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O presente documento constitui a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) da Pequena Central Hidroeléctrica (PCH) de Vale das Botas, 
que adiante será também designada por 
����������������� ������ �!, nos termos do 
previsto no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que aprova o 
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 
 
Pretende-se com a presente PDA garantir uma Avaliação de Impacte Ambiental 
adequada, através da identificação prévia dos descritores ambientais mais importantes a 
abordar no EIA, e da definição das metodologias de caracterização do ambiente afectado 
e de identificação e avaliação de impactes. 
 
A elaboração da presente PDA teve por base uma análise prévia das características do 
projecto em estudo e da área de implantação, que permitiu a identificação dos potenciais 
impactes expectáveis e uma justificação das metodologias a adoptar. 
 
Relativamente ao enquadramento legal, avaliou-se a aplicabilidade do projecto da 

��� ����� ���� ����� ������  �! em termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, no âmbito do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, sendo seleccionados os seguintes 
casos, não incluídos em áreas sensíveis: 
 

� �#�8��� – 15 - Barragens e outras instalações concebidas para retenção ou armazenagem 

permanente de água em que um novo volume ou um volume adicional de água retida ou 
armazenada seja superior a 10 milhões de m

3. 
 

� �#�8���� 
 

3 – Indústria da energia 
 

h) Instalações para a produção de energia hidroeléctrica � 20 MW: 
  

10 – Projectos de Infra-estruturas 
 

g) Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou 
armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I): 

 
Altura � 15 m ou volume � 0,500 hm

3
 ou albufeira � 5 ha ou coroamento � 500m  

 
Barragens de terra: altura � 15 m ou volume � 1 hm

3
 ou albufeira � 5 ha ou 

coroamento � 500m. 
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Relativamente ao Anexo I, não é aplicável este ponto dada a dimensão prevista do açude 
e o volume a atingir. 
 
No que se refere ao Anexo II, dadas as características da infra-estrutura em estudo, em a 
área da albufeira prevista é de cerca de 20 ha e o seu volume de aproximadamente 
0,7 hm3, o projecto enquadra-se apenas na alínea g) do ponto 10, estando assim sujeito a 
Estudo de Impacte Ambiental e consequente procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
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O proponente do projecto da 
��� ����� ���� ����� ������  �! é a empresa Explikot, 
Investimentos Imobiliários, S.A., com sede em Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, 99; 
4900-364 Viana do Castelo. 
 
 
 
 %  ����3#�*+�:�5�������
��=�0������#��0���#����

A designação do projecto que irá ser sujeito a Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e 
respectivo processo de Avaliação de Impacte Ambiental é 
��� ����� ���� �����
������ �!. 
 
De acordo com a legislação em vigor, os estudos técnicos que suportarão o EIA terão um 
desenvolvimento de Estudo Prévio. 
 
 
 
 %9 �.=�0��������"����)�0�*+�����
��=�0���

Os projectos de barragens correspondem a necessidades cada vez mais prementes de 
preservação do recurso água e de produção de energia indispensáveis para a melhoria 
de qualidade de vida das populações.  
 
As crescentes preocupações ambientais, em particular na preservação dos recursos 
naturais e patrimoniais, têm vindo a pôr, de forma crescente, a necessidade de um 
cuidadoso balanço entre os efeitos positivos e negativos dos empreendimentos.  
 
Estas necessidades assumem de forma crescente um objectivo estratégico tornando 
inevitável que a intervenção do Homem não permita manter a natureza na sua forma 
primitiva. É no entanto essencial que essa intervenção se faça de forma equilibrada 
defendendo-se os valores naturais mais importantes ou raros e protegendo o ambiente.  
 
É evidente que os projectos de barragens com a criação da respectiva albufeira têm 
muitos efeitos ambientais positivos, permitindo melhorar zonas e regiões através das 
suas potencialidades de abastecimento de água, para a rega e produção de energia 
eléctrica, alterando de forma valorizadora situações extremas, e criando condições de 
usufruto humano e de amenidade.  
 
Importa assim encontrar o ponto de equilíbrio entre os efeitos negativos e positivos que 
garanta que o empreendimento constitua um elemento valorizador. 
 
 
 
 %> 
��=�0��������0�����������-(��-�#������

Não estão previstos projectos associados ou complementares. 
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Tendo sido a ARH-C – Administração da Região Hidrográfica do Centro a representante 
do Estado no contrato entre partes, será esta entidade a interlocutora directa no processo 
de licenciamento, estando no entanto prevista a intervenção das entidades com mandato 
relativamente a questões específicas.  
 
 
 
 %@ ��0���A�*+�����(��=�0���

 
 %@%' �#B�����-�#�����-�#����������

O projecto da 
����������������� ������ �! localiza-se no rio Alva e abrange terrenos 
das freguesias de Coja e Medas dos Mouros, pertencentes, respectivamente aos 
concelhos de Arganil e de Tábua. Insere-se no distrito de Coimbra, na Região Centro, e 
sub-região do Pinhal Interior Norte  
 
Na 5�3����' apresenta-se o enquadramento do projecto com base na Carta Militar à escala 
1: 25 000. 
 

 

5�3����'�1���0���A�*+������(�������-�#����������� ��

 
 
 

 %@%  ;�������#�C�����

O projecto não se desenvolve em nenhuma área de interesse conservacionista (Rede 
Natura 2000), ficando suficientemente afastados das áreas mais próximas, 
nomeadamente o SIC (Sítio de Importância Comunitária) Serra da Lousã, a Sudoeste do 
projecto, e o SIC Complexo do Açor, a Este. 
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Na área do projecto estão em vigor os seguintes Planos de Ordenamento: 
 

� Plano Director Municipal de Arganil, aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 143/95, de 21 de Novembro.  

 
� Plano Director Municipal de Tábua, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 107/94, de 28 de Outubro. 
 

 

 %@%> ������E�����#��0��#�#���� �� �B��(�-�#���� F� �#)��G����������� 4�����#���� 
���#0���-�#���

�)�0������(����
��=�0���

Foram identificadas como factores relevantes para balizamento de parâmetros do 
projecto, mais a montante, a zona baixa de Coja e a PCH do Avô, com as suas 
características próprias a nível de caudais turbinados e descarregados, e a jusante, a 
PCH de Rei de Moinhos. 
 
 
 
 %H ���0��*+����-2�������;��������-(��#��*+�����
��=�0���

O projecto da 
��� ����� ���� ����� ������  �!� desenvolve-se nos concelhos de Tábua e 
Arganil (freguesias de Medas dos Mouros e Coja, respectivamente). 
 
O uso do solo, na zona de inserção do açude e respectiva albufeira, é dominado por 
áreas florestais de produção implantadas sobre declives acentuados, em ambas as 
margens (ver 5�3���� ). 
 

 

5�3���� �1���0���A�*+�����
��=�0������
����������������������� �!�

 

No �#�8�� � apresenta-se o registo fotográfico da área de implantação do projecto e da 
sua envolvente. 
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O projecto da 
����������������� ������ �! desenvolve-se no âmbito da primeira fase do 
concurso público para atribuição de ponto de interligação e concessão de uso de água, 
de acordo com o Anúncio de Procedimento nº4718/2010, publicado na II série do Diário 
da República, de 15 de Outubro de 2010. 
 
As coordenadas fixadas para este lote no concurso público das mini-hídricas permitem o 
aproveitamento de água do rio Alva num troço entre um ponto imediatamente a jusante 
de Coja e até um pouco a jusante da PCH de Rei de Moinhos. 
 
Da análise inicial do perfil da linha de água e infra-estruturas existentes resultou a não 
consideração do pequeno troço do rio a jusante de Rei de Moinhos, por evidente falta de 
racional para construção de uma central, identificando-se como de potencial 
aproveitamento o troço a montante do regolfo da albufeira de Rei de Moinhos. 
 
Fixados os pontos extremos, as cotas e caudal disponíveis, foram inventariadas e 
sujeitas a estudos preliminares quatro alternativas, tendo sido comprovada que uma 
solução de captação longe da central não tinha, face à física do local, racional técnico 
nem económico. Assim, a única solução merecedora de desenvolvimento mais 
pormenorizado foi a de soluções de açude com central adjacente. Aliás, foi esta a 
solução coerente das duas centrais no rio Alva com características semelhantes, a PCH 
do Avô a montante e a de Rei de Moinhos, já referida, a jusante. 
 
Das três soluções estudadas com proximidade de localização do açude à central, duas 
procuraram aproveitar um “cotovelo” do rio a atravessar por túnel ou canal, mas 
atendendo aos perfis transversais do rio para localização dos açudes, ao volume de obra 
requerido pelo circuito hidráulico e ao desnível pouco acentuado do troço do rio, essas 
soluções apresentaram custos agravados e volumes de obra de maior impacto sem 
benefício correspondente. Assim, a análise comparativa concluiu por um açude com 
central pé de barragem com restituição logo acima do NPA (Nível de Pleno 
Armazenamento) da PCH de Rei de Moinhos. 
 
A solução encontrada não só é a única com eventual potencial de aproveitamento de 
parte significativa da potência de 2,00 MW considerada para o Lote, a única com eventual 
racionalidade para implementação, como a de menor impacto a nível de construção de 
acessos, de menor desnaturalização do rio e de menor impacte na descontinuidade da 
massa de água. 
 
O projecto da 
��� ����� ���� ����� ������  �! identifica-se por se tratar de uma pequeno 
aproveitamento hidroeléctrico com açude de cerca de 13,00 m, equipado com 
descarregador de cheias e uma central adjacente com localização e acesso pela margem 
direita, equipada com turbina(s) de reacção de dupla regulação para uma potência de 
cerca de 1,80 MW. 
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Tendo pelas razões indicadas anteriormente sido eleita a solução de central de pé de 
barragem, a cota da restituição foi fixada logo acima do NPA de Rei de Moinhos. 
 
Esta opção foi ditada pelos seguintes aspectos: 
 

� Necessidade de melhor aproveitamento do troço do rio; 

� local de construção adequado; 

� mesmo em situação de subida de nível da albufeira a jusante, em situação de 
caudais de cheia, o/s grupo/s previstos para a 
����������������������� �! serão 
especificados para uma submergência compatível. 

