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1 INTRODUÇÃO  

O presente relatório, enquadrado na terceira fase do Acompanhamento Hidrogeológico da obra do 

empreendimento de Venda Nova III (VNIII), pretende avaliar o estado das unidades hidrogeológicas que 

interessam ao projeto e que foram alvo de monitorização durante os períodos pré, durante e pós obra. 

Pretende-se, especificamente, avaliar os efeitos da operação do circuito hidráulico, dois anos 

hidrológicos após o enchimento do mesmo, em particular nos usos consumptivos, nos pontos de água 

(PA). Estes objetivos decorrem da proposta P170121 de 25 de janeiro de 2017, adjudicada pela EDP 

Produção, em 02 de fevereiro de 2017, com a referência 1/17/EBBR. 

Trata-se do 3º relatório correspondente ao acompanhamento hidrogeológico de Venda Nova III, no qual 

estão incluídos os seguintes documentos: 

 Relatório inicial de janeiro de 2009 (Carvalho, 2009): anterior ao início das obras, 
integrando a informação de Venda Nova II e os dados colhidos posteriormente até à 
adjudicação desta proposta; 

 Relatório pós enchimento (TARH, 2017): após a conclusão das obras de construção e do 
enchimento do circuito hidráulico, revendo o modelo hidrogeológico da área à luz das 
ocorrências verificadas na obra e nas condições hidrológicas regionais;  

 Relatório final (o presente relatório): dois anos hidrológicos após o enchimento do 
circuito hidráulico, avaliando as condições hidráulicas da envolvente, face às campanhas 
de monitorização realizadas no mesmo período. 

O empreendimento de Venda Nova III localiza-se na margem esquerda do Rio Rabagão e é constituído 

pelos órgãos subterrâneos que estabelecem a ligação entre as albufeiras de Venda Nova e Salamonde. 

Encontra-se muito próximo, e quase paralelo ao circuito hidráulico de Venda Nova II (VNII), que se situa 

ligeiramente mais a norte. O circuito hidráulico tem o emboquilhamento na Albufeira de Venda Nova a 

aproximadamente 63 m a Sul da entrada do circuito hidráulico de Venda Nova II, sendo a restituição 

feita na albufeira de Salamonde a 150 m a norte da restituição de Venda Nova II. A distância máxima 

entre circuitos (em planta) é de 560 metros (Figura 1). VNII manteve-se em operação durante a 

construção de VNIII. 

O circuito hidráulico é formado por túneis a montante e a jusante da Central Elétrica, ao longo de cerca 

de 4,7 km, e por 2 chaminés de equilíbrio, a superior localizada no túnel em carga (TC) a cerca de 400 a 

montante da central e a inferior, localizada no túnel de restituição (TR), a cerca de 85 m a jusante da 

central. Os túneis são constituídos maioritariamente por troços com revestimento flexível (betão 

projetado), alguns troços com revestimento a betão armado e troços sem revestimento, de acordo com 

as características geotécnicas do maciço rochoso. Os elementos que constituem o circuito hidráulico 

atingem, em perfil longitudinal, profundidades máximas da ordem dos 400 m, correspondentes à altura 

da chaminé de equilíbrio superior. 
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Figura 1 – Localização dos Reforços de Potência do Aproveitamento Hidroelétrico de Venda, Venda Nova II e III 

(Túnel em carga e de restituição e restantes túneis de apoio), adaptada da folha 44 da carta topográfica 1/25000 do 

IGeoE. Escala: 1/30000. 

 

O presente relatório foi desenvolvido a partir dos seguintes dados e relatórios prévios: 

 Elementos topográficos e geológicos incluindo a localização da obra e da rede de 

monitorização. 

 Dados das 41 campanhas de monitorização sistemática trimestral dos pontos de água 

identificados na envolvente de Venda Nova III. Campanhas de setembro/outubro de 2008 até 

setembro/outubro de 2018 (Monitorização realizada pela empresa Geodouro). 

 Dados das campanhas de monitorização sistemática quadrimestral dos pontos de água 

identificados na envolvente de Venda Nova II. Dados de março/abril de 1997 até 

dezembro/janeiro de 2004 (Monitorização realizada pela empresa Hidrorumo SA). 

 Dados da precipitação mensal na estação de Venda Nova entre janeiro de 2008 e outubro de 

2018. 
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Tratando-se de um documento de análise e de síntese das condições hidrogeológicas regionais/locais, 

este relatório resulta das seguintes atividades e procedimentos: 

 Análise dos dados climáticos recolhidos na Estação Udométrica de Venda Nova; 

 Análise dos relatórios e dados de monitorização trimestrais dos pontos de água na envolvente 

do Circuito Hidráulico de Venda Nova III durante a fase de enchimento;  

 Análise das reclamações de supostas afetações à superfície, ocorrentes durante a escavação do 

circuito hidráulico de Venda Nova III; 

A análise apresentada neste relatório partirá do pressuposto de que as variações registadas no(s) 

sistema(s) hidrogeológico(s) e/ou nos pontos de água situados na zona envolvente do circuito hidráulico 

de Venda Nova III, no período em análise, podem resultar: 

 De variações naturais na recarga, devido ao regime de precipitação ou mudanças no uso do 

solo; 

 De afetações eventualmente resultantes da escavação do circuito hidráulico e dos órgãos 

auxiliares (e.g. Poço de Barramentos, Chaminés de Equilíbrio). 

 De afetações eventualmente resultantes da introdução de águas superficiais em carga no 

circuito hidráulico, que poderá afetar o comportamento hidrogeológico do maciço em termos 

hidráulicos e geoquímicos.  

