a estrutura de tamanhos de
cada população, o que permite determinar se se trata de adultos, de juvenis, ou de ambos. Esta
informação, por sua vez, permite inferir sobre a reprodução de cada população na zona em estudo. A
relação entre o tamanho e o peso dos animais permitirá concluir sobre o crescimento dos animais e,
indirectamente, sobre a qualidade do nicho ecológico em que estão inseridos.
A partir deste conjunto de resultados, será possível a sua comparação a determinação dos principais
impactes, bem como a definição das principais medidas minimizadoras a implementar. A presente
metodologia de análise da ictiofauna terá por base a metodologia apresentada no “Manual para a
Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais segundo a Directiva Quadro da Água Protocolo de Amostragem e análise para a Fauna Piscícola” (INAG, 2008).
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É ainda de extrema importância avaliar a eficácia dos mecanismos de transposição de peixes previstos
em projecto. Estes dispositivos são elementos concebidos para minimizar os efeitos devido à
construção/exploração do AH e que constituem um obstáculo às migrações de peixes. Existem
numerosos tipos de passagens para peixes, de diferentes naturezas conforme se trata de passagem de
montante para jusante ou de jusante para montante. Um dispositivo estará bem caracterizado se incluir:
a descrição do tipo, a justificação da escolha, o caudal de dimensionamento da passagem e uma breve
explicação do seu modo de funcionamento.
Macrófitos e fitobentos
Os macrófitos constituem uma importante componente dos ecossistemas de águas interiores e são
indicados, conjuntamente com outros elementos biológicos, para a monitorização do estado ecológico,
tal como previsto na Directiva nº2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro
de 2000 (Directiva Quadro da Água), transposta para a legislação nacional pela Lei da Água, Lei nº
58/2005, de 29 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei nº77/2006, de 30 de Março.
Relativamente à caracterização das espécies Macrófitos e Fitobentos existentes na área em estudo
proceder-se-á à sua inventariação, quer por recurso a consulta bibliográfica, quer por observação
directa em campanhas a efectuar no terreno. O tipo de inventário de campo a realizar é semiquantitativo, baseado em descritores de escala, com estimativas visuais da composição das espécies e
da sua abundância em número ou biomassa. A caracterização dos Macrófitos terá por base a
metodologia apresentada no “Manual para a Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas
Fluviais segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de Amostragem e análise para o Macrófitos”
(INAG, 2008).
Inventário floristico
O desenvolvimento dos trabalhos de caracterização da flora realizar-se-á seguindo as seguintes fases:
•

Fase 1 - Recolha bibliográfica relativa a todas as espécies presentes na área em estudo (Rio Tuela
e Macedo) e reconhecimento prévio da zona directamente afectada, de forma a aferir a tipologia
dos habitats de ocorrência das espécies vegetais referenciadas. A identificação das espécies será
realizada in situ. Em cada levantamento será registado o número de espécies presentes e o índice
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de abundância-dominância de cada espécie. No tocante às fitocenoses, a análise bibliográfica
reportar-se-á às unidades fitossociológicas e comunidades vegetais, sendo indicadas não só as
referenciadas para a região como as passíveis de nela ocorrerem.
•

Fase 2 - Identificação de unidades cartográficas homogéneas (UCH) e análise de campo de
confirmação da foto-interpretação e definição dos tipos de vegetação associados a cada uma das
unidades cartográficas homogéneas e cartografia detalhada de área em estudo. Classificação do
valor dos habitats por zonas homogéneas.

Com base nos levantamentos de campo será compilado o elenco florístico, incluindo o estatuto de
conservação e estatuto fitogeográfico de cada espécie. A partir dos levantamentos realizados para o
estudo da flora e fauna, cada habitat presente será caracterizado em relação às suas componentes
florística e faunística. Esta caracterização permitirá atribuir a cada habitat um valor ecológico e
conservacionista relativo, que será a base do processo de identificação de impactes sobre os mesmos.
Relativamente à flora referenciada na área em estudo, com maior interesse e importância encontra-se
essencialmente associada a afloramentos rochosos, galeria ripicola, matos e pequenos campos
agrícolas, azinheiras e sobreiros. A azinheira (Quercus ilex) e o sobreiro (Quercus suber) encontram-se
protegidos por legislação específica (Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho). Estes aspectos estão
integrados no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste (PROF-NE - Decreto
Regulamentar nº2/2007, de 17 de Janeiro), o qual assume como objectivo a defesa e a protecção de
espécies florestais que, pelo seu elevado valor carecem de especial protecção, designadamente a
azinheira (Quercus ilex) e o sobreiro (Quercus suber).
Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.
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Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.” 2º ed
Estudo de Populações de Mexilhão-de-Rio (Margaritifera margaritifera L.):
Análise da Qualidade Ecológica de Ecossistemas Lóticos da Bacia Hidrográfica
do Rio Tua.
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal
Guia FAPAS Anfíbios e Répteis de Portugal
Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal
Atlas da Distribuição dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental
Elementos de base

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 - Fichas de caracterização ecológica e de
gestão das espécies de aves
Manual para a Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais
segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de Amostragem e análise para
a Fauna Piscícola” (INAG, 2008)
Manual para a Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais
segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de Amostragem e análise para
o Macrófitos” (INAG, 2008).
Directiva Habitats (92/43/CEE) e Relatório Nacional da Directiva Habitats 20012006

Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

5.6.

Assessment, Monitoring and Reporting of under article 17 of Habitats Directive Explanatory Notes and Guidelines, CE Directiva Aves (79/409/CEE)
3 visitas de campo com o intervalo de três meses
Cartas com o elenco florístico inventariado
Cartas com o elenco faunístico inventariado
Quadrícula Gauss militar 10 x10 Km

SÓCIO-ECONOMIA
A metodologia subjacente à caracterização socioeconómica tem como objectivos fundamentais a
realização de um perfil demográfico, económico e sócio-cultural que permita caracterizar a situação
existente e as principais tendências de evolução, assim como o levantamento específico de espaços,
actividades e situações em que os potenciais impactes se farão sentir.
O EIA do AHTM desenvolverá a resposta necessária para assegurar o cumprimento do artº 51 e 52 da
Lei da Água. Em particular, avaliará a possibilidade de assegurar a manutenção do bom estado das
massas de água ou de não impedir a definição desse objectivo ambiental para as que, presentemente,
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possuem estado razoável e desenvolverá o estudo sócio-economica necessário para justificar que as
necessidades ambientais e sócio-económicas providenciadas pelo AHTM não poderiam ser satisfeitas
por outros meios, os quais poderiam constituir uma opção melhor. O EIA demonstrará que esta
intervenção é de superior interesse público e que os benefícios para a sociedade decorrentes da
realização dos objectivos ambientais são superados pelos benefícios para a saúde humana, para a
manutenção da segurança humana ou para o desenvolvimento sustentável.
Assim, a caracterização sócio-económica será elaborada principalmente com base nos dados
estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes aos censos de 2001, e nos
instrumentos de ordenamento em vigor existentes para a área de influência do projecto, nomeadamente
os Planos Directores Municipais dos concelhos presentes na área em estudo. Recorrer-se-á igualmente
aos recenseamentos anteriores, nomeadamente de 1981 e 1991, com o objectivo de obter um perfil
evolutivo da dinâmica demográfica.
Para a caracterização sócio-económica proceder-se-á a uma análise individual dos diferentes
indicadores, tendo-se considerado como relevantes os seguintes:


demografia;



estrutura sócio-económica



urbanização e povoamento;



mobilidade/acessibilidade;

Como níveis espaciais de análise, serão abordados os seguintes:
•

enquadramento regional e concelhio;

•

enquadramento ao nível da freguesias e lugares, abrangidos pela faixa de estudo;

•

a área de acção do projecto (áreas inundáveis).