 
Para fixação do NPA (Nível de Pleno Armazenamento) foram tidos em atenção os limites 
do Lote, o levantamento topográfico efectuado e a preservação de inundação de áreas 
sensíveis mesmo em situação da cheia de projecto. 
 
O equipamento do açude com um descarregador de cheias permitirá o controlo da cota 
da albufeira à cota do NPA, mesmo com caudais muito superiores ao instalado, e uma 
cota suficientemente baixa para que a cota de NMC (Nível de Máxima Cheia) se 
mantenha abaixo das cotas limite. 
 
Do estudo preliminar resultou uma altura de referência para o açude de 13,00 m, altura 
essa que eventualmente poderá ser ligeiramente aumentada em acordo com o EIA a 
realizar e em que será analisada em pormenor a área passível de inundação. 
 
 
 

 %I%9 ���0����3����������0$�����

Atendendo às afluências, curva natural de caudais e caudais instalados e os 
aproveitamentos a montante e jusante, respectivamente PCH do Avô e PCH de Rei de 
Moinhos, o caudal nominal a instalar será de 17,00 m3/s e terá uma relação caudal 
instalado/caudal módulo de cerca de 1,53, valores esses justificados resumidamente 
neste documento e cuja fixação definitiva será resultado de desenvolvimento de estudos 
de produção, integração de eventuais requisitos dos estudos ambientais e numa fase 
final da selecção de equipamentos, nomeadamente de grupo único ou dois grupos. 
 
Esta relação de caudais garante o turbinamento integral, fora o que for destinado a 
ecológico na maior parte do ano normal. A relação relativamente baixa entre caudal 
instalado e caudal módulo origina contudo a necessidade de descarregar caudais em 
vários dias mesmo de ano normal, período esse que se alargará em anos húmidos. 
 
Atendendo à tipologia do projecto, em que a queda disponível é garantida pela altura de 
água criada pelo açude e em que existe um nível a respeitar em situação de cheia, a 
avaliação de opção por um açude galgável sem descarregador de cheias resultava numa 
queda útil inviabilizadora do projecto. 
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Para selecção do tipo de descarregador atendeu-se ao significativo caudal de cheia 
determinado conforme norma regulamentar e à vantagem de permitir em regime normal 
de exploração a regulação fina do NPA, tendo-se identificado a vantagem de opção de 
descarregadores de charneira. 
 
Em acordo com a secção determinada para os descarregadores de cheia, no 
desenvolvimento do projecto de execução será determinado a opção por um vão ou dois 
para descarregadores e do tipo em concreto de descarregador, sendo admissível a opção 
por opção construtiva variante. 
 
 
 

 %I%> ��#�������3��(���3���������

Embora os estudos actuais encaminhem para um único grupo gerador de eixo alinhado 
com a projecção horizontal da conduta de admissão e restituição, quer o 
desenvolvimento dos estudos quer as opções construtivas ditadas pelas melhores 
soluções de mercado poderão, no entanto, concluir por dois grupos e, nesse caso, 
provavelmente por turbinas Kaplan de eixo vertical. 
 
A solução descrita de seguida é a de maior probabilidade, sendo que eventual alteração 
de opção tem um impacto reduzido já conhecido na largura da central e distância entre 
tomada de água e restituição. 
 
Nesta fase optou-se pela instalação de um só grupo, com turbina tipo Kaplan tubular, de 
eixo horizontal, uma vez que para a gama de caudais a turbinar apresenta maior 
rendimento e a tipologia construtiva é bastante mais simples no que respeita aos 
trabalhos de construção civil. 
 
 
 

 %I%? ����0���C���0���J������

As principais características da 
��� ��� ����� ���� ���� são apresentadas na tabela 
seguinte. 
 

K������'�1�����0���C���0������
��������������������

 
;4��������������4�J4;5���� 496,00 km2 

�
�� 17,000 m 
�	���(��C������������#�����?&&��#��!� 172,33 m 
4�������67�� 157,00 m 
�������	L����� 11,12 m3/s 
���������	����� 17,00 m3/s 
K�����4���� 13,00 m 
K�����M���� 12,30 m 

��N����� 1,80 MW 
4���67��K#�-�#���F�K-D����� 1,53 
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O local previsto para a construção do açude situa-se num troço rectilíneo do rio Alva, 
numa zona a montante do regolfo do açude da PCH de Rei de Moinhos e onde já existe 
um açude de pequena dimensão, como se pode ver na fotografia seguinte. 
 
 

  

5�3����9�1�
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O local previsto para a construção do açude foi analisado, tendo sido possível observar 
afloramento rochoso em parte submersa, até onde a transparência da água permitiu, e 
até ao coberto vegetal da margem a alguns metros acima do nível da água no dia da 
observação. De igual forma o açude existente tem fundações na parte observável sobre 
rocha e face às características do local e largura do leito é expectável que tal situação 
seja comum em toda a extensão. 
 
O açude previsto será em betão com uma altura de cerca de 13,00 m. O descarregador 
de cheias será incorporado no açude ao longo de uma extensão de cerca de 40,00 m. No 
encontro da margem direita será inserida a tomada de água para admissão à conduta 
forçada. 
 
Este elemento de obra estará equipado com uma grelha de malha fina, com respectivo 
sistema de limpeza, e uma comporta ensecadeira. 
 
A descarga de fundo será efectuada através de um orifício contíguo à tomada de água e 
será constituída por uma conduta de aço. O controlo do circuito de descarga de fundo 
será efectuado por uma comporta plana. 
 
A definição da escada de peixes será feita em processo individualizado prevendo-se no 
arranjo geral a possibilidade da sua construção em qualquer um dos lados do edifício da 
central. 
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O edifício da central hidroeléctrica localizar-se-á na margem direita do rio Alva 
imediatamente a jusante da tomada de água e servirá de abrigo do grupo gerador, 
válvula de guarda, armários e equipamentos auxiliares, incluindo uma ponte rolante 
destinada a auxiliar a montagem de equipamentos e futuras operações de manutenção. 
 
A edificação, com estrutura de betão e dimensões adequadas ao alojamento dos 
equipamentos referidos, disporá ainda de um hall para montagens e terá ligação por 
conduta ao leito do rio para restituição de caudais. 
 
O edifício será constituído por dois pisos, sendo o inferior designado por piso dos grupos 
e o superior por piso dos quadros. 
 
O piso dos grupos será de secção rectangular e terá uma área de 6 x 16 m2. Este piso 
ficará a cerca de 6 m abaixo do nível do piso dos quadros. Neste localizar-se-ão a 
turbina, o gerador, a unidade de regulação óleo-hidráulica e a válvula de guarda do 
grupo, com o respectivo bypass. 
 
O piso dos quadros terá uma secção rectangular com uma área de 12 x 16 m2, no qual 
será implantada parte do equipamento eléctrico de comando e controlo e onde se 
desenvolverá o acesso ao piso do grupo. Além dos equipamentos eléctricos, este piso 
terá um compartimento para as instalações sanitárias e outro para uma pequena sala de 
controlo. 
 
Aproximadamente à mesma cota do piso dos quadros, numa plataforma contígua, será 
instalada a correspondente subestação. Esta será vedada por uma cerca em rede 
metálica, em que o acesso se fará através de uma porta a instalar na rede. 
 
 
 
 %O%9 �0������

Os acessos previstos para a 
������������������� visam aproveitar ao máximo a rede 
de estradas e caminhos existentes na zona. Deste modo, nas diferentes fases de 
construção e exploração do aproveitamento é prevista a utilização de um caminho 
existente, que terá de ser prolongado até à zona de construção. 
 
Em acordo com as condições verificadas localmente, o acesso existente apresenta um 
traçado adequado, mas com necessidade de alguma melhoria para permitir a livre 
passagem de veículos com as cargas previstas. 
 
O troço de acesso a construir dará seguimento ao já existente numa extensão de cerca 
de 250 m. 
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 %O%>%' �B��(�-�#������0���-�0P#�0��

Os valores de queda e caudal nominal determinados nos estudos já desenvolvidos, 
respectivamente de 12,30 m de queda útil e 17,00 m3/s, serão os utilizados para 
desenvolvimento e cálculo do quadro de parâmetros característicos. 
 
Nestas condições, e atendendo ao rendimento estimado para o grupo gerador, a potência 
no veio será de 1,80 MW a garantir por uma turbina de reacção Kaplan do tipo S e de 
eixo horizontal. 
 
Imediatamente a montante da admissão à turbina será instalada uma válvula de guarda, 
elemento a colocar na conduta forçada e que dado a reduzida distância à tomada de 
água dispensará a colocação de comporta de isolamento. 
 
O alternador previsto para a instalação será do tipo síncrono, em que a velocidade de 
rotação será 300 rpm e terá uma potência nominal total de 2,00 MVA. A tensão de 
produção é de 6,00 kV.  
 
Com a instalação do grupo será colocada, ainda, a respectiva unidade óleo-hidráulica, 
para comando e controlo do distribuidor e da válvula de guarda. 
 
 
 
 %O%>%  �B��(�-�#���$����-�0P#�0��

O principal equipamento hidromecânico a instalar será o descrito de seguida: 
 

� Comporta(s) descarregadora(s) de cheias, no corpo do açude, que terá no total 
uma dimensão de 4,00 m de altura por 40,00 m de comprimento, completados 
por uma ou duas comportas, decisão a tomar em fase mais avançada do 
projecto. 

� Comporta descarregadora de fundo, com uma secção quadrada de 1,50 m de 
lado, a instalar no açude, em local a definir de acordo com a opção por uma ou 
duas comportas descarregadoras de cheias. Esta comporta será do tipo vagão e 
terá accionamento manual através de volante. 

� Comporta reguladora de caudal, a instalar no início das escadas de peixe, com 
regulação manual por volante e secção quadrada com 0,50 m de lado. Esta 
comporta permitirá a regulação do caudal de dimensionamento a ser definido 
para as escadas de peixe. 

� No início da tomada de água, será colocada uma grelha de malha fina, com as 
dimensões aproximadas de 4,00 m de largura por 4,50 m de altura. Esta grelha 
disporá, ainda de um limpa-grelhas automático que permitirá a remoção dos 
detritos nela acumulados. 
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� Ainda na tomada de água, imediatamente a montante do cone de transição para 

a conduta forçada estará uma ranhura que permitirá a colocação de ensecadeira 
temporária, através de um guincho que ficará instalada na laje superior da 
tomada de água. 