Em baixo apresentam-se as datas mais relevantes da obra:  

 Início de escavação: Julho de 2010; 

 Início e fim da escavação do túnel de restituição (TR): Março de 2012 a Março de 2013; 

 Início e fim da escavação da galeria em carga (TC): Março de 2011 a Março de 2013; 

 Escavação (raise-boring) da chaminé de equilíbrio superior (CES): Abril 2012 a Maio de 2014; 

 Início e fim da escavação principal (conjunto TSEC e complexo da Central: Julho de 2010 a 

Dezembro de 2012; 

 Final de escavação: Novembro de 2015 

 Enchimento do túnel de restituição (TR): 16 a 20 de Novembro de 2015  

 Enchimento final do túnel em Carga (TC): Julho de 2016 

Para efeitos de análise dos eventuais impactes da obra consideraram-se 3 períodos chave no 

desenvolvimento do projeto: 

 Período I – Anterior à fase de escavação (Julho de 2010): Corresponde à situação de referência 

ambiental. As variações ocorridas nos dados de monitorização recolhidos neste período serão 

consideradas como naturais e independentes do projeto.  

 Período II – Desde o início da escavação do túnel de acesso à central até ao enchimento (Julho 

de 2010 a Julho de 2016): O comportamento hidrogeológico do maciço poderá estar a ser 

afetado (por drenância) pelo decorrer dos trabalhos de escavação e construção do projeto.   

 Período III – Período de operação, pós enchimento (após Julho de 2016: Neste período os 

túneis do circuito hidráulico estão em carga e em fase de operação. Neste período procuram-se 

identificar impactes reversíveis/temporários e permanentes/definitivos. 
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2 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO  

2.1 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO-ESTRUTURAL 

O circuito hidráulico do Aproveitamento Hidráulico de Venda Nova III localiza-se no norte de Portugal, 

na região do Gerês em relevos abruptos do Maciço Ibérico, mais especificamente na Zona Centro-

Ibérica, caracterizada pela abundância de rochas cristalinas, nomeadamente graníticas e um elevado 

grau de metamorfismo. A rede hidrográfica regional apresenta-se bem hierarquizada, identificando-se 

frequentemente troços com alinhamentos retilíneos resultantes do seu encaixe em estruturas de 

natureza tectónica. 

O relevo que caracteriza a região resulta, essencialmente, de forças compressivas que se fizeram sentir 

desde o Devónico até ao Pérmico, durante a orogenia Hercínica ou Varisca da qual resultaram a 

ocorrência de dobras, microdobras, cavalgamentos e o desenvolvimento de xistosidades e de lineações, 

entre outras estruturas. Ainda durante toda a fase orogénica desenvolveu-se uma forte atividade 

magmática, que resultou na ascensão de materiais, essencialmente graníticos, que conduziram à 

deformação e metamorfização do substrato encaixante e pré-existente (Noronha & Ribeiro 1983, TARH 

2015). 

Regionalmente ocorrem quatro fácies de granitos: Granito de Ruivães; Granito da Cabreira; Granito de 

Cantelães e Granito do Gerês (Noronha & Ribeiro, 1982), sendo que o circuito hidráulico de Venda Nova 

III se encontra instalado na fácies do Granito do Gerês (Figura 2). Para além das rochas granitóides, 

ocorrem migmatitos, corneanas e metagrauvaques (Cotelo Neiva et al. 2000).  

O Granito do Gerês é constituído essencialmente por microclina e/ou microclina pertítica, oligoclase-

andesina e biotite, podendo esta aparecer cloritizada. Trata-se de um granito instalado após a 

ocorrência da fase D-3 da orogenia hercínica que, de uma forma geral, apresenta-se com uma fácies 

grosseira na periferia do corpo granítico e fácies porfiróide de grão médio a grosseiro no seu interior. A 

sua instalação foi, em parte, controlada pelo sistema de descontinuidades de direção NNE-SSW. 

Pontualmente, poderão ocorrer fácies de cor vermelha devido à existência de feldspatos rosados (e 

devido possivelmente à ocorrência de fenómenos de epissienitização). O feldspato potássico é 

essencialmente microclina e/ou microclina pertítica. A plagioclase é predominantemente oligoclase-

andesina. Este granito é constituído essencialmente por biotite podendo esta aparecer cloritizada. 

Instalados no interior dos corpos graníticos regionais, ocorrem alguns filões de quartzo e de rochas 

básicas, orientados, predominantemente, segundo o azimute N-S os filões de quartzo, e segundo o 

azimute E-W, os filões de rochas básicas. Estes filões, com espessura muito variável embora quase 

sempre inferior a um metro, apresentam-se com reduzida continuidade. Em termos de distribuição 

espacial, ora ocorrem isolados, ora ocorrem formando pequenos aglomerados. (Noronha & Ribeiro 

1983, TARH 2015). Junto à Albufeira do Rio Cávado ocorrem metagrauvaques, tendo o final do túnel de 

restituição sido escavado nestas formações.  

No que diz respeito à tectónica regional, a orientação predominante das principais falhas regionais é NE-

SW e NW-SE com inclinação NNE-SSW a N-S, tal como pode ser observado na Figura 2. O circuito 

hidráulico atravessa um importante corredor de falha entre o Pk 1015 a 1030, a zona de falha da Botica 

(e.g. Cotelo Neiva et al 2000, Plasencia et al 2015). 
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Figura 2 – Carta Geológico-Estrutural Interpretativa da área envolvente do Circuito Hidráulico de Venda Nova II e III (Plasencia et al 2015) 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA SUMÁRIA 

Uma caracterização geológico-geotécnica de pormenor das formações geológicas atravessadas pelo 

circuito hidráulico de Venda Nova II foi conseguida in situ durante a fase de escavação do mesmo. Dada 

a proximidade de VNIII a VNII, algumas características gerais referentes à geotecnia do circuito 

hidráulico de VNII foram extrapoladas para VNIII.  