Com a análise da Demografia, pretende-se avaliar o grau de importância em termos de população local,
regional e nacional, que o projecto em estudo pode assumir. Assim, será estudada, para os diferentes
níveis de análise, a demografia e a dinâmica demográfica, nomeadamente no que diz respeito à sua
evolução, a estrutura etária, a distribuição espacial e a sua dinâmica, assim como o seu nível de
instrução.
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O estudo da Urbanização e Povoamento permitirá identificar o tipo de povoamento existente na área,
principais características das áreas urbanas e urbanizáveis, bem como a análise de outras actividades
que impliquem a presença humana, como seja a existência de Equipamentos Colectivos. Esta análise
permite avaliar a influência do projecto em termos de desenvolvimento dos aglomerados urbanos e das
respectivas condições de habitabilidade e disponibilidade de serviços públicos. Em particular no que se
refere à estrutura habitacional, será analisada a densidade de edifícios e a sua tipologia na área em
estudo, permitindo desta forma uma caracterização mais objectiva do tipo de ocupação presente.
Nos aglomerados populacionais e nas áreas inundáveis onde possam fazer-se sentir impactes
relevantes nas diversas fases do projecto, para além dos aspectos económicos e demográficos,
procurar-se-á caracterizar outros aspectos relevantes para a dinâmica social, nomeadamente dinâmica
cultural, infra-estruturas e equipamentos de recreio e lazer, festividades, explorações agrícolas,
pecuárias e florestais.
No que diz respeito à estrutura económica, será analisada a estrutura e evolução da população activa, e
sua distribuição pelos sectores de actividade económica.
Em termos de áreas agrícolas será efectuada a sua caracterização, em termos da tipologia de culturas,
da sua dimensão e da importância em termos económicos e sociais.
As áreas florestais serão também analisadas e caracterizadas ao nível da sua dimensão, espécies
existentes e sua importância em termos económicos.
Será efectuada a análise da eventual existência de zonas turísticas existentes e previstas, em
particular, proceder-se-á à identificação e caracterização de praias fluviais eventualmente existentes na
área em análise.
Ao nível da mobilidade e da acessibilidade, pretende-se efectuar a caracterização da rede rodoviária
principal e secundária, incluindo a existência de caminhos.
Será desenvolvida uma projecção da evolução da situação de referência, em termos socioeconómicos
até 2050, ano horizonte de projecto, sem a influência dos efeitos do empreendimento.
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Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.

Elementos de base

Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

5.7.

- Dados estatísticos do INE
- Planos Directores Municipais (PDM’s)
- PROT Norte
- Contacto com população local
Serão efectuadas para identificação de aglomerados urbanos,
equipamentos colectivos, rede rodoviária, actividades
económicas e de lazer.
- Enquadramento geral e Limites Administrativos (Escala –
1:100 000; Base cartográfica – a definir)
Freguesias e concelhos abrangidos pela faixa de 500 m em
redor das albufeiras e uma faixa de 200m, para cada lado dos
circuitos hidráulicos e das linhas eléctricas

PAISAGEM E USO DO SOLO
Na componente paisagem, para detectar e salientar as características paisagísticas mais relevantes da
área previsivelmente afectada pelos aproveitamentos hidroeléctricos dos rios Tuela e Macedo,
proceder-se-á à delimitação da área de influência visual do projecto (área de estudo) tendo como base
a análise das características actuais destes rios e respectiva localização dos aproveitamentos
hidroeléctricos, os aspectos morfológicos (festos e talvegues, hipsometria, declives e orientações das
encostas), e a ocupação do solo actual dos locais previstos de implantação dos açudes e das áreas de
albufeira.
No caso específico deste tipo de projecto, a área de influência visual encontra-se estritamente
relacionada com o conjunto de áreas que ficam delimitadas pelas linhas de cumeada mais próximas dos
vales ocupados pelas obras de construção ou pelos futuros planos de água.
Numa segunda fase, proceder-se-á à caracterização da área em estudo, em termos de qualidade e de
absorção visual da paisagem, com vista à definição de áreas homogéneas em termos de sensibilidade
visual da paisagem e onde o projecto em estudo induzirá alterações.
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O impacte visual será tanto maior, quanto maior a sensibilidade visual das unidades de paisagem
directa ou indirectamente afectadas e quanto maior a exposição visual dos aproveitamentos
hidroeléctricos a partir das povoações e vias de comunicação envolventes (com elevada frequência de
observadores).
Para esse efeito recorrer-se-á à fotografia aérea actualizada, carta militar de Portugal, carta de
ocupação do solo (CNIG) e reconhecimento no local, sendo produzida cartografia à escala 1:25.000.
Em termos de área de estudo, irá ser utilizado um corredor de 2 km ao longo dos rios, concretamente
nos locais afectos à construção dos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos e às respectivas
albufeiras, sem prejuízo da análise paisagística se poder estender de modo a possibilitar uma visão
alargada da envolvente, e assim permitir enquadrar o projecto e avaliar de forma mais sustentada os
previsíveis impactes.
Deste modo, será elaborada uma caracterização da paisagem que permita decompor o território em
unidades de paisagem e avaliar a sua sensibilidade visual. Paralelamente será avaliada a visibilidade
do projecto a partir da envolvente.
Na componente uso do solo, a caracterização da ocupação actual do solo da área em estudo far-se-á
através da foto-interpretação de ortofotomapas, sendo a informação assim obtida aferida em função dos
levantamentos de campo a efectuar e da informação constante na cartografia disponível,
nomeadamente na Cartografia de Ocupação de Solos COS’90M (uma versão com correcções de
consistência lógica da COS’90 e um conjunto adicional de folhas anteriormente não publicadas), à
escala 1:25.000, do Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG). Com base nestes elementos
será elaborada uma Carta de Ocupação do Solo da área em estudo em Software ArcView e serão
identificados os diferentes usos actuais na área em estudo. Adicionalmente será consultada bibliografia
da especialidade e bibliografia relevante sobre a área em estudo.
Relativamente à análise da evolução previsível da área na ausência do projecto será efectuada para
ambas as componentes, sendo desenvolvida uma projecção da situação ambiental do ponto de vista da
paisagem e uso do solo, que servirá de termo de comparação para a análise de impactes ambientais.
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Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.

Elementos de base
Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

5.8.

- Cartografia de Ocupação de Solos COS’90M
- Bibliografia relevante sobre a área em estudo
Serão efectuadas para reconhecimento da área em estudo.
- Unidades de Paisagem;
- Absorção Visual;
- Qualidade Visual;
- Sensibilidade da Paisagem.
- Ocupação actual do solo.
Corredor de 2 km ao longo das linhas de água

PATRMÓNIO
O factor ambiental Património a realizar no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental tem como objectivo
identificar os elementos com interesse patrimonial passíveis de ser afectados pela implementação do
empreendimento, procedendo à avaliação de eventuais impactes e à preconização de medidas
mitigadoras dos mesmos.
Na execução do factor património cultural será seguida a metodologia preconizada pelo IGESPAR
(Circular – Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte
Ambiental) que em seguida se apresenta:
Introdução
•

Descrição e análise do projecto, incluindo localização administrativa e geográfica.