� Outro elemento hidromecânico é a conduta forçada que estabelecerá a ligação 
entre a tomada de água e a central e encaminhará os caudais à turbina, através 
de tubagem em aço com DN 3100 mm. Esta conduta será alvo de tratamento 
anti-corrosivo adequado às condições locais, para sua protecção. 

� Na restituição, tal como na tomada de água será efectuada uma ranhura, 
também com o objectivo de colocação de ensecadeira temporária. Neste caso o 
guincho ficará colocado no muro da central. 

 
 
 %O%>%9 �B��(�-�#������0�#�����F0�-�#������#�����*E������0���0���3������

Os principais equipamentos eléctricos a instalar são: 
 

� Transformador principal, que ficará instalado na plataforma contígua à central e 
será do tipo em banho de óleo com conservador para instalação exterior. 

� Equipamento de 15,00 kV que integra disjuntor, seccionadores e 
transformadores de corrente e potência para medida. 

� Seccionador de linha a colocar num poste onde se procederá à alteração do tipo 
de canalização, de cabo para linha aérea, e onde será colocada uma plataforma 
de manobra, do comando manual do seccionador e um pára-raios da linha. 

� Serviços auxiliares eléctricos de corrente contínua e alternada. 

� Sistema de comando e controlo. 

� Sistema de contagem de energia a fornecer e a receber da rede de distribuição. 

� Sistema de protecções geral, do gerador, do transformador e da interligação. 

� Rede de terras à qual todos os equipamentos e restantes peças metálicas não 
activas deverão ser ligadas. 

� Sistema de telecomunicações adoptado aos comandos de operação da central. 

 
 
 
 %O%>%> �B��(�-�#�����8������

O edifício da central incluirá uma estrutura requerida para instalação de uma ponte 
rolante para movimentação dos equipamentos no seu interior. Este equipamento auxiliar 
servirá de apoio à construção, bem como em operações de manutenção quando da 
exploração. 
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Atendendo ao fim a que se destina o edifício da central e a exploração pretendida, será 
colocado um sistema de detecção de intrusão e vigilância, assim como um sistema de 
detecção e extinção de incêndio. 
 
A central estará ainda dotada de um sistema auxiliar de esgoto e drenagem que será 
constituído por um sistema de bombagem e um sistema de controlo e comando do 
mesmo e ainda pela tubagem que estabelecerá a ligação entre o interior e exterior da 
central para drenagem destas águas. 
 
 

 %O%>%? ��#$������#�����3�*+��

De acordo com o “Contrato de implementação da concessão da utilização privativa de 
recursos hídricos do domínio público” celebrado em 27 de Dezembro de 2010 foi 
disponibilizada capacidade de injecção na rede eléctrica do serviço público (RESP) na 
subestação de Candosa e à tensão de 15,00 kV. 
 
O ramal em linha aérea previsto é, assim, a 15,00 kV e com extensão a ser conhecida 
após recepção de resposta ao pedido já efectuado à DGEG para atribuição do ponto de 
interligação. A ligação ao ramal será feita através do seccionador principal de isolamento, 
equipado com facas de terra e encravamento mecânico, instalado no poste de fim de 
linha. 
 
 

 
 %'& 
��#0�(������(������	���������������#��3��������A��������
����A�����

Os principais materiais e energia utilizados na fase de construção de um projecto desta 
tipologia e respectivos acessos, são: 
 

� Inertes; 

� Adjuvantes para betão; 

� Betão pronto; 

� Cimento; 

� Solos 

� Aço; 

� Cofragens; 

� Sinalização e telecomunicações; 

� Cabos de telecomunicações; 

� Sinalética; 

� Tintas, colas, resinas, óleos e lubrificantes; 

� Elementos para vedação. 
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A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de 
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de 
petróleo (gasóleo, gasolina e gás propano). Será também utilizada energia eléctrica da 
rede pública, nomeadamente no funcionamento dos estaleiros. 
 
Na fase de exploração poderão ser utilizados alguns dos materiais referidos para a fase 
de construção, no âmbito de operações de manutenção e reparação ou de protecção. A 
energia utilizada durante a exploração do projecto é de origem eléctrica. Serão, ainda, 
utilizados combustíveis de origem fóssil nas máquinas e veículos afectos às actividades 
de manutenção, nomeadamente derivados do petróleo (gasóleo, gasolina e gás 
propano). 
 
 
 

 %'' 
��#0�(������(�������)���#���:�4��C��������-���E���
�����C�����

Durante a fase de construção, os principais resíduos e efluentes líquidos produzidos são 
óleos usados, embalagens de tintas, de solventes, de óleos e de lubrificantes, baterias, 
madeiras, restos de betão e outros materiais diversos e águas residuais domésticas 
resultantes do funcionamento dos estaleiros. Assumem-se ainda como relevantes os 
materiais excedentários provenientes das terraplanagens. 
 
As emissões gasosas são constituídas por partículas em suspensão resultantes 
essencialmente da movimentação de terras e por gases de combustão produzidos pelos 
veículos e máquinas utilizadas na obra. 
 
Na fase de exploração da infraestrutura, as principais actividades efectuadas são as 
inerentes à manutenção da instalação e a necessidade de utilização de energia eléctrica. 
 
Durante a construção as principais fontes de ruído serão a circulação de veículos e o 
funcionamento de máquinas e equipamentos afectos à obra.  
 
Na fase de exploração não é esperada a ocorrência de ruído associado à presença da 

����������������������� �!�e da respectiva albufeira. 
 
 
 

 %'  
��3��-�*+�� ��-(����� ����-���� (���� ��� 5����� ��� ��#����*+�:� �8(����*+�� ��

����0����*+��

Prevê-se o início da construção em Junho de 2012 e o arranque do serviço industrial em 
Novembro de 2013. 
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9% ����4�����������
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Foram realizados estudos com o objectivo identificar a solução ou soluções de 
aproveitamentos hidroeléctricos com potencial viabilidade técnica e económica para 
realização no troço do rio Alva objecto do concurso de iniciativa pública referido como 
Lote 2C. 
 
Nesses estudos foi desenvolvida a caracterização de quatro soluções que se isolaram do 
reconhecimento completo do troço a concurso, identificando as suas principais 
características e quantificando os elementos de obra específicos de cada solução, em 
particular de forma a que em conjugação com potencial de produção e restantes custos 
rígidos hierarquizassem o potencial das soluções. 
 
Em acordo com o protocolo de análise foi, assim, possível seleccionar a solução que 
apresenta um maior potencial de economia e de, relativamente às preteridas, identificar 
em concreto as razões, nalguns casos de afastamento por irracional económico, noutras 
de menor interesse. 
 
Desses estudos apresenta-se no relatório em anexo (�#�8�� ��) um resumo das 
características de cada solução, o respectivo layout e a localização na carta militar. 
Relativamente ao projecto seleccionado apresentam-se as conclusões preliminares sobre 
o seu desenvolvimento. 
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Tendo em conta as características do Projecto, assim como o conhecimento de que se 
dispõe do local de implantação, é possível uma identificação preliminar dos factores 
ambientais potencialmente mais afectados e que deverão ser alvo no Estudo de Impacte 
Ambiental de uma abordagem mais detalhada. 
 
Em termos de aspectos críticos e condicionantes, e dada a envolvente do local de 
implantação da 
��� ����� ���� ����� ������  �!, considera-se como aspecto mais 
pertinente a questão da interrupção do corredor fluvial, que em termos dos �����-���

�0��D3�0��, implicará impactes significativos ao nível das comunidades aquáticas ou 
semi-aquáticas. 
 
Nos estudos ambientais a desenvolver, a necessidade de minimizar o impacte sobre as 
populações piscícolas, será analisada, avaliando-se todas as alternativas disponíveis em 
relação à perda de conectividade que ocorrerá com a implantação do aproveitamento em 
estudo. 
 
Ainda neste descritor, desenvolver-se-ão todos os estudos específicos para o 
cumprimento da Directiva Quadro da Água, com base nos indicadores intercalibrados 
definidos pelo INAG, I.P., respeitando a legislação actualmente em vigor, para além dos 
estudos adicionais de caracterização da fauna e flora da envolvente. As campanhas 
serão realizadas dentro do período mais favorável (Primavera e Verão), permitindo a 
caracterização aprofundada dos grupos ecológicos existentes. Os trabalhos iniciais, sem 
necessidade de preparação bibliográfica, ajudarão igualmente ao diagnóstico para o 
apoio à decisão do projecto para as soluções alternativas que se apresentem mais 
viáveis ambiental e economicamente. 
 
As consequências do projecto, de localização e tipologia do aproveitamento, as 
afluências e potência obtida para as águas descarregadas serão elementos a tratar em 
detalhe durante o início do trabalho, durante o processo de definição do projecto. 
  
A compreensão das forças em presença, das suas posições, dos líderes de opinião e das 
formas de divulgar as posições do projectista / proponente são outra preocupação, de 
modo a preparar os elementos de informação necessários para o esclarecimento público. 
 
 
 
>%  ��)�#�*+�������#��.�����������-(���P#0���������)���#����;�������-2��0���

Independentemente da importância relativa das diferentes áreas temáticas, os estudos 
ambientais serão desenvolvidos com a estrutura definida na legislação e com o grau de 
detalhe adequado a todos os aspectos nela definidos. 
 
Pode-se assim dizer, tendo em conta as características da zona e do processo que serão 
particularmente importantes no Estudo em causa os estudos relacionados com a 
�#�����(*+�� ��� 0�#�C#��� )������, em termos de importância ecológica, e perda de 
conectividade resultante da implantação do projecto. 



  
 

 

�
�����������	
������	����������������
������


����������������������� �!��

"�#$�% &''�

Rev.01� 
��(����������)�#�*+�����,-.�����
��!�


���1�(23%'H

 
Naturalmente, todos os restantes factores definidos na legislação terão que ser 
abordados de forma adequada e tendo em conta a sua importância relativa.  
 