A escavação de VNII e VNIII desenvolveu-se maioritariamente nos Granitos do Gerês, rochas porfiríticas 

de grão médio a grosseiro apresentando um grau elevado de fracturação e meteorização (Plasencia et al 

2015). Foram identificadas três famílias principais de diaclases, entre as quais a F1 é predominante, 

cujas principais características, segundo a metodologia ISRM (1981) se resumem na Tabela 1. 

Tabela 1 – Principais características das famílias de diaclases identificadas em VNII (adaptado de Plasencia et al 

2015) 

Família de 

diaclases 
F1 F2 F3 

Orientação N–S N 94˚W  N 57˚ E 

Inclinação 85˚ W 87˚S 13˚NW 

Comprimento 3-10 m 1-03 m 1-10 m 

Grau de alteração W1-2, ocasionalmente W4 
W1-2, ocasionalmente 

W3 
W1-2 

Abertura 
Fechada a 0.5 mm  

(por vezes 2.5) 
Fechada a 0.5 mm Fechada a 0.5 mm 

Preenchimento Nenhum a 2.5 mm Nenhum a 0.5 mm Nenhum a 0.5 mm 

Rugosidade 
Rugosa, plana; por vezes 

lisa 

Ondulada, rugosa a pouco 

rugosa 
Ondulada, pouco rugosa  

Infiltração no túnel 
Secas, ocasionalmente com 

fluxo de água contínuo 
Secas Secas 

 

No que diz respeito às características hidrogeotécnicas do maciço, estas foram avaliadas com base em 

ensaios de campo, incluindo, amostragem nos furos de sondagem, ensaios de permeabilidade Lugeon 

efectuados em quatro furos de aproximadamente 350 m de profundidade na área identificada para a 

construção da Central Eléctrica, e ensaios de campo para avaliação da deformabilidade e tensão 

instalada no maciço.  

Com base nos ensaios de campo, o maciço rochoso atravessado pelo circuito hidráulico foi classificado 

em três zonas geotécnicas distintas, cujas principais características com implicações na circulação da 

água subterrânea são descritas na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Principais características das três zonas geotécnicas atravessadas pelo circuito hidráulico de VNII 

(adaptado de Plasencia et al 2015) 

Zona 

Geotécnica 

Grau de 

Alteração 

Grau de 

fracturação  

Qualidade do 

maciço rochoso, 

RQD (%) 

Valores Lugeon (%) 

> 10 

U.L  

10 – 2 

U.L  

 2- 1 

U.L 
< 1 U.L 

ZG3 W5 a W2-W3 F5 a F4 0 - 70  36 29 9 26 

ZG2 W2-W3 a W2 F3-F4 a F1 a F2 70 - 95 1 27 9 63 

ZG1 W1-2 a W1 F2-F3 a F1 95 - 100 2 2 4 92 

 

Aproximadamente 75% do circuito hidráulico foi escavado nas zonas geotécnicas de melhor qualidade, 

i.e., zonas ZG1 e ZG2. Neste contexto, a circulação da água no maciço ao nível do circuito hidráulico faz-

se essencialmente ao longo das descontinuidades (Plasencia et al 2015). As zonas de média a baixa 

qualidade geotécnica localizam-se mais próximas da superfície, nomeadamente nos locais onde os 

principais acidentes tectónicos intersetam a superfície e junto da tomada de água na zona superior a 

montante da chaminé de equilíbrio superior.  

A percolação da água subterrânea faz-se essencialmente associada às farturas com orientação N – S (F1) 

apresentando-se na sua maioria sem circulação de água. Nas restantes famílias de farturas não há 

registo de circulação de água. Os ensaios Lugeon permitem concluir que o maciço em profundidade 

(ZG3) tem um comportamento praticamente impermeável apresentando maioritariamente 

permeabilidades inferiores a 1x10
-2

 m/d. As formações mais superficiais, mais alteradas e 

consequentemente mais permeáveis, promovem a infiltração da água. 
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3 MODELO CONCETUAL HIDROGEOLÓGICO 

O modelo concetual hidrogeológico considerado para a análise dos dados de monitorização não difere 

daquele apresentado na situação de pós-enchimento (TARH, 2017), uma vez que não foi recolhida 

informação relevante e que justificasse a sua revisão.  

Assim, apresenta-se, seguidamente, um resumo do Modelo Concetual Hidrogeológico. 

3.1 RECARGA 

As condições climáticas que se observam no Aproveitamento Hidroelétrico de Venda Nova permitem 

uma infiltração e recarga regulares ao longo de todo o ano, dados os elevados valores de precipitação 

média, da ordem dos 2049 mm/ano (para o período de 1997 a 2018), com ocorrência de chuva em 

praticamente todos os meses, mas com maior incidência entre outubro e março (Figura 3). É neste 

período que a recarga é maior, resultando em maiores caudais nas nascentes, níveis piezométricos mais 

próximos da superfície e condutividades elétricas das águas subterrâneas mais baixas, devido à entrada 

de água meteórica no sistema. Episodicamente podem verificar-se aumentos pontuais na condutividade 

elétrica, no início dos ciclos pluviosos, devido à lixiviação de alguns componentes do solo.  

 

 

Figura 3 – Precipitação mensal registada na estação udométrica de EDP - Venda Nova.  