•

Pesquisa referente aos antecedentes do projecto e respectivos estudos ambientais.

•

Definição da área de incidência directa (directamente afectada pela execução do projecto) e
indirecta (passível de ser afectada no decorrer da implementação do projecto).

•

Definição das acções e fases da obra que implicarão afectação do património cultural identificado,
bem como aquelas que implicarão o revolvimento do solo, ou seja, a eventual destruição de
vestígios arqueológicos inéditos.
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Metodologia
Análise do Projecto e seus Antecedentes
•

Pesquisa e contacto com todas as instituições que podem fornecer informações pertinentes ao
estudo, através de fax e correio electrónico, anexando-se a cartografia de projecto.

•

Recolha Bibliográfica – monografias, publicações locais, artigos da especialidade, etc (BN,
IGESPAR)

•

Pesquisa na Internet: sites e blogs de divulgação científica

•

Bases de Dados – Endóvelico, ex-IPPAR e ex-DGEMN

•

Processos arquivados no IGESPAR

•

Instrumentos de Planeamento – PDM´s (DGOTDU)

•

Cartografia – militar, histórica, temática, fotografias aéreas

•

Projectos de Investigação (Cartas arqueológicas, teses académicas, etc.)

Trabalho de Campo
•

Relocalização dos sítios identificados através da recolha de informação

•

Prospecção arqueológica selectiva das áreas de incidência directa do projecto, isto é, do local de
construção dos açudes, a área a inundar (regolfo ou albufeira), das centrais eléctricas, de linhas
aéreas para ligação à rede eléctrica e de restabelecimento da rede viária devendo ser sistemática
nas áreas de implantação de componentes do projecto;

•

Registo fotográfico dos elementos patrimoniais localizados na área de estudo

•

Obtenção das coordenadas UTM (ED50) dos elementos patrimoniais identificados in situ, com
recurso a GPS

•

Registo fotográfico do(s) tipo(s) de cobertura vegetal da área de projecto

•

Registo da visibilidade do solo na área de projecto sobre o ortofotomapa

Inventário Patrimonial
•

Compilação de toda a informação recolhida através da recolha de informação e cruzamento da
mesma com os resultados do trabalho de campo;

•

Implantação cartográfica das coordenadas geográficas dos elementos patrimoniais identificados e
avaliação da sua localização face ao projecto;
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•

Definição das áreas de maior sensibilidade arqueológica, através da análise fisiográfica,
toponímica, e dos resultados da investigação

•

Registo em ficheiro geral dos sítios ou estruturas de interesse arqueológico, arquitectónico e
etnográfico, de acordo com os seguintes conteúdos: n.º inventário, coordenadas, topónimo, CNS
(IGESPAR), tipo, cronologia, potencial científico, grau de conservação e interacção com o projecto
(impacte).

Avaliação Patrimonial
•

Avaliação do Valor Patrimonial das ocorrências localizadas nas áreas de incidência directa e
indirecta do projecto, com base na metodologia proposta por José Manuel Mascarenhas, Joaquina
Soares e Carlos Tavares da Silva7 para estudos deste tipo: Estado de Conservação da Estrutura;
Potencial Científico; Tipicidade; Grau de Raridade; Valor Estético; Dimensão/Monumentalidade;
Inserção Paisagística; Significado Histórico-Cultural; Originalidade/Singularidade; Interesse Público.

Evolução do Ambiente afectado sem projecto
•

Destaque dos impactes negativos evitáveis

•

Destaque dos Impactes positivos invalidáveis

Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.

Elementos de base
Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

- Base de dados do IGESPAR
- Bibliografia da especialidade
Prospecção arqueológica selectiva das áreas de incidência
directa do projecto
- Visibilidade do solo
- Elementos patrimoniais identificados
Faixa de 500 m em redor das albufeiras e uma faixa de 200m,
para cada lado dos circuitos hidráulicos e das linhas eléctricas
A prospecção arqueológica selectiva será efectuada nas áreas
de incidência directa do projecto

José Manuel Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva – O Património Histórico-Cultural e os Estudos de
Impacte Ambiental: proposta de metodologia para a avaliação do impacte de barragens in Trabalhos de Arqueologia do Sul,
Évora, 1, 1986, p. 7-16.
7
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5.9.

RUÍDO
A caracterização do ambiente sonoro nos Receptores Sensíveis potencialmente afectáveis pelo
Projecto será efectuada através de medições acústicas in situ e através da consulta de eventuais
Mapas de Ruído existentes, por exemplo no âmbito de eventuais Planos Municipais de Ordenamento do
Território para a zona.
Nestas circunstâncias, serão contactadas as respectivas Câmaras Municipais, com vista a indagar
sobre a existência de Mapas de Ruído, e/ou de Classificação Acústica oficial dos Receptores Sensíveis
identificados como potencialmente afectáveis pelo Projecto, assim como aferir a existência de eventuais
Planos ou Projectos para a zona, com provável influência em termos acústicos nos Receptores
Sensíveis. Com base nesta informação será efectuada a devida previsão da evolução do ambiente
sonoro na ausência do Projecto.

Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.

Elementos de base
Visitas de campo
Peças desenhadas a produzir
Largura da faixa de estudo

- Projecto do Lote 2N
- Dados de emissão sonora (p. ex. trajectos e n.º de veículos
de acesso às obras)
- Mapas de ruído municipais.
Trabalho de campo para identificação dos Receptores
Sensíveis e realização de medições acústicas
Localização dos Pontos de Medição de Ruído
Receptores sensíveis mais próximos dos aproveitamentos
(aproximadamente 2 200m)

5.10. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
No que diz respeito ao ordenamento do território serão considerados os elementos que se afiguram
mais importantes no ordenamento, nomeadamente as condicionantes legais que directa ou
indirectamente poderão condicionar o projecto:
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•

Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de
Protecção especial, Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse
público, e outras áreas sensíveis;

•

Solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (Decreto Lei nº 196/89 de 14 de Junho) e áreas
pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (Decretos-Lei nº 93/90 de 19 de Março e nº 213/92 de
12 de Outubro), com distinção entre as diferentes classes de uso.

•

Planos de gestão territorial, nomeadamente Planos Regionais, Municipais e Especiais de
Ordenamento do Território, servidões e restrições de utilidade pública, entre outros.