Assim, as diversas áreas temáticas terão um desenvolvimento diferente, mas equilibrado, 
sendo preocupação, a identificação segura de todos as factores condicionantes e 
importantes para a decisão da viabilidade ambiental do projecto. 
 
Deste modo, os descritores e as áreas temáticas foram classificados em 3 níveis que 
designaremos por 	����� ��#�C���, �-(����#�� e ���-��, considerando-se ainda um 
grupo de áreas que exigem um tratamento especial: 
 

� 	����� ��#�C����, são aqueles que correspondem a impactes ambientais elevados e 
cuja importância poderá dar origem à mobilização de entidades e organizações 
ambientais, associações, câmaras municipais ou entidades locais, ou ainda contribuir 
para a avaliação dos impactes positivos e negativos;  

� �-(����#���, são aqueles que têm um potencial de impactes ambientais negativos 
elevados e que poderão contribuir para somar mais argumentos negativos ou positivos 
ao processo de decisão,  

� ���-���, são aqueles que terão que ter um desenvolvimento adequado com o qual se 
prevê venham a ter uma reduzida importância para o processo de decisão.  

 
Deste modo, consideram-se 	�������#�C����: 
 

� A �������3��� F� K��������� ���;3��, em particular pelas suas implicações na relação 
com as alterações introduzidas no regime do rio Alva, bem como na definição do caudal 
ecológico. 

� Os 5�0������ ���D3�0�� que, pelas características de projecto, com a inundação de 
uma área significativa, constituirão naturalmente um elevado impacte� #�3����� 
irreversível. A este impacte acresce o facto de ser, sem dúvida, um dos factores 
potencialmente mais mobilizadores de opinião pública com o previsível envolvimento de 
associações com posições de princípio contra os aproveitamentos e alteração dos 
ecossistemas ribeirinhos.  

Nos factores biológicos é assim exigido um levantamento detalhado dos valores 
existentes, a sua cartografia e valorização, o que face ao conhecimento da zona exige 
trabalhos de campo completos na área da Flora e Vegetação, Habitats, Avifauna, 
Ictiofauna, Macroinvertebrados e Fauna Terrestre. 
 
Tendo em conta as últimas experiências e exigências, neste último caso serão feitos 
levantamentos objectivos de mamíferos, herpetofauna e quirópteros. Neste aspecto 
foram já referidas em 4.1 os aspectos relevantes. 
 
Este levantamento será extensível a todas as infraestruturas do projecto, mesmo em 
zona terrestre. 
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� Os 5�0��������0���0�#D-�0��, em particular devido à importância do projecto para a 

população local, em termos de benefício em termos de abastecimento de água e 
produção de energia renovável.  

� A J����3��, pela necessidade de escavações para implantação do aproveitamento. 

� A "����)�0�*+�� ��� 
��=�0��, que terá que ser desenvolvida de forma 
detalhada, possivelmente desagregando-a em factores positivos tratados 
individualmente.  

 
 
São consideradas �-(����#���: 
 

� O 
����-D#��, que constitui uma área temática que exige um levantamento cuidadoso 
da área inundada e afectada pelas actividades temporárias de construção e 
que pela proximidade de outras áreas sensíveis é uma condicionante de grande 
importância.  

� A 
����3�-, em particular pela nova albufeira criada e pela alteração do nível da água 
e da sua relação com as margens modificando a actual situação existente na linha de 
água em estudo.  

� As 	������� ��� ��-(�#��*+�, cujo desenvolvimento será muito importante para 
assegurar o apoio das entidades oficiais e eventualmente de entidades nacionais 
ligadas à conservação da natureza.  

 
 
São consideradas como de desenvolvimento ���-��, a �����3����3��, os �����, 
o ���-�, o ����#�-�#��� �� ��#��0��#�#���, a K��������� ��� ��, o 4�C�� e a �#2�����
���4��0��. 
 
Apesar dessa classificação, todos estes descritores serão objecto de cartografia 
adequada. 
 
Para além destes factores, outros dois desenvolvimentos serão de grande importância, 
mas assumem essencialmente um carácter integrador. São eles: 
 

� Os �-(�0���� ��-��������, que terão de ser desenvolvidos tendo em conta a 
existência dos restantes aproveitamentos e outras infraestruturas lineares e de energia 
existentes nas imediações do projecto.  

� A ������*+��J��.�������-(�0���, onde a coerência e a homogeneidade de tratamento 
dos diferentes descritores será essencial para uma avaliação integrada, adequada e 
sem contradições. Será desenvolvida a Matriz para o projecto sem medidas e feita a 
mesma aplicação após as medidas previstas.  
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?%' �#�����*+��

O Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da 
��� ����� ���� ����� ������  �! será 
desenvolvido nos termos da legislação em vigor, sendo a sua estrutura e conteúdo 
definida de acordo com a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, com as correcções 
introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio. 
 
O EIA envolverá o desenvolvimento dos seguintes aspectos: 
 

� ���0��*+����"����)�0�*+�����
��=�0��, que descreverá as características do projecto 
e os aspectos que têm maior impacte ambiental e apresentará os motivos que 
justificam a implementação do projecto; 

� ����0����A�*+������-.��#���#�������*+���0���� e evolução previsível na ausência 
do projecto, que incluirá a caracterização do estado de qualidade do ambiente nos 
descritores ambientais relevantes para o projecto e respectiva evolução previsível; 

� ������*+������-(�0�������
��=�0��, que tendo em consideração as características 
do projecto e a situação de referência permite determinar a natureza, magnitude, 
duração e significância dos impactes induzidos pelo projecto; 

� 	������� ��� 	�#�-�A�*+�� ���� �-(�0���� ��3������� �F��� ��� ������A�*+�� ����

�-(�0����
��������, que definirá as medidas a implementar; 

� 
��3��-��� ��� 	�#�����A�*+�� �-.��#���, que abrangerá todos os descritores 
considerados pertinentes; 

� ��#0���E�����4�0�-�#��*E��, que constituirá uma síntese conclusiva da análise 
de impactes realizada e das principais recomendações para a minimização dos 
impactes negativos ou valorizações dos positivos, assim como dos aspectos a 
contemplar no programa de monitorização. 

 
Na presente secção apresentam-se as metodologias detalhadas de caracterização da 
situação de referência nas diferentes áreas temáticas e respectiva avaliação de impactes, 
dando-se especial relevo àquelas cuja análise preliminar justificou um maior 
desenvolvimento face à sua relevância na avaliação. 
 
A avaliação de impactes será desenvolvida para as fases de construção, enchimento e 
exploração. A fase de desactivação não justifica ser considerada tendo em conta a 
ausência de previsão de uma eventual desactivação. A classificação dos impactes do 
projecto nos diversos descritores ambientais será efectuada tendo em conta os seguintes 
parâmetros (K������ ): 
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K������ �1�
��P-���������������*+������-(�0����

 
K����)�0�*+� 
(revela se o impacte é positivo ou negativo para o ambiente) 

Positivo / Negativo 

	�3#����� 
(refere-se ao grau de afectação sobre um determinado factor) 

Reduzido (1) / Moderado (2) / Elevado (3) 

�-(�0�� 
(se o impacte resulta de acções directas do projecto ou dos seus efeitos) 

Directo / Indirecto 


��.�.������������0���R#0�� 
(revela o grau de probabilidade do impacte ocorrer) 

Certo / Provável / Incerto 

����*+� 
(refere-se à escala temporal em que actua um determinado impacte) 

Temporário / Permanente 

��-�#�+����(�0����

(área de ocorrência geográfica do impacte) 
Local / Regional / Nacional 

4������.������� 
(tem em conta a possibilidade de, uma vez produzida o impacte, o sistema 
afectado poder voltar ao seu estado inicial) 

Reversível / Irreversível 

��3#�)�0P#0�� 
(significado do impacte em termos do contexto) 

Muito Significativo / Significativo/ Pouco 
Significativo 

 
 
Estes parâmetros serão utilizados com os seguintes critérios base (K������9): 
 

K������9�1��������������������*+������-(�0����

 
������A�� Positivo Impacte entendido como benéfico 

Negativo  Impacte entendido como adverso 

�-(�0���

Directo  Impacte resultante de acções do projecto, através de uma causa-efeito 
simples 

Indirecto 
Impacte resultante de efeitos do projecto e não directamente resultante de 

acções do projecto, podendo regra geral estabelecer-se uma cadeia de 
causas-efeitos iniciada num impacte directo 

	�3#������

Elevado 

A definir em cada subcapítulo sectorial Médio 

Reduzido 

����*+��

Permanente  Impacte relativamente ao qual não seja previsível que possa vir a cessar no 
futuro 

Temporário Impacte relativamente ao qual seja previsível que a duração da sua 
ocorrência seja limitada no tempo (por ex. durante a fase de construção) 


��.�.�����������

�0���R#0���

Certo Impacte cuja ocorrência é certa, e, quando não existem incertezas quanto a 
essa ocorrência 

Provável  Impacte cuja ocorrência, apesar de alguma incerteza, é muito provável 

Incerto Impacte cuja ocorrência é muito incerta 

��-�#�+����(�0����

Local Impacte com uma área geográfica que não ultrapassa uma área local 

Regional Impacte com uma área geográfica que ultrapassa a dimensão local, mas 
não assume dimensão nacional ou supra-nacional 

Nacional ou 
supra-nacional  

Impacte com uma área geográfica à escala do país ou mesmo 
supra-nacional 

4������.��������

Reversível  Impacte cuja ocorrência cessará com a cessação da acção causadora 

Irreversível  Impacte cuja ocorrência persistirá mesmo após a cessação da acção 
causadora 
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Da avaliação de cada descritor será possível fazer a avaliação global dos impactes 
ambientais do projecto e da Alternativa Zero, ou seja, da ausência do projecto. 
 
Serão ainda identificadas as interacções entre os diferentes efeitos do projecto de forma 
a distinguir os impactes directos, indirectos e cumulativos. 
 
A avaliação dos impactes cumulativos associados ao projecto terá em consideração as 
instalações existentes actualmente na envolvente e as intervenções previstas para o 
futuro. Esta avaliação será efectuada para as áreas temáticas em que tal se justifique. 
 