A avaliação da recarga no sistema hidrológico de Venda Nova foi apresentada no primeiro relatório 

(Carvalho 2009), tendo sido calculado um coeficiente de infiltração (Infiltração/Precipitação) de 10,4%, 

um valor consistente com os que têm sido apresentados por vários autores (e.g. Pereira, 1999, Lima 

2001, Alencoão 2004, Carvalho 2006) para o Norte de Portugal. A recarga será da ordem dos 213 mm, 

que ocorrerá principalmente num sector aplanado situado entre Campos e Botica, e o escoamento faz-

se maioritariamente até profundidades da ordem dos 50 m entre as zonas alteradas e as fraturadas 

(Carvalho 2009 e Plasencia et al 2015). A descarga acontece em zonas de encosta, nos vales principais, a 

cotas variáveis.  

A possibilidade de recarga induzida, acidental, do maciço a grandes profundidades por parte do Circuito 

Hidráulico de VNII (que se encontra em funcionamento), ou do Circuito Hidráulico de VNIII não é de 

excluir, como foi discutido no relatório pós enchimento (TARH, 2017). 
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3.2 CIRCULAÇÃO SUBTERRÂNEA 

O reservatório hidrogeológico é composto por formações de natureza quase exclusivamente granítica. A 

circulação de água em rochas de porosidade fissural, como é o caso das formações graníticas, faz-se, 

preferencialmente, por descontinuidades: diaclases, falhas e contactos. 

A presença de filões, em particular de quartzo, é geralmente um fator de favorabilidade para a 

circulação da água subterrânea. As estruturas filoneanas ocorrentes regionalmente, em alguns sectores 

são bastante numerosas, no entanto apresentam-se pouco possantes e pouco contínuas. Assim, o seu 

comportamento como dreno ou de barreira hidrogeológica parece ser de pequena relevância na área. 

Os depósitos de vertente, e os escassos depósitos de fundo de vale, têm porosidade intersticial, são mal 

calibrados e pouco espessos. Deverão ter um coeficiente de armazenamento relativamente alto, quando 

comparado com o dos granitos, razão porque suportam pequenas emergências geralmente perenes – 

embora com variabilidade sazonal apreciável –, contribuindo para as condições de produtividade das 

formações subjacentes. 

Uma secção vertical típica, adaptada como representativa do comportamento do maciço das rochas 

cristalinas da área, pode ser esquematizada como se segue: 

 Rególito: desenvolve-se até um máximo de 10 m de profundidade; 

 Zona decomposta: muito alterada a alterada, tipicamente até 30 m de profundidade, à 
exceção, por exemplo, da zona da Falha da Botica onde a alteração se desenvolve até 
profundidades da ordem dos 100 m. 

 Rocha sã: a maior profundidade, a circulação da água faz-se essencialmente por farturas.  

Nestes horizontes, atrás definidos na vertical de um maciço cristalino, em particularmente no maciço 

granítico, pode generalizar-se o funcionamento hidráulico proposto por Lloyd (1999) (Figura 4). 

(i) Um subsistema superior livre, instalado nos alteritos, com transmissividade baixa e coeficiente 

de armazenamento apreciável, onde estarão instaladas as nascentes e galerias à superfície; 

(ii) Um subsistema confinado a semi-confinado, instalado a maior profundidade, com 

transmissividade relativamente elevada nas zonas fraturadas e baixo coeficiente de 

armazenamento (Carvalho 1993), onde estará instalado o circuito hidráulico e alguns dos 

furos/sondagens. 
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Figura 4 – Esquema tipo da caracterização hidrogeológica do maciço granítico na zona de VNII (adaptado de Loyd, 

1999) 

Na zona alterada do maciço identificam-se aquíferos livres com permeabilidade intersticial 

predominante. A superfície livre, quando existe, acompanha a topografia e está muito próxima da 

superfície. A variação sazonal de caudal de todos os pontos de água (PA) estudados na área de 

influência de VNIII é da ordem de 20 (mediana da relação Qmax/Qmin). O coeficiente de 

armazenamento será considerável, da ordem de 5% (Carvalho 2006). 

Nas sondagens e furos de captação os níveis estáticos variam entre 0,5 m e 40 m. Esta dispersão 

corresponde a diferentes cotas de implantação e não pode dar informação sobre a distribuição interna 

da piezometria do maciço. 

No subsistema (confinado a semi-confinado), onde está instalada a maior parte do circuito hidráulico, a 

água ocorre em zonas fraturadas, onde a circulação não é contínua, podendo ser assimiladas a aquíferos 

semi-confinados. No seu conjunto o maciço tem um comportamento de aquitardo, dadas as baixas 

permeabilidades ocorrentes, típicas de rochas cristalinas. Geralmente, as maiores condutividades 

hidráulicas são verificadas na transição rocha alterada - rocha sã e em zonas fortemente tectonizadas. A 

tipologia, intensidade e a distribuição da fracturação são os principais fatores que influenciam o grau de 

conectividade entre farturas e o mais importante agente da percolação. O comportamento 

hidrodinâmico dos diferentes níveis acima referidos é, portanto, claramente, diferenciado do ponto de 

vista hidráulico (transmissividades, condutividades hidráulicas). Existem condições de confinamento e, 

por isso, o coeficiente de armazenamento decresce, estando normalmente correlacionado com a 

espessura total das zonas circuladas intra-maciço.  

Durante a execução do furo piloto da chaminé de equilíbrio superior ocorreram perdas de água 

significativas a partir dos 300 m de profundidade, indicativas da presença de descontinuidades com 

condutividade hidráulica significativa, na zona (TARH, 2012). 