A caracterização do Ordenamento do Território basear-se-á fundamentalmente nos instrumentos de
gestão territorial em vigor para a área em estudo, em particular, nos Planos Directores Municipais
(PDM) dos municípios envolvidos na área em estudo, designadamente de Vinhais, de Mirandela e de
Macedo de Cavaleiros.
Proceder-se-á à identificação e análise das classes de espaço definidas em cada PDM e presentes na
área de estudo, confrontando-se com a ocupação actualmente existente, uma vez que existe um grande
desfasamento temporal dos PDM, relativamente à situação agora existente.
Tendo em consideração que os PDM datam de 1994 e 1995, conforme apresentado no Quadro 6,
proceder-se-á análise dos compromissos já assumidos pelas autarquias ao nível do uso do solo, tendo
em consideração as revisões que estão a ser efectuadas aos respectivos PDM. O conhecimento dos
compromissos assumidos pelas autarquias decorrerá de reuniões havidas com todas as autarquias
presentes na área em estudo, no sentido de recolher o maior número de informação possível dos
municípios, assim como, perceber quais as actuações que não constam dos PDM, mas constituem
intenções dos referidos municípios.
Do mesmo modo, como foi referido para o ordenamento do território, serão igualmente caracterizadas
as condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública, ao nível da área de estudo abrangida
por cada um dos concelhos já indicados.
Para uma análise mais rigorosa, proceder-se-á ás quantificações das áreas analisadas presentes na
área em estudo.
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Em suma apresenta-se de seguida uma síntese dos elementos de base a utilizar, visitas de campo a
efectuar, peças desenhadas a produzir e faixa de estudo considerada no âmbito do factor ambiental em
análise.

Elementos de base

Visitas de campo
Peças desenhadas a
produzir
Largura da faixa de
estudo

-Planos Directores Municipais (PDM), bem como toda a informação disponível dos
instrumentos de gestão territorial vigentes
- Intenções dos municípios não constantes dos PDM’
- Carta de Uso Actual do Solo
- Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território
- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano
- Plano de Bacia Hidrográfica do Douro
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte
- Diplomas legais aplicáveis
- Ordenamento do Território (Escala – 1:25 000; Base – Carta Militar)
- Extractos dos PDM’s (Escala original)
- RAN, REN e Domínio Público Hídrico (Escala – 1:25 000; Base – Carta Militar)
- Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública (Escala – 1:25 000;
Base –Carta Militar)
Faixa de 500 m em redor das albufeiras e uma faixa de 200m, para cada lado dos
circuitos hidráulicos e das linhas eléctricas

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

142

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

6.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES

6.1.

ENQUADRAMENTO
O objectivo fundamental de um Estudo de Impacte Ambiental consiste na identificação e avaliação de
impactes ambientais que possam ser gerados pela construção e exploração de um projecto. Assim,
serão analisados os impactes expectáveis do projecto sobre as diferentes componentes ambientais. Os
impactes são descritos sectorialmente separando-se a fase de construção, de duração mais curta, da
fase de exploração, de maior duração, tendo em conta as particularidades das acções que se
verificarão em cada uma dessas fases de projecto.
Esta metodologia visa assim a identificação, previsão e valorização dos impactes susceptíveis de serem
induzidos pelas alterações introduzidas no ambiente, tendo em conta as características do projecto e a
situação de referência.
Os impactes identificados serão descritos e comparados para a opção com e sem a realização do
projecto, dando ênfase às acções potencialmente geradoras de danos significativos para o ambiente,
numa perspectiva evolutiva da situação.
A estruturação dos capítulos de avaliação de impactes para os vários factores ambientais será
organizada em Metodologia, Fase de Construção, Fase de Exploração, e Síntese de Impactes.
A classificação dos impactes será efectuada, para todos os factores ambientais, tendo em conta os
seguintes critérios:
Natureza do Impacte – A natureza do impacte constitui um parâmetro de classificação, dependente do
carácter benéfico ou prejudicial da acção do projecto, classificando-se em positivo, ou negativo.
Magnitude – Este parâmetro pretende demonstrar a dimensão do impacte, classificando-o com
magnitude elevada, média ou reduzida.
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Significância – A todos os impactes detectados, atribuiu-se um grau de importância, subjectivo, que
varia entre pouco significativo, significativo e muito significativo. O valor assim atribuído constitui um
grau de relevância que permite comparar a importância dos diversos impactes considerados.
Incidência – Um impacte poderá classificar-se como directo ou indirecto, consoante seja directamente
induzido por actividades ligadas à construção e funcionamento do projecto, ou por processos induzidos
pelos impactes directos.
Duração do Impacte – De acordo com este parâmetro os impactes podem ser caracterizados como
temporários ou permanentes, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante uma parte da vida
do projecto ou se faça sentir durante todo o tempo de vida do projecto e/ou para lá deste.
Ocorrência – Relativamente a este parâmetro os impactes classificam-se como certos, prováveis, ou
incertos, tendo em conta a probabilidade estimada de ocorrência.
Dimensão espacial – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser classificados como locais,
regionais e nacionais.
Reversibilidade – Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de reversíveis, se o meio
afectado por uma acção de projecto tiver capacidade de reverter ou recuperar o seu estado inicial, após
a cessação da referida acção, ou de irreversíveis, caso o meio não tenha capacidade de reverter ou
recuperar o seu estado inicial.
A identificação, caracterização (de forma qualitativa e, sempre que aplicável, quantitativa) e
classificação de impactes, deve manter uma coerência de organização formal no documento
acompanhando a adoptada na caracterização dos factores ambientais.
Sem prejuízo de outros elementos que se possam revelar necessários, os aspectos a analisar, bem
como as características associadas e a metodologia a utilizar em cada factor ambiental, serão as que
se descrevem de seguida.
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6.2.

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA
Serão analisados os potenciais impactes no meio geológico e hidrogeológico, tendo em conta as
características deste tipo de aproveitamentos, nomeadamente, serão analisados os seguintes impactes,
sem prejuízo de outros que se venham a revelar importantes decorrentes do conhecimento mais
aprofundado da situação actual:
•

alterações da morfologia decorrentes da modelação dos terrenos

•

alterações decorrentes da exploração e transporte de materiais de construção

•

alterações decorrentes da construção de ensecadeiras, desvio provisório do rio,

•

escavação do túnel ou de cavidades subterrâneas, incluindo o destino final de materiais de
escavação não reutilizáveis na obra;

•

afectação de valores

geológicos ou recursos minerais de interesse, nomeadamente águas

subterrâneas.
Será dada especial atenção a zonas instáveis e que geomorfologicamente, apresentem tendências
evolutivas preocupantes, capazes de potenciar, em termos de risco sísmico, maiores consequências.
Serão igualmente estudados os impactes do projecto no meio hidrogeológico, em resultado da criação
das albufeiras, embora se admita, dada a pequena dimensão destas, ser remota a possibilidade de
alterações induzidas relevantes.

6.3.