Face aos impactes identificados, em cada uma das áreas temáticas, serão propostas 
medidas de mitigação dos impactes negativos e/ou de valorização dos impactes 
positivos. 
 
Em termos de área de estudo, o tipo de projecto em análise e o conhecimento que se 
detém da região do projecto torna expectável que praticamente para todos os descritores 
a analisar no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, os efeitos do projecto se façam 
sentir numa área envolvente relativamente próxima. 
 
 
 
?%  ����0����A�*+����������*+�������-(�0����#���5�0������5C��0���

 
?% %' J����3����������3����3���

A caracterização do estado actual do meio físico, geológico e hidrogeológico, bem como 
a evolução previsível na ausência de intervenção, constituirão a base de referência para 
a análise dos impactes neste descritor. 
 
Como os impactes na geologia e hidrogeologia apresentam um carácter muito localizado, 
não se reflectindo em áreas afastadas dos locais afectos à construção e implantação do 
projecto, considera-se assim que a área de estudo tem como referência a área a 
submergir e sua envolvente imediata, salvo no que diz respeito a aspectos de âmbito 
mais regional que servem para o enquadramento da área ou que se consideram ainda 
importantes para a referenciação do aproveitamento hidroeléctrico em estudo. 
 
Os estudos de caracterização dos aspectos geológicos e hidrogeológicos serão 
constituídos por: 
 

� Caracterização geológica da zona de influência do projecto em termos da sua 
geomorfologia, litologia e estratigrafia; 

� Caracterização hidrogeológica com identificação das unidades hidrogeológicas e 
principais formações aquíferas nomeadamente no que se refere à sua importância, 
vulnerabilidade e relações entre si e o sistema hidrológico de superfície. 

 
Para a caracterização geral e local será efectuado um reconhecimento geológico de 
superfície e recolhida e analisada toda a informação disponível nomeadamente dados 
bibliográficos, cartográficos (Cartas Geológicas) e outros estudos realizados na zona. 
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Serão estudados e identificados os impactes no meio geológico e hidrogeológico 
decorrentes da implementação do projecto, tendo em conta as suas características e as 
condições geológicas do local, previsíveis para as seguintes fases: 
 

� Fase de construção, com acções de desmatação, movimentação de terras, abertura 
de acessos, construção de edificações, criação de um estaleiro, movimentação de 
equipamentos e pessoas, etc.; 

� Fase de enchimento, durante a qual a área da albufeira será inundada o que, 
atendendo ao nível de pleno armazenamento (NPA), poderá atingir uma superfície 
de 20 ha; 

� Fase de exploração, com o funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico para 
produção de energia e variação das cotas da albufeira. 

 
 

?% %  ���-��

Será feita a caracterização climatológica da área interessada pelo projecto com base na 
análise das condições climáticas em termos de variações mensais e anuais dos meteoros 
pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação potencial, velocidade 
e direcção do vento, e outros) e na análise dos fenómenos específicos associados a 
condições meteorológicas particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, 
neblinas, nevoeiros, geadas, trovoadas, etc.) registados na Estação Meteorológica mais 
próxima e representativa. 
 
Na generalidade o clima regional não será afectado pela implantação da barragem e 
respectiva albufeira, pelo que, tipicamente, este descritor tem uma importância 
relativamente menor na avaliação dos impactes do projecto. 
 
Serão posteriormente avaliadas os impactes do projecto nas fases de construção, 
enchimento e exploração, as quais, tendo em contas as características do projecto, serão 
realizadas essencialmente para a climatologia local, utilizando naturalmente os dados 
regionais de interesse. 
 
 
 

?% %9 �������3���

Será efectuada uma caracterização geral da bacia hidrográfica onde se insere o projecto 
e dos principais cursos de água, com base em dados publicados em documentação da 
especialidade, tais como o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal. 
 
As estações hidrométricas mais próximas da zona do projecto serão caracterizadas tendo 
em conta os parâmetros hidrológicos disponíveis, nomeadamente os escoamentos 
mensais médios, máximos e mínimos. 
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Será realizada a avaliação dos impactes ambientais do empreendimento na hidrologia e 
hidráulica de escoamentos, assim como das alterações que serão introduzidas na 
disponibilidade da água em particular para jusante do Aproveitamento. 
 
A avaliação será feita para as fases de construção, enchimento e exploração. 
 
Na fase de construção serão avaliadas as acções construção da barragem, os estaleiros 
e os acessos e a desmatação da albufeira. 
 
Nas fases de exploração e manutenção serão avaliados a disponibilidade hídrica, a 
alteração à hidráulica de escoamentos devido à existência e exploração da PCH e a 
variação de níveis e regime de caudais. 
 
 
 

?% %> ��������������������

Na situação de referência será efectuada uma caracterização regional e local dos solos 
na área do projecto, tendo em conta a cartografia existente (Carta de Solos do Atlas do 
Ambiente e Carta Geológica de Portugal) e levantamentos de campo. 
 
Será feita uma análise à actual ocupação do solo ao longo da zona de intervenção do 
projecto. Serão também avaliadas as condicionantes existentes e as propostas de 
ordenamento previstas em instrumentos de planeamento regional e municipal, de modo a 
identificar potenciais conflitos ou áreas sensíveis. 
 
Para o levantamento da situação de referência propõe-se assim: 
 

� Análise dos instrumentos de ordenamento existentes para a zona, a nível regional e 
municipal; 

� Caracterização da ocupação da área em estudo, com base em fotografia aérea e 
no levantamento de campo. 

 
Serão avaliados os impactes do projecto nas fases de construção, enchimento e 
exploração. Para a avaliação dos impactes ambientais serão utilizados métodos 
quantitativos para analisar os solos perdidos na área a inundar pela albufeira e os 
afectados pelas instalações de apoio à construção, permitindo avaliar também, de forma 
quantificada, os principais impactes desta fase. 
 
Na sua avaliação proceder-se-á ainda a uma análise integradora com outras 
componentes ambientais com maior relevância sobre o ordenamento e usos do território, 
nomeadamente Paisagem, Socioeconomia, Ruído e Ecologia. 
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?%9 ����0����A�*+����������*+�������-(�0����#���5�0���������K�������������-.��#���

 
?%9%' K���������������

A caracterização da qualidade do ar da área em estudo permitirá estabelecer uma base 
de referência para a avaliação dos impactes na qualidade do ar induzidos nas fases de 
construção e exploração pelo Projecto da 
����������������������� �!. 
 
A metodologia seguida para a caracterização da qualidade do ar será a seguinte: 
 

� Identificação e localização das Estações de Medição da Qualidade do Ar situadas 
na área do projecto; 

� Recolha dos dados de qualidade disponíveis, sendo para o efeito contactado o 
Instituto do Ambiente e outras entidades de interesse; 

� Comparação dos dados de qualidade com a legislação nacional e comunitária em 
vigor e com as recomendações da Organização Mundial de Saúde; 

� Identificação das potenciais fontes poluidoras. 

 
Serão analisados e avaliados os impactes na qualidade do ar durante a fase de 
construção, as quais decorrem, no essencial, do aumento de partículas em suspensão 
devido à movimentação de terras e circulação de veículos e máquinas. 
 
No caso da fase de exploração, a 
��� ����� ���� ����� ������  �!� permitirá dar um 
contributo para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e a produção de 
energia renovável, com impactes claramente positivos para o panorama energético 
nacional. 
 
 
 

?%9%  K������������;3���

A caracterização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas na zona do projecto 
será realizada de forma a identificar usos sensíveis passíveis de serem afectados e 
situações críticas que possam vir a ser determinantes para a qualidade da água 
na futura albufeira. Serão ainda integradas as conclusões e a informação relativa às 
campanhas de amostragem físico-químicas realizadas no âmbito da caracterização 
biológica da água. 
 
No âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água, será efectuada uma análise 
prévia do estado da massa de água abrangida pela área de projecto, com base nos 
elementos e critérios de classificação actualmente validados pelo exercício de 
intercalibração e definidos pelo INAG, I.P.. 
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Serão analisados os impactes na qualidade da água durante a fase de construção, que 
estarão relacionados com as necessárias movimentações de terras e materiais, numa 
primeira fase para a construção da derivação do rio, necessária para criar as condições 
para a construção do açude e do circuito hidráulico subterrâneo, numa segunda fase, 
para a própria construção da barragem e todas as estruturas de produção hidroeléctrica 
como a Central do Aproveitamento Hidroeléctrico, o circuito hidráulico subterrâneo, o 
túnel de adução e a estrutura de restituição entre outros  
 
Constitui uma acção importante o processo de desmatação da área inundável, não só 
pelo impacte directo que poderá originar durante a sua execução e no processo de 
enchimento da albufeira, como as implicações que a sua boa execução poderá ter na 
qualidade da água da albufeira, pelo menos durante os primeiros períodos de exploração. 
 
Esta análise será articulada com as informações da hidrologia e com as acções de 
projecto previstas 
 
 
 

?%9%9 �-.��#�����#����

Serão caracterizados os níveis actuais de ruído na zona do projecto, sendo para o efeito 
realizadas medições do nível sonoro utilizando um sonómetro certificado pelo Instituto 
Português da Qualidade. 
 
Nas medições serão seguidos os procedimentos indicados na legislação em vigor, 
nomeadamente no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e na NP ISO 1996 (2011), 
complementada pela Circular de Clientes n.º 2/2007 (“Critérios de acreditação transitórios 
relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 
9/2007”), editada pelo IPAC em 2007. Os valores obtidos serão comparados com os 
critérios estabelecidos no actual “Regulamento Geral do Ruído”. 
 
Serão avaliados os impactes durante a fase de construção, que se devem 
essencialmente à circulação de veículos e funcionamento de máquinas. Será também 
realizada uma análise da evolução dos níveis de ruído até ao ano horizonte, 
considerando a ausência de intervenção, como uma das possíveis opções. 
 
Em função dos resultados obtidos definir-se-ão as medidas de minimização do ruído a 
aplicar. 
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?%> ����0����A�*+����������*+�������-(�0����#���5�0�������D��0������0��D3�0���

 
Será realizada a caracterização da situação actual dos factores bióticos e ecológicos e 
avaliados os impactes do projecto nestes durante as fases de construção, enchimento e 
exploração. 
 