A condutividade hidráulica foi avaliada a partir dos ensaios Lugeon realizados em 4 sondagens 

profundas e por isso correspondente a uma “condutividade hidráulica equivalente”, assumindo um meio 

poroso nos limites de aplicação do conceito do volume representativo elementar (VRE) (Carvalho 2009): 

 Para a zona superior do maciço: 0.1 m/dia 

 Rocha Sã: 0.01 m/dia. 

Nas condições referidas, os volumes escoados a profundidades superiores aos 100 m serão 

relativamente pequenos. Foram verificados caudais totais da ordem dos 188 l/min (3.14 l/s) durante as 

escavações dos túneis principais. Estes valores apontam para um coeficiente de recarga profunda de 1% 

(12 mm) considerando uma área de contribuição que foi reavaliada em 8,6 km
2
. Não é de excluir a 

possibilidade de os valores medidos serem subvalorizados devido a interferências dos trabalhos que 

SUBSISTEMA LITOLOGIA
ESTADO DE ALTERAÇÃO 

(ISRM, 1981)
Condutividade 

Hidráulica (m/d)

Coeficiente de 

Armazenamento

W5

W4 - W5

núcleos W1 - W2

W1 - W2

W1

0,1

0,01

0,05

W3 - W4

Subsistema superior 

livre

Subsistema confinado 

a semi-confinado

Alteritos

Rocha sã a pouco 

alterada, fracturada



 

 

16 

 

envolveram cimentações realizadas e o modo de medição dos caudais afluentes nos furos exploratórios. 

Os dois sub-sistemas estão interligados, como indicia o facto de a superfície livre do subsistema 

superficial estar próxima da superfície piezométrica do aquífero profundo, podendo esta estar acima ou 

abaixo da primeira, consoante a altitude relativa das zonas de recarga ou o período de 

recarga/descarga. A bombagem/drenagem do sistema profundo provoca uma influência espacial 

importante, deprime a piezometria e induz a drenância da água do subsistema superior para o inferior. 

Explica-se desta forma a eventual influência da construção do circuito hidráulico de VNIII nos recursos 

subterrâneos instalados nos alteritos que, como se descreve de seguida em (Capítulo 3.3 – Descargas), 

são simples aproveitamentos de circulação subsuperficial, muito vulneráveis a situações de stress 

hídrico. 

De referir ainda que, devido à proximidade ao circuito hidráulico de VNII, a água circulante no maciço, 

onde foi construído o circuito hidráulico de VNIII, é muito provavelmente uma mistura de água 

superficial (proveniente de VNII) com água do maciço.  

3.3 DESCARGAS 

Numa fase inicial, acompanhando o desenvolvimento de estudo prévio para o circuito hidráulico de 

VNIII, foram inventariados 413 pontos de água (+3 testemunhos na periferia da zona de contribuição do 

circuito hidráulico) que resultaram da junção do inventário realizado aquando da realização do projeto 

do circuito hidráulico do projeto VNII, com novos pontos de água inventariados no âmbito da 

construção do projeto de VNIII. Posteriormente, já em fase de projeto, foram reduzidos para 263 pontos 

de água em monitorização devido à atualização dos dados recolhidos na primeira campanha de medição 

e da aproximação do circuito hidráulico de VNIII ao circuito hidráulico de VNII, reduzindo assim a área de 

influência do empreendimento (TARH, 2017). A tipologia de ponto de água inventariado mais comum 

corresponde ao tipo nascente (83%), seguido das galerias (7%). Os restantes 10% dos pontos de água 

são do tipo vertical do tipo (Sondagem, Furo de captação e Poço).  As nascentes correspondem a zonas 

de descarga das águas subterrâneas de ciclo curto do subsistema superior livre, muitas vezes 

complementadas com algum escoamento superficial. A água é, diversas vezes, armazenada em 

estruturas do tipo “poça” (designação local para pequenas escavações circulares, geralmente na 

dependência de pequenas, antigas, emergências). 

Verifica-se que a captação tipo furo vertical assume pouca representatividade (11 pontos 

inventariados). De destacar ainda a presença de 14 sondagens EDP (onde não ocorrem bombagens) e 4 

poços onde é possível medir níveis. Na Figura 5 estão representados todos os pontos da rede de 

monitorização.  

Existem 26 pontos de água que são considerados “de caráter social”, ou seja, pontos que apesar de não 

terem interesse para o estudo são acompanhados hidrogeologicamente para satisfação da população 

local (Geodouro, 2016). 

A maior parte da população local tem sistemas individuais de abastecimento de água, que utilizam para 

fins agrícolas e para a rega de lameiros. 

Apesar das disponibilidades de água subterrânea variarem consideravelmente no tempo (desvio padrão 

mediano dos caudais unitários dos pontos de água na rede de monitorização da ordem de 30 l/min), a 

extensão e volumetria dos alteritos tem sido suficiente para suprir as utilizações das comunidades rurais 

da área do Empreendimento de Venda Nova III. 

3.4 SÍNTESE  

O modelo concetual hidrogeológico considerado no relatório inicial pode continuar a ser adotado, nas 

suas linhas gerais, uma vez que não foram detetadas ocorrências que justifiquem a revisão da sua 
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estrutura. Trata-se, portanto, de um sistema aquífero com fundamentalmente duas subunidades: i) um 

subsistema superior livre, instalado nos alteritos com maiores permeabilidades; e ii) um subsistema 

confinado a semi-confinado instalado nas zonas fraturadas do maciço. O túnel está, na maior parte da 

sua extensão, implantado no subsistema profundo. Contudo, impactes superficiais pontuais são 

possíveis pois, os dois subsistemas estão em ligação hidráulica descontínua.  