RECURSOS HÍDRICOS
No que diz respeito a este descritor ambiental, far-se-á a avaliação dos efeitos, temporários ou
definitivos, nos recursos hídricos, nas fases de construção e exploração, assim como dos impactes da
remoção de solos.
Por outro lado, serão tidas em consideração as alterações do sistema hídrico resultantes da
implementação dos aproveitamentos hidroeléctricos, do eventual desvio de escoamentos e da
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impermeabilização dos terrenos, bem como das repercussões no escoamento, na infiltração e na
capacidade de transporte das linhas de água.
Ter-se-á em conta, no que se refere aos parâmetros da hidrologia, os impactes decorrentes das acções
de interferência sobre escoamentos, bem como os impactes decorrentes da intervenção e desvio de
cursos de água durante a construção, alterações na drenagem superficial, caudais desviados e/ou
acrescentados às linhas de água nas fases de construção e de exploração.
Especificamente serão quantificados os efeitos de sobreelevação dos níveis de água para montante
provocados pela existência dos diversos açudes através da análise dos efeitos da passagem da cheia
de projecto, calculando o regolfo ao longo do rio para montante dos açudes, e comparando estes
resultados, com os níveis de escoamento obtidos para a situação de referência (sem a presença dos
açudes).
Para analisar e quantificar as alterações aos regimes de escoamento nos troços de rio considerados,
será estudado o regime de exploração de cada aproveitamento, o que em conjunto com o regime de
escoamentos em regime natural, permitirá aferir quais os caudais desviados para o circuito de adução e
quais os caudais descarregados para jusante. Assim será possível avaliar as consequências em termos
de alteração do regime de escoamento natural, provocado pela exploração de cada aproveitamento.
Serão avaliadas as alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos devidas a
movimentações de terras e a fenómenos de erosão. Será, igualmente, efectuada a identificação de
impactes no abastecimento de fonte natural, indicando os usos associados.
Será igualmente avaliado o efeito do lançamento de caudais pelas descargas de fundo e pelas
descargas de cheias no regime de escoamento a jusante dos açudes.

6.4.

QUALIDADE DA ÁGUA E ECOSSISTEMAS
A experiência tem revelado uma limitada utilização de métodos de AIA tradicionais, tais como matrizes
e métodos de indexação, etc. No caso presente, utilizar-se-á modelação matemática/simulação para

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

146

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

a componente qualidade da água e listagens de verificação e desenvolvimento de índices de avaliação
para a componente ecossistemas.
A valoração de impactes quantitativos ou qualitativos será efectuada a partir da ponderação de
indicadores para quantificar os impactes num modelo de avaliação ambiental, sendo a metodologia
mais utilizada para a execução do EIA neste tipo empreendimentos a preconizada pela Comissão
Internacional de Grandes Barragens. Este tipo de metodologia centra-se em critérios que permitirão
graduar os impactes, tendo em conta a classificação atribuída, sendo que os critérios estarão
associados a uma listagem de impactes e à utilização de uma matriz de interacção. No entanto, é
realista afirmar que a informação que será obtida poderá condicionar o conjunto de metodologias a usar
para a avaliação de impactes.
A valoração de impactes será acompanhada de um texto explicativo do critério adoptado, em termos tão
quantitativos quanto possível, por forma a permitir a compreensão da avaliação apresentada. Importa
notar que, conforme anteriormente referido, a avaliação de impactes abrangerá as fases de preparação
da obra, execução e operação do sistema.
A metodologia de avaliação de impactes procurará incorporar a análise de medidas que minimizem as
alterações da qualidade das águas superficiais e a questão da mitigação de efeitos barreira, criação de
condições equivalentes de “habitats” e as precauções tomadas para evitar atingir interesses
conservacionistas. Nesse sentido, poderão ponderar-se medidas especiais para protecção de espécies
ameaçadas e outras de interesse especial, assim como o restauro e recuperação de “habitats”
destruídos ou degradados pelas operações de construção.

6.5.

SOCIO-ECONOMIA
Tendo por base a identificação e caracterização dos factores socioeconómicos relevantes relativos à
situação actual serão determinados os impactes gerados pelo projecto, em termos das alterações nos
parâmetros de qualidade de vida da população, das afectações decorrentes da criação de áreas
inundáveis, assim como a sua implicação em termos sociais e económicos, nos níveis espaciais de
análise definidos ao nível da caracterização da situação actual.
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A ocorrência de impactes na componente social e económica será analisada tendo em consideração os
efeitos produzidos pelas diferentes acções geradoras de impactes nas fases de construção e de
exploração do empreendimento, em termos das comunidades locais, actividades económicas e
emprego, ao nível dos efeitos directos e indirectos.
Serão estudados os impactes do empreendimento sobre a saúde e bem-estar das populações,
afectadas pelo ruído, qualidade do ar e da água ou outros factores, nomeadamente as alterações da
estrutura socioeconómica, cultural e qualidade de vida em geral da população local e regional, com
eventuais alterações ao seu modo de vida.
Ao nível local, serão avaliadas as afectações geradas pelas áreas inundáveis, decorrentes do
enchimento das albufeiras, ao nível da afectação de estradas, pontes e caminhos, áreas agrícolas e
florestais, áreas edificadas, e as suas implicações ao nível da qualidade de vida das populações e das
actividades económicas locais.
Embora o projecto seja analisado como um todo, as afectações locais serão analisadas relativamente a
cada um dos aproveitamentos hidroeléctricos, uma vez que a cada um deles está associada uma área
inundável diferente com potenciais impactes ambientais diferentes.
Para as principais afectações será apresentada uma ficha com a análise da situação e a respectiva
representação cartográfica à escala 1: 25 000
Serão claramente distinguidos os impactes ambientais positivos e negativos, gerados nas diferentes
fases do projecto, assim como a sua avaliação e classificação, de acordo com a metodologia de
classificação de impactes apresentada no capítulo 6.1.
A um nível mais abrangente serão analisados os benefícios de projecto, nomeadamente em termos da
sua contribuição para a prossecução das políticas e estratégias energéticas nacionais e europeias, em
particular no que diz respeito à contribuição para o aumento da capacidade de produção de
electricidade com base em recursos renováveis, para a segurança de abastecimento de energia
eléctrica e para a redução de emissão de CO 2 .
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6.6.

PAISAGEM E USO DO SOLO
No caso da componente Paisagem, o impacte visual do projecto será avaliado a partir do
relacionamento da sensibilidade da paisagem com o resultado da análise das características visuais
mais relevantes resultantes das acções do projecto, nomeadamente a construção dos açudes, das
centrais hidroeléctricas e a criação das albufeiras, etc.
Serão assim identificadas as situações de impactes visuais positivos e negativos mais significativos em
função das acções construtivas e alterações aos usos do solo, e da sensibilidade visual das unidades
de paisagem onde ocorram.
Por fim, indicar-se-ão as medidas de minimização mais adequadas a cada situação de impacte
diagnosticada, nomeadamente será preconizado um Projecto de Integração Paisagística com
indicações específicas para o tratamento das várias áreas intervencionadas, nomeadamente a
estabilização de taludes de aterro e escavação e a reconstituição dos troços de galeria ripícola
afectados pela criação das albufeiras.
Na componente uso do solo, para a avaliação dos impactes gerados pelo projecto serão apreciadas as
alterações aos usos existentes nas fases de construção e exploração do projecto em análise.
Considera-se ser na fase de construção que ocorrerão os impactes mais significativos, uma vez que
será nesta fase que ocorrerá a ocupação dos solos e a alteração irreversível dos seus usos actuais,
com a perda de solos com uso agrícola de produção e com elevado valor ecológico e paisagístico. Para
a avaliação dos impactes nesta fase usar-se-ão métodos quantitativos de forma a estimar a área de
afectação por classe de uso actual com base na área a expropriar, e métodos qualitativos para avaliar a
sensibilidade dos diferentes usos às alterações esperadas.
Na fase de exploração os impactes esperados serão essencialmente os relacionados com os novos
usos proporcionados pela presença das albufeiras em análise, sendo a magnitude e significância destes
impactes avaliadas por métodos qualitativos tendo por base os usos expectáveis para o plano de água
e zonas envolventes, os quais dependem das figuras de ordenamento que futuramente regularem estas
albufeiras.
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Por fim, serão recomendadas medidas de minimização dos impactes negativos esperados, com
principal incidência na fase de construção, com o objectivo de preservar tanto quanto possível os usos
existentes na envolvente ao projecto em estudo. Serão ainda recomendadas medidas de potenciação
dos impactes positivos esperados para a fase de exploração.