A caracterização dos factores bióticos na situação actual será feita em quatro fases: 
 

� Na primeira serão consultados os principais estudos desenvolvidos anteriormente 
para a zona do projecto em termos da fauna, flora e ecologia e as bases de dados 
existentes e feita a integração dos dados cartográficos existentes; 

� Na segunda serão definidas Unidades Homogéneas do Território, que possam 
corresponder a ecossistemas tipificáveis, a cobertos-tipo e a unidades de 
abordagem ecológica semelhantes, recorrendo sempre à tipologia de habitats 
definida no Decreto-Lei n.º49/2005, de 24 de Fevereiro; 

� A terceira consistirá no levantamento de campo da área do projecto com particular 
detalhe para a zona de implantação dos novos equipamentos ou estruturas. O 
levantamento florístico de campo terá como objectivo confirmar a definição das 
unidades antes delimitadas e será realizado de acordo com técnicas de inventários 
casuísticos, complementada com o emprego de técnicas de transepto. 

� Na última etapa, será efectuada a sistematização e análise dos elementos 
recolhidos durante a consulta bibliográfica e trabalhos de campo e elaborada a 
caracterização das espécies faunísticas e florísticas em presença assim como das 
estruturas ecológicas e sua importância.  

 
A avaliação dos impactes ambientais na fase de construção do projecto terá em 
consideração a alteração produzida nos factores biológicos e ecológicos locais pela 
circulação de pessoas e veículos assim como pela implantação dos estaleiros de obra. 
 
A construção de um aproveitamento hidroeléctrico envolve um conjunto de impactes, 
directos e indirectos, sobre as comunidades florísticas locais. 
 
Os principais impactes advêm das operações de desmatação, a realizar durante a fase 
de construção, que implicam a destruição total do coberto vegetal nas diferentes áreas de 
projecto (área a inundar pela albufeira, locais de implantação dos estaleiros e instalações 
sociais, acessos a criar e escombreiras). 
 
Dos habitats identificados na situação de referência na área de projecto, destacam-se os 
habitats rípicolas. Para a avaliação de impactes, proceder-se-á à identificação e 
quantificação dos biótopos a serem atingidos na zona de implantação da obra (açude e 
áreas de apoio à construção) e na zona da albufeira. 
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Os impactes inerentes à construção de um aproveitamento hidroeléctrico na fauna 
dependem da tipologia do curso de água afectado (regime hidrológico, aspectos 
morfológicos, orografia, etc.), e dos habitats afectados (zona submersa). A classificação 
dos impactes sobre a fauna local assentará nas alterações dos habitats existentes 
(aquáticos e terrestres), e aspectos comportamentais das diferentes espécies 
referenciadas para o local (comportamento trófico e comportamento reprodutivo). 
 
A resposta das comunidades faunísticas face às alterações causadas pelo 
aproveitamento hidroeléctrico será variável, pelo que a avaliação de impactes será 
efectuada de forma separada para os diferentes elementos faunísticos caracterizados na 
situação de referência e para as diferentes fases do projecto (construção, enchimento e 
exploração) 
 
A construção de um Aproveitamento Hidroeléctrico envolve um conjunto de impactes, 
directos e indirectos, sobre os ecossistemas aquáticos. 
 
As principais acções na fase de construção que têm impactes nos ecossistemas 
aquáticos centram-se no desvio do curso de água para a construção das ensecadeiras 
que permitem o desvio e a criação das condições para a construção do açude. 
 
As operações de desmatação também apresentarão um impacte importante, uma vez 
que toda a vegetação existente na área a inundar será removida, em especial a 
vegetação ripícola que funciona como tampão à entrada de poluentes e sedimentos para 
o meio aquático. Poderá portanto verificar-se uma degradação na qualidade da água, e 
afectação nas comunidades bióticas presentes dos ecossistemas aquáticos para jusante. 
 
Neste Âmbito serão respeitadas as recomendações constantes da legislação aplicável, 
entre outra, o Decreto-Lei n.º 197/2005, a Portaria n.º 330/2001, as Leis n.º 54/2005 e 
58/2005 e o Decreto-Lei n.º 77/2006. 
 
Os impactes serão considerados em separado para cada uma das fases do projecto: 
construção e enchimento e exploração 
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Na componente socioeconómica será feita a caracterização da região do Pinhal Interior 
Norte, do distrito de Coimbra, dos concelhos de Arganil e Tábua, das freguesias de 
Medas dos Mouros e Coja e da área de acção do projecto (faixa directamente afectada) a 
nível: 
 

� Demográfico; 

� Distribuição da população; 

� Estrutura económica; 

� Rede urbana; 

� Equipamentos e infraestruturas. 

 

Também a nível local será feita uma caracterização de modo a permitir o enquadramento 
e desenvolvimento do projecto. 
 
A identificação e avaliação dos impactes directos e indirectos provocados pela 
implantação do projecto será feita para as fases de construção, enchimento e exploração. 
 
Nesta componente serão também integradas as conclusões quanto aos impactes noutros 
descritores, nomeadamente, Uso do Solo, Ruído, Ar, Qualidade da Água e Paisagem, 
pela sua especial relevância em termos de eventuais perturbações nas actividades 
humanas. 
 
 
 

?%?%  
����3�-�

A caracterização paisagística da área de influência do projecto na situação de referência 
terá por base o trabalho de campo e elementos cartográficos, nomeadamente a fotografia 
aérea.  
 
Com base nesses elementos serão estudados os aspectos relativos ao relevo, ocupação 
do solo, vegetação existente e elementos construídos considerados mais importantes 
para a compreensão do carácter, estrutura e unidades de paisagem. 
 
Serão também analisados os elementos condicionadores da visualização da paisagem, 
de forma a fundamentar a definição das unidades de paisagem, do seu valor cénico e 
qualidade visual, bem como a determinação da sua vulnerabilidade e capacidade de 
absorção. 
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Serão avaliados os impactes ambientais durante a fase de construção tendo em conta a 
localização dos estaleiros de obra, tráfego previsto, equipamentos utilizados, etc., e os 
impactes durante a fase de enchimento e exploração. Dar-se-á ênfase aos impactes na 
estrutura da paisagem na zona abrangida pela albufeira. 
 
 
 

?%?%9 
����-D#���

Os trabalhos arqueológicos a realizar serão executados segundo o Regulamento dos 
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho) e os termos de 
referência para o descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental 
(Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
Será solicitado previamente ao IGESPAR o pedido de autorização de trabalhos 
arqueológicos, com um arqueólogo responsável. 
 
Os trabalhos de caracterização do património terrestre serão desenvolvidos nas 
seguintes três fases: 
 
 
'S�5���: Recolha de informação e respectiva sistematização, o que envolverá: 
 

� Investigação documental, com levantamento e compilação de toda a 
informação existente sobre sítios arqueológicos e de património das áreas em 
estudo. Para o efeito será consultada a base de dados do Instituto Português 
de Arqueologia e do Instituto Português de Património Arquitectónico além de 
outros documentos e dados constantes em outras entidades (PDM’s, cartas 
arqueológicas publicadas, etc.); 

 
� Análise fisiográfica da zona de implantação do projecto; 

 
� Análise de toda a informação de projecto disponibilizada. 

 
 
 S� 5���: Trabalho de campo visando a confirmação de toda a informação obtida. Com 

esse objectivo será feita uma prospecção na zona do projecto, em particular no 
local de implantação dos novos equipamentos / estruturas. 
 
Os locais com interesse patrimonial (valor histórico, etnográfico e arqueológico) 
eventualmente identificados na área envolvente serão registados numa ficha 
tipo. 

 
 
9S� 5���: A partir da informação obtida e analisada na caracterização da situação de 

referência será efectuada a avaliação dos eventuais locais com interesse 
arqueológico e a avaliação do grau de afectação do projecto naqueles locais. 
Será a partir desta última avaliação que serão propostas as medidas de 
minimização necessárias. 
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A caracterização dos aspectos de ordenamento e condicionantes definidos para o local 
de implantação do projecto e área envolvente terá por base a consulta dos instrumentos 
de gestão territorial nomeadamente o Plano Director Municipal de cada uma das 
autarquias abrangidas pelo projecto. 
 
Com base na informação recolhida serão elaboradas a Carta de Ordenamento e a Carta 
de Condicionantes à escala 1:25 000, que sintetizarão os dados obtidos. 
 
A avaliação dos impactes do projecto em estudo, em termos de ordenamento e 
condicionantes, será efectuada tendo em conta a classe de espaço em que se insere o 
local de implantação do projecto assim como os eventuais condicionalismos identificados 
para o local e envolvente próxima. 
 
 
 
?%@ 4��0����-.��#������������3���#*��

O Regulamento de Segurança de Barragens foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 344/2007, 
de 15 de Outubro, o qual revogou o anterior Regulamento publicado no Decreto-Lei  
n.º 11/90, de 6 de Janeiro. As barragens abrangidas pelo âmbito de aplicação do diploma 
podem ser classificadas nos dois grupos seguintes: 
 

i)  Grandes barragens, de altura igual ou superior a 15 m, ou barragens de altura 
igual ou superior a 10 m cuja albufeira tenha capacidade superior a 1 milhão de 
metros cúbicos; e 

 
ii)  Barragens de altura inferior a 15 m que não estejam incluídas no grupo anterior 

e cuja albufeira tenha capacidade superior a 100 000 m3. 
 
 
O Regulamento em vigor tem por objecto a segurança de barragens durante as fases de 
projecto, construção, primeiro enchimento, exploração e abandono. O controlo de 
segurança das barragens compete às seguintes entidades: 
 

1) Entidades da Administração Pública: 
 

a) Instituto da Água (INAG), na qualidade de Autoridade Nacional de Segurança de 
Barragens (Autoridade); 

b) O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na qualidade de Consultor 
da Autoridade em matéria de controlo de segurança das barragens; 

c) A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), como entidade orientadora e 
coordenadora das actividades de protecção civil ao nível nacional; 

 
 

2) Comissão de Segurança de Barragens, que funciona junto do INAG e tem a 
composição e as competências definidas no Regulamento; 

 
3) Dono de Obra. 
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Uma barragem, pela possibilidade de aproveitamento da capacidade de armazenamento 
da água e da energia acumulada na albufeira, constitui um benefício elevado para a 
sociedade, mas como qualquer outra actividade humana tem associado um risco de 
ocorrência de acidentes ou incidentes. 
 