A nível quantitativo há que registar os seguintes aspetos: 

- Recarga: A análise da precipitação dos últimos anos (entre 2016 e 2018) aponta para uma ligeira 

redução da precipitação de 2116 mm para 2046 mm. Assim sendo, mantendo o mesmo 

coeficiente de infiltração de 10,4% a infiltração seria de 213 mm.  

Coeficiente de Variação Caudal máximo/Caudal mínimo: aumentou significativamente (de 9,5 

para 20), em resposta ao maior número de medições e à variabilidade climática; 

 

Figura 5 – Localização dos pontos de água inventariados em relação ao circuito hidráulico 
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4 ANÁLISE DOS IMPACTES NOS RECURSOS HÍDRICOS LOCAIS 

Os principais impactes de uma escavação subterrânea linear nos recursos hídricos de uma dada área, 

podem ser sumariados como se segue (Samper et al 2004 e 2005): 

(i) Impactes nos sistemas subterrâneos – A construção de um túnel produz uma diminuição de 

pressões, que induz um fluxo convergente até às paredes do túnel o que origina a drenagem 

das formações circundantes. A drenagem varia com o tempo e concentra-se, geralmente, em 

determinados tramos do túnel como consequência da heterogeneidade/anisotropia do meio 

(litologias distintas, falhas, farturas, contactos geológicos); 

(ii) Impactes sobre a direção preferencial do fluxo subterrâneo – Em túneis, adequadamente 

impermeabilizados, o sistema de drenagem pode causar a drenagem do maciço conduzindo 

águas subterrâneas que, em regime natural, descarregariam para nascentes ou outras 

captações. Uma vez concluída a obra, os drenos exteriores podem atuar como vias 

preferenciais para o fluxo, originando: (a)alterações no esquema de fluxo, (b) vias de migração 

de contaminantes no aquífero através de by-pass ao encaminhamento natural da água, e, (c) 

introdução de modificações na qualidade da água; 

(iii) Impactes criando barreiras ao fluxo subterrâneo; 

(iv) Impactes por descarga de contaminantes em águas subterrâneas ou superficiais – pois durante 

a construção das obras podem produzir-se lixiviados; 

(v) Impactes nas águas superficiais – podem ser afetados os caudais das linhas de água, ligadas 

hidraulicamente às águas subterrâneas, interessadas pela obra. 

Os impactes têm de ser analisados face ao desenvolvimento da obra. Na fase de construção, para a 

instalação do CH de VNIII, a escavação dos túneis teve uma natureza drenante no maciço envolvente. 

Foi aplicado um revestimento de betão projetado de uma forma quase sistemática e betão cofrado em 

zonas com características geotécnicas mais desfavoráveis. Em toda a extensão dos túneis foram 

instalados drenos radiais. Os impactes da escavação no maciço serão limitados pela presença de maciço 

rochoso pouco permeável. 

Esperava-se que durante a fase de enchimento parte dos impactes fossem reversíveis, uma vez que 

alguns dos túneis estariam em carga hidráulica, o que poderia até significar uma certa injeção de água 

superficial na circulação natural nos aquíferos. É improvável que esta reversão de impactes seja 

significativa, uma vez que os túneis estão revestidos nas zonas de maior permeabilidade.  

Foram, assim, considerados 3 períodos distintos de monitorização: 

Período I – Anterior à fase de escavação 

Período II – Desde o início da escavação do túnel de acesso à central até ao enchimento 

Período III – Período de operação, pós enchimento 

A grande variabilidade dos parâmetros hidrogeológicos na área a nível quantitativo, que resulta da 

presença de circuitos hidrogeológicos curtos, e a consequente resposta rápida desses sistemas ao 

regime de precipitação dificulta a avaliação dos impactes do circuito hidráulico nos pontos de água 

controlados e nos recursos hídricos. Desta forma, decidiu-se explorar estatisticamente as variações de 

caudais e de níveis, com especial ênfase para as campanhas de estiagem, por se considerar 

corresponderem a condições equiparáveis e por retratarem circunstâncias estabilizadas anualmente. 

Eliminam-se assim os erros experimentais e aleatórios resultantes de leituras em épocas de grandes 

precipitações. Contudo, com esta metodologia, a base estatística fica reduzida a um máximo total de 19 

medições por ponto de água do inventário, 4 para o Período I (incluindo as 2 campanhas de estiagem de 

pós enchimento de VNII), 6 para o Período II e 3 para o Período III.  
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4.1 REDE DE MONITORIZAÇÃO 

A área de influência dos possíveis impactes do circuito hidráulico à superfície foi avaliada (Carvalho, 

2009) durante a fase de anteprojeto, e totaliza aproximadamente 8,60 km
2
. O seu desenvolvimento 

assume, grosseiramente, uma forma alongada, algo irregular, que acompanha o circuito hidráulico. A 

área de influência da obra de VNIII foi dividida em 13 zonas, tendo o seu zonamento sido definido em 

virtude do provável comportamento hidrodinâmico do maciço.  

Durante o período de acompanhamento hidrogeológico após o enchimento do circuito hidráulico, foi 

monitorizado um total de 113 de 263 pontos de água (PA), de acordo com as sugestões definidas no 

relatório após enchimento (TARH, 2017). Os principais critérios utilizados para a definição desta rede 

foram: 

1. Ponto de água testemunho – fundamental para a avaliação das variações naturais; 

2. Reclamações formalizadas – para esclarecimento de subjetividades ainda existentes e constantes dos 

relatórios já efetuadas e para demonstrar publicamente a preocupação da EDP; 

3. Furos, sondagens e poços – por o nível hidrostático ser um parâmetro hidrodinâmico preciso, e fácil 

de medir, do estado dos aquíferos;  

4. Pontos que estatisticamente apresentam afetações superiores às que seriam de esperar, 

considerando os pontos de água testemunho de acordo com diversos critérios; 

5. Proximidade à obra; 

6. Distribuição geográfica uniforme;   

7. Pontos com maior caudal e regularidade nas medições. 

Foi completado um total de 8 campanhas de monitorização trimestrais após o enchimento (desde Julho 

de 2016 até Setembro de 2018). 