6.7.

PATRIMÓNIO
Após a identificação dos elementos com interesse patrimonial passíveis de ser afectados pela
implementação do empreendimento, proceder-se-á à avaliação de eventuais impactes sobre as
ocorrências e à preconização de medidas mitigadoras desses impactes. No âmbito do Estudo de
Impacte Ambiental propõe-se a seguinte metodologia para a Avaliação de Impactes:
A avaliação dos impactes de um empreendimento desta natureza sobre o património arqueológico e
edificado deve ter em consideração o carácter objectivo e subjectivo destes impactes, demonstrando e
distinguindo a componente quantificável da qualificável:
•

Análise quantitativa de possíveis impactes da construção do empreendimento sobre o património
arqueológico e edificado tendo em consideração o Grau de Magnitude de Impacte e o Grau de
Área Afectada

•

Quantificação do Valor de Impacte Patrimonial (VIP), determinado pelo Produto do Valor
Patrimonial (VP) e do Valor de Impacte. O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor
Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afectação e o Grau da Área afectada. Aos dois últimos
factores é atribuído um valor numérico.

•

Análise qualitativa de possíveis impactes da construção do empreendimento sobre o património
arqueológico eventualmente existente ao nível do subsolo tendo em consideração a definição das
áreas arqueologicamente sensíveis e os seguintes parâmetros: Sentido do impacte, Incidência do
impacte, Natureza Transfronteiriça do Impacte, Probabilidade do impacte, Duração do impacte,
Reversibilidade do impacte, Magnitude do impacte, Significância do impacte, Capacidade de
Mitigação e Compensação.

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

150

SPEEDFALLS
Proposta de Definição do Âmbito e Estudo de Impacte Ambiental
relativo ao Projecto de Captação de Água do Domínio Público Hídrico
para a Produção de Energia hidroeléctrica, relativo ao Lote 2N
Nota Técnica de Análise de Alternativas

Por fim, tendo em consideração os impactes identificados, serão propostas as correspondentes
medidas de minimização, sendo estas divididas em:
•

Medidas gerais de minimização: Medidas de carácter geral que mitiguem os impactes negativos
decorrentes da implantação de um empreendimento desta envergadura sobre o património cultural,
nomeadamente no que respeita ao impacte visual da estrutura na envolvente de monumentos ou
núcleos urbanos históricos, ou no referente à possível destruição de vestígios arqueológicos
eventualmente existentes ao nível do subsolo.

•

Medidas de minimização dos impactes previstos: Descrição qualitativa das medidas mitigadoras
dos impactes decorrentes da implantação do empreendimento sobre cada um dos elementos
patrimoniais identificados, com referência às diferentes fases do projecto. A destruição total ou
parcial de um Sítio Arqueológico será apenas concebida como a última das alternativas,
procurando-se em todos os casos medidas de minimização que salvaguardem a integridade dos
elementos identificados. Na impossibilidade de o fazer, será garantido a salvaguarda pelo registo
arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar, através da sua escavação integral.

6.8.

RUÍDO
A Avaliação de Impactes, na componente Ruído, será efectuada através da comparação dos níveis
sonoros previstos sob a influência do projecto com os níveis sonoros na ausência do projecto e com os
limites legais (DL 9/2007), e tendo por base a “Nota Técnica para avaliação do descritor Ruído em AIA.
Versão 2”, de Junho de 2010, da Agência Portuguesa do Ambiente.
As previsões serão efectuadas tendo por base a informação disponível sobre as principais fontes de
ruído, designadamente o volume de tráfego e vias de acesso à construção, com recurso ao software de
modelação acústica de exteriores Cadna A e métodos normalizados de previsão adequados (para
tráfego rodoviário, método Francês NMPB’96).
Serão os seguintes os Critérios de Avaliação de Impactes que serão tidos em conta na componente
ruído.
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Termos Impacte
Natureza
Carácter
Ocorrência

Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Certa
Provável
Incerta
Temporária
Permanente
Nula
Reduzida
Moderada
Elevada
Pouco Significativo
Significativo
Muito Significativo

Critérios
L den (RACE) < L den (RASE)
L den (RACE) ≥ L den (RASE)
Origem (construção e exploração) na infra-estrutura em apreço
Modificação de tráfego (construção e exploração) em vias existentes
Na componente ruído, dadas as incertezas das previsões consideramse os Impactes como Prováveis

Fase de Construção
Fase de Exploração
L den (RASE) = L den (RACE)
Magnitude
L den (RASE) + 6 dB ≥ L den (RACE) > L den (RASE)
(Impactes
L den (RASE) + 12 dB ≥ L den (RACE) > L den (RASE) + 6 dB
Negativos)
L den (RACE) > L den (RASE) + 12 dB
Cumpre limites legais e o Critério das Boas Práticas
Não Cumpre limites legais ou o Critério de Boas Práticas (15dB)
Significância
Não cumpre limites legais ou o Critério de Boas Práticas em + de 10
dB
RACE: Ruído Ambiente Com Empreendimento.
RASE: Ruído Ambiente Sem Empreendimento
Regra de Boas Práticas: Agência Portuguesa do Ambiente – Define como impactes significativos quando ocorrer
emergência dos níveis sonoros superior a 15 dB, face ao ruído de referência.
Duração

6.9.

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
Serão analisados os impactes previsíveis do projecto no ordenamento do território, nomeadamente
através da integração ou interferência da implantação do projecto com as figuras de ordenamento
vigentes.
Proceder-se-á à avaliação quantitativa e qualitativa das classes de espaço afectadas pelo projecto. De
igual forma, proceder-se-á à avaliação dos impactes causados pelo projecto, no que diz respeito a
áreas de RAN e REN ocupadas pelos corredores em estudo, ou outras áreas sujeitas a servidões,
restrições de uso, ou regulamentadas por instrumentos de ordenamento.
Proceder-se-á, ainda, a uma análise das implicações do projecto face a eventuais alterações dos
instrumentos de gestão territorial.
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6.10. METODOLOGIA PARA A PREVISÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS
A avaliação de Impactes Cumulativos, interacção de impactes e impactes indirectos, trata de observar
os efeitos directos ou indirectos do projecto ao qual se adicionam outros impactes, directos ou
indirectos, de outros projectos ou acções sejam eles passados, já existentes ou razoavelmente
previsíveis no futuro.
Esta visão mais holística da implementação de um projecto centra a avaliação não no efeito do projecto
sobre os factores ambientais, mas sim no efeito de um conjunto de projectos sobre um factor ambiental,
visto agora como um recurso.

Figura 34 – Avaliação de Impactes do Projecto sobre diversos factores ambientais

Figura 35 – Avaliação de Impactos cumulativos de vários projectos sobre os recursos
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Na componente ruído, os impactes cumulativos serão determinados tendo por base a informação
disponível sobre outros projectos com previsível relevância acústica para os Receptores Sensíveis
identificados.