Deste modo, é indispensável o controlo da sua segurança estrutural, hidráulica, 
operacional e ambiental, de modo a reduzir esse risco a um valor mínimo, já que é 
reconhecida a impossibilidade de eliminação total do risco 
 
No contexto na Análise dos Riscos Ambientais e de Segurança serão avaliados com 
especial detalhe os perigos induzidos pela barragem e sua albufeira, que colocam em 
risco potencial a vida e/ou saúde das populações e a integridade dos bens materiais 
localizados nos vales a jusante. 
 
Deste modo no EIA serão identificados os riscos associados à barragem, seguida da 
avaliação qualitativa dos riscos para a saúde e de segurança tendo em conta as 
características específicas de um projecto do tipo do da 
����������������������� �!. 
 
 
 
?%H 	�������3�����������-�#�������#)��-�*+��

O EIA será ilustrado com cartografia adequada à sua compreensão sendo a principal 
cartografia desenvolvida em Sistema de Informação Geográfica, o que permitirá uma 
integração de toda a formação de base necessária à realização dos estudos e da 
informação temática produzida. 
 
Por outro lado, permitirá a apresentação dos resultados dos estudos desenvolvidos num 
formato que permite a rápida compreensão e visualização dos impactes do projecto a 
nível local e regional. 
 
Constitui assim uma ferramenta muito útil a todo o desenvolvimento do estudo e de 
articulação entre a informação tratada pelos diferentes elementos constituintes da equipa 
técnica. 
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No âmbito do presente estudo serão consultados vários organismos e entidades públicas 
e privadas com vista à obtenção de informação específica em relação a situações sob a 
sua tutela ou concessão. 
 
Serão assim consultados formalmente os seguintes organismos e entidades: 
 

� ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; 

� Câmara Municipal de Arganil; 

� Câmara Municipal de Tábua; 

� Junta de Freguesia de Coja; 

� Junta de Freguesia de Meda dos Mouros; 

� CCDR-C – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

� ARH-C – Administração da Região Hidrográfica do Centro; 

� ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade; 

� INAG – Instituto da Água; 

� IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP; 

� Ministério da Economia – Direcção Geral de Energia e Geologia; 

� AFN – Autoridade Florestal Nacional. 
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Na presente secção apresentam-se as directrizes para o Programa de Monitorização a 
desenvolver no EIA do Projecto da 
����������������������� �!. 
 
O Programa de Monitorização deverá ser implementado nas fases de pré-construção, 
construção e de exploração, para os vários factores ambientais relevantes. 
 
Alguns dos processos de monitorização terão um carácter de acompanhamento e 
detecção de disfunções, enquanto outros deverão ainda acompanhar a evolução das 
medidas de minimização, permitindo assim, fazer as rectificações em função dos 
resultados.  
 
Tendo em conta a avaliação feita, foram identificados como de potencial interesse 
implementar o programa de monitorização para os seguintes descritores: 
 

� Qualidade da Água | Qualidade Físico-Química; 

� Ambiente Sonoro; 

� Flora, Vegetação e Habitats; 

� Fauna | Mamofauna (Lontra), Quirópteros e Avifauna; 

� Ecossistemas Aquáticos. 

 
Os descritores seleccionados tiveram em conta a sua importância relativa nas diferentes 
fases do projecto. 
 
Os resultados da monitorização da Qualidade Físico-Química da Água e dos 
Ecossistemas Aquáticos, para além dos seus objectivos específicos, permitirão 
enquadrar a 
����������������� ������ �! na estratégia da Directiva Quadro da Água, 
fornecendo dados de base para comparação com outras aproveitamentos hidroeléctricos 
existentes ou a construir. 
 
O Ambiente Sonoro é particularmente importante na fase de construção, de modo a 
implementar medidas de minimização caso ocorram níveis acima aos previstos na 
legislação. 
 
Os Sistemas Ecológicos abordam os grupos mais sensíveis à presença do projecto, 
permitindo avaliar a sua evolução, propondo-se eventuais medidas de 
minimização/compensação em função dos resultados. 
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Prevê-se que o EIA do projecto da 
����������������������� �! apresente a estrutura a 
seguir proposta, a qual no decorrer do estudo poderá vir a sofrer ajustes que se 
considerem indispensáveis à melhor organização e interpretação do mesmo. 
 
 

� ����-����1�4���-���+����0#�0���4��!�
 
O RNT irá sintetizar e traduzir, em linguagem não técnica o conteúdo do EIA. 
 
 

� ����-�����1�4����D�����C#�����
 
Este relatório integrará a apresentação técnica de todos os trabalhos de especialidade 
desenvolvidos, as suas principais conclusões e recomendações, assim como a avaliação 
global de impactes e conclusões. 
 
Propõe-se que este relatório apresente a seguinte estrutura: 
 

� ��(C����� � corresponde à �#�����*+�, onde se identifica o projecto, as entidades 
proponente e licenciadora, responsáveis pela elaboração do estudo, e a 
metodologia e estrutura do EIA. 

� ��(C������� corresponde aos �.=�0��������"����)�0�*+�����
��=�0��, onde se descrevem 
os objectivos do projecto e se faz a sua justificação. 

� ��(C����� ��� corresponde à ���0��*+�� ��� 
��=�0�� onde se descreve as alternativas 
estudadas e o layout final. Identificam-se ainda os projectos conexos, o 
planeamento de execução do projecto e a sua localização, bem como o seu 
enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor. 

� ��(C������� caracteriza a �����*+���0���������-.��#�� nas suas várias componentes: 
factores físicos, factores ecológicos, factores de qualidade do ambiente, factores 
humanos e socioeconómicos e apresenta a �����*+�� ��� �����*+�� �0����� ��-�

��=�0��, considerando como limite o ano horizonte do projecto. 

� ��(C������ corresponde à ������*+�� ���� �-(�0�����-.��#�������	����������	���3�*+�, 
considerando nas diversas áreas temáticas, as fases de construção, enchimento e 
exploração e uma �C#�������� �-(�0��� com avaliação comparada do projecto e a 
Alternativa Zero. Inclui ainda a Análise de Riscos Ambientais. 

� ��(C����� �� onde se apresentam os 
��3��-������	�#�����A�*+�� ��J���+���-.��#���, 
considerados necessários para as fases de construção, exploração e 
desactivação do projecto. 

� ��(C����� ��� onde se apresentam as ��0�#��� ��0#�0��� ��� ��� ��#$�0�-�#�� que 
justifiquem possíveis limitações de análise nalguns descritores. 

� ��(C��������� com as ��#0���E�����4�0�-�#��*E���J����� do EIA. 
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Neste volume serão incluídos todos os documentos escritos de suporte, tabelas e 
quadros extensos, peças desenhadas, cartografia produzida, de suporte aos trabalhados 
desenvolvidos, às escalas exigidas (1: 25 000) ou outras convenientes, fotografias, assim 
como a listagem da bibliografia consultada. 
 
 
 
 
H%  �B��(����0#�0������(�0������������0#�0����#���������

Para a realização do estudo, constituiu-se uma Equipa Técnica multidisciplinar formada 
por técnicos coordenadores e especialistas sectoriais, onde alguns deles assumem 
também a responsabilidade pelas diversas áreas de enquadramento referidas na 
Metodologia definida para o presente estudo.  
 
Trata-se de uma equipa com vasta experiência em projectos semelhantes e outros de 
grande complexidade que assegura um trabalho de grande homogeneidade e qualidade 
integrando essencialmente técnicos da AGRI-PRO AMBIENTE. 
 
No K������> identificam-se os coordenadores gerais do estudo, assim como os técnicos 
responsáveis pelas diferentes áreas temáticas. 
 

K������>�1���-(���*+������B��(����0#�0��

 
��-�� 5��-�*+�� ;��������#�����#*+���

����0*+����0#�0��

Eng.º Rui Miguel ������  

Engenheiro Químico, 
especialista em Estudos de 
Impacte Ambiental, 
Planeamento e Tecnologias 
Ambientais, com vasta 
experiência em projectos 
similares e na coordenação e 
direcção  

  

 

Coordenação Geral Definição, 
Justificação do Projecto e 
Projecto  
Avaliação Global de Impactes  

Impactes Cumulativos  

������#�*+��J�����

Dr.ª Susana �
�����  

Bióloga, com vasta experiência na 
coordenação de Estudos de 
Impacte Ambiental de grandes 
projectos e onde se destacam as 
barragens  

 

Direcção Técnica Avaliação 
Global de Impactes 
Factores Ecológicos 
Levantamentos de campo 

 

Eng.ª Helena 5�44��4� 
 

Engenheira Química com vasta 
experiência de coordenação de 
Estudos de Impacte Ambiental de 
grandes projectos.  

Direcção Técnica Factores 
Humanos e de Qualidade 
Resumo Não Técnico 

Análise de Risco 

Eng. C. Diogo �4������ 

Engenheiro Biofísico, com vasta 
experiência na coordenação de 
Estudos de Impacte Ambiental de 
grandes projectos  

Direcção Técnica Factores 
Físicos e Biofísicos 
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(cont.) 

��-�� 5��-�*+�� ;��������#�����#*+���

5�0������5C��0��������K���������
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Foto 1 – Local de implantação da PCH Vale de Botas 

(pormenor do açude) 

Foto 2 – Local de implantação da PCH Vale de Botas 

(vista para jusante) 

 

  

Foto 3 – Local de implantação da PCH Vale de Botas 

(vista para montante) 

Foto 4 – Acesso pedonal ao local de implantação da 
PCH Vale de Botas  

 

 

  

Foto 5 – Acesso rodoviário ao local de implantação da 
PCH Vale de Botas 

Foto 6 – PCH de Avô existente a montante da PCH Vale 
de Botas 
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Foto 7 – PCH de Avô 

(pormenor da escada para peixes) 

Foto 8 – PCH de Rei de Moinhos existente a jusante da 
PCH Vale de Botas 

 

  

Foto 9 – Vista geral de Coja 

 

Foto 10 – Aspecto de Meda de Mouros  

 

  

Foto 11 – Açude de Coja 

(vista para o Parque de Campismo) 

Foto 12 – Aspecto da praia fluvial de Coja  
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Foto 13 – Praia fluvial de secarias localizada a jusante da 
PCH Vale de Botas 

Foto 14 – Vegetação ocorrente na área de afectação do 
projecto 
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LOTE 2C 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem por objectivo identificar a solução ou soluções de aproveitamentos hidroeléctricos 

com potencial viabilidade técnica e económica para realização no troço do rio Alva objecto do concurso de 

iniciativa pública referido como Lote 2C. 