A análise geral e individual dos PA será efetuada apenas com base nos pontos da rede de monitorização 

correspondente ao Período III. Consequentemente, a avaliação do estado geral (capítulo 4.3) é menos 

extensiva do que aquela efetuada no relatório referente ao Período II, realizado pela TARH em 2017.  

Os resultados discutidos neste período referem-se apenas a 113 pontos (Tabela 3 e Figura 6) da rede de 

monitorização original de 263 pontos, ou seja, a uma fração de 43% dos pontos de água inicialmente 

monitorizados, considerados agora ou por critérios considerados relevantes para o acompanhamento 

hidrogeológico, ou cujo comportamento analisado apresentava alguma evidência de possível afetação, 

ou estavam incluídos no conjunto de pontos de água âmbito de reclamação por parte dos respetivos 

proprietários. 

Refira-se que os 113 PA, selecionados com base nos critérios acima indicados, não são representativos 

do comportamento hidrogeológico global do binómio rocha/circuito hidráulico. Efetivamente, sendo 

este o cenário correspondente aos pontos de água onde se refletiram os indícios de comportamento 

menos favoráveis na fase de escavação, é espectável que o conjunto deste represente as zonas de maior 

resposta do circuito hidráulico. Por esta razão, os resultados terão forçosamente de refletir uma 

imagem global mais negativa, comparativamente com a situação em que a rede de monitorização era 

extensiva e integrando PA não impactados durante a fase de escavações (Período II).  
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Tabela 3 – Principais características das zonas definidas na área de influência  

Zona 
Área 

(ha) 

Nº de PA 

Monitorizado

s durante a 

construção 

Nº de PA 

Monitorizad

os no pós 

enchimento 

Observações 

A - Tomada de Água 90.78 8 3  

B - Túnel em Carga 65.51 25 5  

BC - Túnel em Carga 31 6 3  

C - Túnel em Carga 48.68 18 5  

D - Túnel em Carga 17.31 3 2  

E - Túnel em Carga 68.9 22 10  

F - Túnel em Carga 65.65 17 11  

G - Chaminé de 

Equilíbrio 
89.86 36 16 

Zona de escavação em poço profundo a partir da 

superfície 

H - Central 70.85 49 17 
Zona de escavações concentradas e de grande 

dimensão, em profundidade, sem ligação à superfície 

I - Botica 50.69 43 17 Localizada na falha da Botica 

J - Túnel de 

Restituição 
41.64 15 10  

K - Túnel de Acesso 147.79 13 7  

L - Restituição 74.37 5 4  

Z - Testemunhos - 3 3  

TOTAL 863.03 263 113  
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4.2 METODOLOGIAS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Procedeu-se a uma análise estatística para todos os pontos de água e (grupos de monitorização), com o 

objetivo de identificar tendências de grupos e assinalar as captações com oscilações anormais, mas 

camufladas pelo cálculo da média do grupo. As metodologias de análise podem dividir-se nos seguintes 

grupos (Tabela 4). Os pontos/grupos assinalados por estes métodos estatísticos não são 

necessariamente afetados pelo Circuito Hidráulico, mas constituem uma indicação de uma anomalia que 

será examinada com mais pormenor através da análise gráfica. 

 

Tabela 4 – Metodologias utilizadas para análise estatística da evolução dos pontos de água  

Parâmetro 

Hidrogeológico 

Métodos Objetivo 

Caudal 

a) Razão do Caudal durante o PI e 

PIII (
𝑄𝑃𝐼𝐼𝐼

𝑄𝑃𝐼
) 

Verificação de impactes potencialmente 

permanentes (redução acentuada dos caudais 

após o final do Período III relativamente ao 

período de referência (Período I) 

b) Razão do Caudal durante o PII 

e PIII (
QPIII

QPII
) 

Verificação de impactes permanentes ou 

temporários (consoante o agravamento ou 

recuperação) dos caudais durante ao período III, 

referente ao período referente à construção) 

Níveis 

Hidroestáticos 

c) Diferença do Caudal entre o 

PIII e o PI (
𝑁𝐻𝐸𝑃𝐼− 𝑁𝐻𝐸𝑃𝐼𝐼𝐼

𝑁𝐻𝐸𝑃𝐼
) 

+ Análise Gráfica 

Verificação de impactes quantitativos inequívocos, 

nos pontos de água verticais. A ênfase na análise 

gráfica deve-se à variabilidade geral, e à 

necessidade de encontrar impactes temporários  

Condutividade 

Elétrica 

d) Desvio Padrão  

Verificação de variações significativas acidentais na 

qualidade da água 
pH 

e) Nº de excedências de pH entre 

3,5 e 7 

 

De referir que as análises estatísticas em sistemas naturais com um elevado número de variáveis 

incluídas, entre elas as climáticas, para análises em espaços de tempo relativamente curtos são difíceis e 

com pouca significância estatística. Optou-se por focar as análises estatísticas em campanhas de 

estiagem, uma vez que estas representam condições semelhantes inter anuais, e a situação de maior 

stress hídrico. As condições de medições do caudal das nascentes não são garantidas ano após ano 

(apesar dos esforços dos operadores), o que aumenta o grau de incerteza.  
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Figura 6 – Localização da rede de monitorização e dos grupos definidos 
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4.3 ANÁLISE GERAL 

4.3.1 Pontos de água testemunho  

Os pontos de água testemunho (suficientemente afastados tanto de VNII como de VNIII) que serviram 

de controlo à influência da escavação de VNIII foram os mesmos considerados anteriormente (TARH, 

2017; Carvalho, 2009) e para a monitorização durante a escavação de VNII. Estes pontos são 

fundamentais para a análise dos eventuais impactes nos pontos de água situados na suposta área de 

influência da obra, uma vez que permitem saber se a variação dos parâmetros medidos é natural e 

resultado da variação sazonal da recarga ou se é uma consequência da escavação do circuito hidráulico.  