Deste modo, a análise de impactes cumulativos terá em consideração os efeitos do projecto do Lote 2N
com outros projectos associados e complementares, inseridos na bacia do Tua, existentes ou futuros.
No mapa da figura seguinte encontram-se representados os aproveitamentos existentes e previstos que
serão considerados no âmbito dos impactes cumulativos, ao nível dos diversos factores ambientais em
análise.
No caso da qualidade da água, considera-se que a poluição difusa proveniente da agricultura,
descargas de efluentes, depósitos de resíduos, etc. contribui muito mais para a degradação da
qualidade da água (eutrofização/lixiviados por exemplo) do que a existência de outras construções do
mesmo tipo, que podem até ter já impactes absorvidos. Assim, o aparecimento de novas albufeiras
onde são expectáveis as interacções maiores pela passagem de um regime de águas rápidas (lóticas)
para um sistema de águas paradas (lênticas), constitui uma situação onde os impactes resultantes da
poluição difusão se farão sentir com maior expressão.
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7.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO GERAL
DE MONITORIZAÇÃO

O objectivo dos programas de monitorização é permitir uma correcta avaliação da evolução dos
aspectos ambientais relativos a alguns descritores, que permita, na fase de construção e de exploração,
aferir as situações prospectivadas com os resultados reais.
De acordo com Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a monitorização de um projecto deve ser avaliada
numa lógica de proporcionalidade entre a dimensão e as características do projecto. Os programas de
monitorização deverão cobrir, para cada factor, os principais impactes negativos previsíveis nas fases
de construção e exploração, passíveis de medidas de gestão ambiental. Dever-se-á, ainda, prever o
acompanhamento detalhado de qualquer alteração do meio que possa ocorrer, durante o período de
exploração do projecto.
De acordo com o nº 5 do Artigo 12º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação do Impacte
Ambiental, o EIA deve incluir “as directrizes da monitorização, identificando os parâmetros ambientais a
avaliar, as fases do projecto nas quais irá ter lugar e a sua duração, bem como a periodicidade prevista
para a apresentação dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA”.
Por cada campanha de monitorização a realizar serão elaborados relatórios, para apresentar à
Autoridade de AIA, em conformidade com o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Os relatórios deverão indicar os parâmetros medidos ou registados, assim como os locais de
amostragem, medição ou registo. Deverão ainda ser indicados os métodos e equipamentos de recolha
de dados, os métodos de tratamento dos mesmos e os critérios de avaliação dos dados.
Os relatórios de monitorização deverão permitir, perante os resultados obtidos, avaliar a eficácia das
medidas de minimização adoptadas, comparar com as previsões efectuadas no EIA e definir as
medidas de gestão ambiental a adoptar, em função dos resultados obtidos.
O programa de monitorização especificará a periodicidade de elaboração dos relatórios de
monitorização, assim como os critérios para proceder a revisões ao programa de monitorização.
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7.1.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Embora nesta fase não seja ainda possível definir, com rigor, quais os factores ambientais para os
quais será necessário definir planos de monitorização, é possível antecipar a necessidade de
estabelecer programas para os factores Qualidade da Água e Ecossistemas.
A monitorização da qualidade das águas superficiais e dos ecossistemas, no quadro do Lote 2N é
crucial para assegurar o cumprimento dos objectivos ambientais e controlar as medidas de
minimização/mitigação. A monitorização deverá abranger o ciclo de vida do Lote 2N, ou seja, desde a
construção até ao ano horizonte e, numa primeira abordagem, deverá incluir o seguinte:
Fase de Construção
•

Determinação dos principais parâmetros definidos na legislação para a qualidade de águas
superficiais (meios lóticos) a realizar a montante e a jusante das obras;

Fase de Enchimento
•

Controlo de caudal ecológico

•

Avaliação dos principais parâmetros de qualidade físico-química

Fase de Exploração
O programa de implementação deve destrinçar a determinação de estado ecológico de rios e do
potencial ecológico e do estado químico das albufeiras.
•

Avaliação da evolução da qualidade ecológica das massas de água de acordo a mesma
metodologia descrita para o EIA (definição de plano de amostragem8);

•

Avaliação dos principais parâmetros para meios lênticos – despiste de fenómenos de
eutrofização e estratificação estival (Verão) (definição de plano de amostragem);

Amónio (SNH4) / mg/L N, nitrato (SNO3) / mg/L N, fosfato (SHPO4) / mg/L P, fósforo organico e inorgânico (XP,S) / mg/L P,
(XP,I) / mg/L P, oxigénio dissolvido, (SO2) / mg/L, DOC, pH, turvação, sólidos, (XS) / mg/L (peso seco), diatomaceas
(XDiat)/mg/L (peso seco), cianobacterias (XCyan)/mg/L (peso seco), zooplâncton, (XZoo)/mg/L (peso seco).

8
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•

Avaliação da qualidade da água junto aos pontos de descarga (definição do plano de
amostragem);

•

Controlo dos caudais ecológicos (plano de medições de caudais);

•

Avaliação do regime hidrodinâmico (médias dos caudais afluentes, bombados, turbinados e
descarregados, descargas de fundo e níveis médios diários das albufeiras);

•

Inventariação de usos da água;

•

Avaliação de resultados (verificar a necessidade de alterar as medidas de mitigação);

•

Revisão do plano de monitorização.

No que respeita especificamente aos Ecossistemas, o programa de monitorização contemplará para
além do referido para a qualidade da água e que lhe é contributivo, o seguinte, para todas as fases:
•

Avaliação do parâmetros ecológicos da massa de água (transparência, oxigénio dissolvido,
azoto total, fósforo total, biomassa fitoplanctónica total e principais grupos - cianobactérias,
dinoflagelados e criptófitas - e concentração de clorofila a na zona eufótica).

•

Acompanhamento ambiental por técnico qualificado das espécies e do cumprimento das
medidas de minimização, nomeadamente:
o

Evolução das populações identificadas no EIA para monitorização (amostragem e
avaliação estatística) incluindo: dimensão das populações existentes, diversidade
específica, índices de diversidade, graus de cobertura por espécie;

o

Identificação de novas espécies e desenvolvimento de exóticas: dimensão da
população, grau de cobertura, efeitos sobre as espécies existentes;

•

Para as espécies de elevado valor conservacionista deve ser estabelecido um programa de
controlo anual específico, incluindo contagem;

•

Para a avifauna deverá avaliar-se o início da época de reprodução e a manutenção do
aparecimento das espécies migratórias;

•

Quantificação da flora removida na preparação das albufeiras (decapagem);

•

Para a ictiofauna deverá avaliar-se a colonização para montante das espécies lênticas
(geralmente exóticas);

•

Inventariação anual da flora macrofítica no final da Primavera;

•

Avaliação dos terraços de sedimentação (diversidade, abundância e coberto taxonómico,
ameaças directas e indirectas a este habitat).
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8.

PLANEAMENTO DO EIA

8.1.