A inventariação de soluções teve por base: 

- A documentação relativa ao concurso; 

- A informação recolhida em reunião com a entidade concessionária; 

- Visita efectuada ao local; 

- Levantamento topográfico já efectuado em algumas zonas do troço a concurso; 

- Infra-estruturas existentes, nomeadamente açudes; 

- Avaliação de condicionantes no troço a concurso. 

- Dados hidrológicos e do caudal disponível. 

Procedeu-se à caracterização das quatro  soluções que se isolaram do reconhecimento completo do troço a 

concurso, identificando as suas principais características e quantificando os elementos de obra específicos 

de cada solução em  particular de forma a que em conjugação com potencial de produção e restantes 

custos rígidos hierarquizassem o potencial das soluções. 

Em acordo com o protocolo de análise foi, assim, possível seleccionar a solução que apresenta um maior 

potencial de economia e de, relativamente às preteridas identificar em concreto as razões, nalguns casos de 

afastamento por irracional económico, noutras de menor interesse. 

Desses estudos apresenta-se no presente relatório um resumo das características de cada solução, o 

respectivo layout e a localização na carta militar. 

Por fim, faz-se uma nota técnica acerca do projecto seleccionado e retiram-se conclusões preliminares 

sobre o seu desenvolvimento.   
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2 PROJECTO 1 
 
 
 

 SISTEMA HAYFORD-GAUSS MILITAR DATUM LISBOA 

 M P 

AÇUDE 210900 m 366254 m 

CENTRAL 210060 m 366380 m 
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AÇUDE 

TIPO gravidade  

ALTURA 5,00 m 

LARGURA DE COROAMENTO 60,00 m 

 

CANAL 

SECÇÃO 3,30 x 3,00 m
2
 

COMPRIMENTO 2.200,00 m 

 

CONDUTA 
FORÇADA 

MATERIAL aço  

DIÂMETRO 3,80 m 

COMPRIMENTO 20,00 m 

 

GRUPO 
GERADOR 

TIPO TURBINA Kaplan  

POTÊNCIA DA TURBINA 1,09 MW 

 

ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA 484,00 km
2
 

NPA 169,00 m 

RESTITUIÇÃO 159,00 m 

CAUDAL MÓDULO 11,22 m
3
/s 

CAUDAL NOMINAL 17,60 m
3
/s 

QUEDA BRUTA 10,00 m 

QUEDA ÚTIL 7,00 m 

POTÊNCIA 1,09 MW 

RELAÇÃO Qnominal / Qmódulo 1,57  
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CONCLUSÕES 

A localização do açude do presente projecto teve em linha de conta a existência de uma infra-estrutura 

semelhante, mas em mau estado. 

No entanto, o elemento com maior significado na análise de viabilidade do projecto é o circuito hidráulico. 

Este apresenta-se muito longo para o ganho de queda bruta obtido desde o açude à restituição. 

Atendendo ao caudal nominal a secção de passagem da água no canal é de cerca de 9 m
2
. Nestas 

condições, o volume de escavação previsto para implantação do canal é de cerca de 40.000 m
3
 e o volume 

de betão armado requerido para a sua construção é de cerca de 6500 m
3
. Estes volumes de obra, numa 

estimativa orçamental preliminar, acarretariam, somente para o canal, um investimento que rondaria os 

2.800.000 €. 

Este valor estimado para o canal, a que naturalmente acresce o custo rígido da central e do açude, embora 

de pequena altura, obriga ao abandono da solução. 
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3 PROJECTO 2 
 
 
 

 SISTEMA HAYFORD-GAUSS MILITAR DATUM LISBOA 

 M P 

AÇUDE 210020 m 365918 m 

CENTRAL 209810 m 365900 m 
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AÇUDE 

TIPO gravidade  

ALTURA 9,00 m 

LARGURA DE COROAMENTO 70,00 m 

 

TÚNEL 

DIÂMETRO 4,00 m 

COMPRIMENTO 200,00 m 

 

GRUPO 
GERADOR 

TIPO TURBINA Kaplan  

POTÊNCIA DA TURBINA 1,58 MW 

 
 
 

ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA 490,00 km
2
 

NPA 169,00 m 

RESTITUIÇÃO 157,00 m 

CAUDAL MÓDULO 11,36 m
3
/s 

CAUDAL NOMINAL 17,90 m
3
/s 

QUEDA BRUTA 12,00 m 

QUEDA ÚTIL 10,00 m 

POTÊNCIA 1,58 MW 

RELAÇÃO Qnominal / Qmódulo 1,58  

 
 
 
 
  



LOTE 2C 11002HI 

EXPLIKOT – Investimentos Imobiliários, S.A. Fevereiro 2011 

 

Enerpower – Energia e Ambiente, Lda. página 7 de 14 

 

CONCLUSÕES 

O projecto inventariado visou aproveitar a queda disponível no rio entre dois pontos do rio, a montante e a 

jusante de uma zona em que a linha de água descreve um arco de cerca de 170°. 

Deste modo, pensou-se a implementação do açude numa zona com o vale cavado, encaminhamento da 

água através de um túnel em carga até à central a construir na margem esquerda do rio. 

Neste projecto o elemento que se apresenta com maior relevo na análise de viabilidade é o túnel.  

Atendendo às características do terreno, observadas na visita efectuada, sem dados geotécnicos, efectuou-

se a estimativa de custo deste elemento de obra. Com as características mencionadas acima, a nível de 

secção e comprimento, estima-se que o túnel acarrete um investimento de aproximadamente 1.500.000 €. 

Atendendo às características gerais do projecto e às disponibilidades hídricas expectáveis, este custo 

inviabiliza a rentabilidade do projecto, pelo que o projecto será colocado de parte na análise de soluções 

técnica e economicamente viáveis. 
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4 PROJECTO 3  
 
 
 

 SISTEMA HAYFORD-GAUSS MILITAR DATUM LISBOA 

 M P 

AÇUDE 210033 m 366369 m 

CENTRAL 209955 m 366380 m 
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AÇUDE 

TIPO gravidade  

ALTURA 10,00 m 

LARGURA DE COROAMENTO 51,00 m 

 

TÚNEL 

DIÂMETRO 4,00 m 

COMPRIMENTO 100,00 m 

 

GRUPO 
GERADOR 

TIPO TURBINA Kaplan  

POTÊNCIA DA TURBINA 1,51 MW 

 
 
 
 

ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA 492,00 km
2
 

NPA 169,00 m 

RESTITUIÇÃO 158,5 m 

CAUDAL MÓDULO 11,41 m
3
/s 

CAUDAL NOMINAL 18,00 m
3
/s 

QUEDA BRUTA 10,50 m 

QUEDA ÚTIL 9,50 m 

POTÊNCIA 1,51 MW 

RELAÇÃO Qnominal / Qmódulo 1,58  
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CONCLUSÕES: 

O projecto inventariado visou aproveitar um açude existente e a queda disponível no rio entre dois pontos 

do rio, a montante e a jusante do cotovelo descrito pela linha de água. 

Deste modo, pensou-se a implementação do açude em cima do açude existente, mas em mau estado, 

encaminhamento da água através de um túnel em carga até à central que será construída na margem 

esquerda do rio, do outro lado do cotovelo. 

O investimento previsto para o túnel é de cerca de 500.000 €.  

Esta solução obriga ainda a um açude num local que obriga a uma largura de coroamento significativa e 

impede o aproveitamento de cerca de 0,5 m da queda potencialmente disponível. 
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5 PROJECTO 4  
 
 
 

 SISTEMA HAYFORD-GAUSS MILITAR DATUM LISBOA 

 M P 

AÇUDE 209798 m 365965 m 

CENTRAL 209770 m 365925 m 
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AÇUDE 

TIPO gravidade  

ALTURA 12,00 m 

LARGURA DE COROAMENTO 50,00 m 

 

GRUPO 
GERADOR 

TIPO TURBINA Kaplan  

POTÊNCIA DA TURBINA 1,84 MW 

 

ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA 496,00 km
2
 

NPA 169,00 m 

RESTITUIÇÃO 157,00 m 

CAUDAL MÓDULO 11,50 m
3
/s 

CAUDAL NOMINAL 18,10 m
3
/s 

QUEDA BRUTA 12,00 m 

QUEDA ÚTIL 11,50 m 

POTÊNCIA 1,84 MW 

RELAÇÃO Qnominal / Qmódulo 1,57  
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CONCLUSÕES: 

O presente projecto aproveita o local de um antigo açude e num local em que a solução natural é a de uma 

central pé de barragem com restituição logo acima do NPA do aproveitamento existente a jusante Rei de 

Moinhos e com um açude que, dentro do NPA e NMC que se prevê poderem ser acolhidos, permitirá 

aproveitar os 12m da queda disponível no troço aproveitável do Lote do concurso. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 
Atendendo a que o projecto referenciado por 4, apresenta o menor volume de obra e o maior potencial de 
produção apresenta-se como a melhor solução de entre as identificadas. 
 
Este projecto não apresentando impactos, área inundada ou volume armazenado distintivo das outras 
soluções, deve em sequência ser o eleito para desenvolvimento. 
 
Verifica-se ainda que as outras soluções não têm o racional económico subjacente ao concurso, 
nomeadamente a solução 1, de açude num ponto mais a montante e canal, pelo que a solução com 
expectativa de cabimento dentro do concurso é a identificada por Projecto 4 e que, salvo alteração derivada 
do processo de licenciamento ou outra opção, para identificação no desenvolvimento do projecto será 
designado por Aproveitamento hidroeléctrico de Vale de Botas.   