ESTRUTURA
A estrutura que se propõe para a elaboração do EIA é a que se apresenta de seguida, sem prejuízo de
alguma alteração que venha a ser necessária, no decorrer dos estudos.
O EIA será constituído pelos seguintes volumes:
Volume 1 – Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Volume 2 – Cartografia Temática;
Volume 3 – Anexos
Volume 4 – Resumo Não Técnico (RNT), tal como o nome indica, é desenvolvido em linguagem não
técnica, com a informação mais relevante do Relatório Síntese, que seguirá os “Critérios de Boa Prática
para a Elaboração de Resumos Não Técnicos” (ex-IPAMB, 2008) e o anexo III da Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril. O RNT será fornecido em formato digital selado tendo em vista os requisitos do Despacho
n.º 11 874/2001 (2.ª Série), de 5 de Junho.
A estrutura do Volume 1 – Estudo de impacte ambiental, irá conter, no essencial, o seguinte:
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.1

INTRODUÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS
IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO PROPONENTE
ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA
EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DO EIA
OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
Localização Espacial e Administrativa do Projecto
Áreas Sensíveis
Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor
Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Equipamentos e Infra-Estruturas Relevantes Potencialmente Afectadas pelo Projecto
3.2.
DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO
Aproveitamento Hidroeléctrico de Armoniz
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3.2.2
3.2.3
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

Aproveitamento Hidroeléctrico de Brito
Aproveitamento Hidroeléctrico de Vale da Pata
Aproveitamento Hidroeléctrico de Marta
Aproveitamento Hidroeléctrico de Ponte da Pedra
Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirinha
Aproveitamento Hidroeléctrico de Guribanes
Aproveitamento Hidroeléctrico de Contins
Aproveitamento Hidroeléctrico de Agrochão
3.3.
PROJECTOS COMPLEMENTARES E ASSOCIADOS
3.3.1 Acessos e Restabelecimentos
3.3.2 Ligação à Rede de Energia
3.3.3 Estaleiros, Áreas de Depósito e Empréstimo
3.4.
PROGRAMAÇÃO TEMPORAL E FASEAMENTO CONSTRUTIVO
3.5.
OUTROS ASPECTOS DO PROJECTO
3.5.1. Materiais, Energia e Água
3.5.2. Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis
3.5.3. Fontes de Produção de Ruído e Vibrações
4.
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
4.1.
CLIMA
4.2.
GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA
4.3.
SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
4.4.
RECURSOS HÍDRICOS
4.5.
QUALIDADE DA ÁGUA
4.6.
ECOSSISTEMAS
4.7.
PAISAGEM E USO DO SOLO
4.8.
QUALIDADE DO AR
4.9..
RUIDO
4.10. PATRIMÓNIO
4.11. SOCIO-ECONOMIA
4.12. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES
4.13. GESTÃO DE RESIDUOS
5.
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM O PROJECTO
6.
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
A identificação e avaliação de impactes ambientais será efectuada para os factores ambientais
em análise, divindindo-se cada um deles em fase de construção, fase de expoloração e síntese
de impactes.
7.
DENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO
8.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / VALORIZAÇÃO DE IMPACTES
8.1.
Medidas de Minimização para a Fase de Construção
8.1.1. Medidas Prévias à Execução das Obras
8.1.2.. Medidas para a Execução da Obra
8.2.
Medidas para a Fase de Exploração
9.
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
10.
LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
11.
CONCLUSÕES E SINTESE DE IMPACTES
11. BIBLIOGRAFIA
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8.2.

ESPECIALIDADES TÉCNICAS ENVOLVIDAS
Para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com a especificidade patente na
presente PDA, será envolvida uma equipa de especialistas nos diversos domínios, de acordo com o que
se apresenta no quadro seguinte:

Especialidade

Nome

Coordenação do Estudo

Margarida Abrantes

Clima

Margarida Abrantes

Geologia e Hidrogeologia

Humberto Silva

Solos e Capacidade de Uso do Solo

Maria João Brito

Recursos Hídricos

Eduarda Matos

Cláudia Sil

Qualidade da Água
Eurico Loureiro

Gilberto Martins

Ecossistemas

Márcia Ferreira
Joana Macedo

F:\PROJECT\JOBS\AG11009_Speed_Falls\PESC\AG11009_PDA.doc
Maio de 2011

161

Qualificação Profissional
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente; Pós-Graduação em
Sustentabilidade
Ambiental,
Negócios e Ambiente
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente; Pós-Graduação em
Sustentabilidade
Ambiental,
Negócios e Ambiente
Licenciado
em
Geologia
Aplicada e do Ambiente
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente; Pós-Graduação em
Sustentabilidade
Ambiental,
Negócios e Ambiente
Licenciatura em Engenharia
Civil, Ramo de Hidráulica e
Recursos Hídricos
Licenciatura em Engenharia
Biológica, ramo Controlo de
Poluição; Mestrado em Gestão
Ambiental; Pós-graduação em
Ciências do Mar e Recursos
Marinhos
Licenciatura em Geografia e
Planeamento
Ramo
Desenvolvimento e Ambiente;
Mestrando em Sistemas de
Informação
Geográfica
e
Ordenamento do Território
Licenciatura em Engenharia
Biológica, Doutoramento em
Engenharia Biológica,
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente
Licenciatura
em
Biologia
Aplicada;
Doutorada
em
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Especialidade

Nome

Luís Roby

Qualidade do Ar

Maria João Brito

Ruído

Vitor Rosão

Uso do Solo

Inês Lopes
Sandra Nunes
Otília Freire

Paisagem

Margarida do Ó
Sandra Nunes
Margarida Monteiro

Património

Inês Castanheira
Ana Policarpo

Socioeconomia

Maria João Brito

Ordenamento do Território

Hugo Rosa

Gestão de Resíduos

Hugo Rosa
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Qualificação Profissional
Biologia
Licenciatura de Geologia,
Ramo
de
Recursos
e
Planeamento
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente; Pós-Graduação em
Sustentabilidade
Ambiental,
Negócios e Ambiente
Licenciatura
em
Física
Tecnológica, Mestrado em
Engenharia Física, Doutorando
em Acústica Ambiental
Licenciatura em Engenharia
Agrónoma
Licenciatura em Arquitectura
Paisagista
Licenciatura em Arquitectura
Paisagista
Licenciatura em Arquitectura
Paisagista
Licenciatura em Arquitectura
Paisagista
Licenciatura
em
História
variante Arqueologia, Mestrado
em Pré-História e Arqueologia
Licenciatura
em
História,
variante Arqueologia
Licenciatura
em
História,
variante Arqueologia
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente; Pós-Graduação em
Sustentabilidade
Ambiental,
Negócios e Ambiente
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente, Mestrado Integrado
em Engenharia do Ambiente,
Ramo Gestão de Sistemas
Ambientais
Licenciatura em Engenharia do
Ambiente, Mestrado Integrado
em Engenharia do Ambiente,
Ramo Gestão de Sistemas
Ambientais
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8.3.

PRAZO DE ELABORAÇÃO
Os potenciais condicionalismos ao prazo de elaboração do EIA estão relacionados com o período que
se considera necessário para efectuar os trabalhos de campo, nomeadamente para a caracterização
dos ecossistemas. Neste âmbito é desejável que os trabalhos de campo decorram num período
abrangente, que inclua um ciclo biológico, sendo expectável que tenham lugar em 3 períodos. A
primeira fase já ocorreu em Março do presente ano, e as restantes encontram-se programadas para os
meses de Junho e de Setembro pf.
Neste sentido, e tendo em consideração o tempo necessário para o tratamento dos dados recolhidos,
estima-se que o EIA esteja concluído em Novembro de 2011.
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