A comparação entre as tendências de evolução dos níveis ou caudais dos pontos dentro da área de 

influência com as dos pontos testemunho é assim fundamental para a distinção entre os efeitos da obra 

e os decorrentes de fatores naturais (e.g. recarga). Foram selecionados 3 pontos testemunho 

(VNII_0125, VNII_0126 e VNII_0127) com base nos seguintes critérios: 

i. Distância: os pontos de água testemunho estão manifestamente afastados do raio de influência 

do circuito hidráulico;  

ii. Condições de medição: foi garantida a replicabilidade das mesmas condições dos pontos de 

água de monitorização; 

Na Figura 7 está representada a variação de caudal dos pontos testemunho. Verifica-se que existem 

variações sazonais significativas que acompanham o regime de precipitação. O regime de precipitação é 

mais influente nos pontos VNII_0125 e VNII_0127. No entanto, as variações interanuais são pequenas e 

indicam que não há alterações em termos quantitativos nos aquíferos, no que se refere a fatores 

naturais. 

A precipitação média do Período I foi de 2270 mm/ano, no Período II foi 1930 mm/ano (apesar de 

grande variabilidade) e no Período III foi de 1830 mm/ano. 
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Figura 7 – Variação de caudal dos pontos de água testemunho (VNII_0125, VNII_0126, VNII_0127) e precipitação na estação udométrica de Venda Nova. Datas de referência durante a escavação: a) 

início da escavação; b) início da escavação da CES; c) final da escavação dos túneis principais e central; d) final da construção da CES; e) Enchimento do TR; f) Enchimento final do TC 

 

Figura 8 – Caudal unitário médio nas captações gravíticas e nos pontos testemunho. Datas de referência durante a escavação: a) início da escavação; b) início da escavação da CES; c) final da escavação 

dos túneis principais e central; d) final da construção da CES; e) Enchimento do TR; f) Enchimento final do TC 
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De referir que a inclinação da recta de regressão para os pontos testemunho é quase nula, em todos os 

períodos da obra (anterior à escavação, durante a escavação e na fase de pós enchimento).  

Numa análise mais detalhada aos caudais de estiagem (Figura 8 e Figura 9), verifica-se novamente uma 

variação dependente do regime de precipitação nas semanas/meses anteriores à campanha de 

monitorização de águas baixas. Será relevante enfatizar, para comparação com os restantes pontos da 

rede de monitorização, que os valores médios no conjunto dos pontos testemunhos foram:  

 Período I (pré intervenção): 28 l/min 

 Período II (durante a construção): grande variabilidade entre os 16 e 70 l/min.  

 Período III (pós enchimento) Médias entre os 12 a 17 l/min.  

Estes resultados são importantes para a análise posterior da evolução dos pontos de água e indicam que 

durante o Período III (pós enchimento), houve uma redução dos recursos hídricos disponíveis no maciço 

a nível regional e em locais sem qualquer influência do circuito hidráulico devido ao regime climático 

verificado. O mesmo será expectável dos restantes pontos monitorizados. 

 

Figura 9 – Variação de caudal de estiagem dos pontos de água testemunho (VNII_0125, VNII_0126, VNII_0127) e 

precipitação na estação udométrica de Venda Nova. Datas de referência durante a escavação: a) início da 

escavação; b) início da escavação da CES; c) final da escavação dos túneis principais e central; d) final da construção 

da CES; e) Enchimento do TR; f) Enchimento final do TC 

 

Os resultados estatísticos segundo a metodologia definida na Tabela 4 são apresentados na Tabela 

seguinte (Tabela 5). Considera-se que os pontos de água do tipo nascente cuja média de caudal no 

Período III é inferior a 42% do correspondente à situação de referência (Período I), tenham estado 

submetidos a uma variação para lá das variações naturais. O mesmo acontece aos pontos cujos caudais 

no Período III sejam inferiores a 33% da média do Período II. 
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Tabela 5 – Desempenho dos pontos de água testemunho de acordo com os critérios definidos 

 Valor mais 
elevado do 
testemunho 

Valor mais 
baixo do 
testemunho 

a) Razão do Caudal durante o PI e 

PIII (
𝑄𝑃𝐼𝐼𝐼

𝑄𝑃𝐼
) [%] 79 42 

b) Razão do Caudal durante o PII e 

PIII (
𝑄𝑃𝐼𝐼𝐼

𝑄𝑃𝐼𝐼
) [%] 118 33 

 

4.3.2 Nascentes e galerias 

Na Figura 8 observa-se a evolução do caudal unitário nas captações gravíticas da área de influência de 

VNIII a qual acompanha a evolução do caudal médio nos pontos de água testemunho.  

Após a fase de enchimento, verificaram-se alterações assinaláveis no caudal unitário (médio) das 

nascentes presentes na área de influência do Circuito Hidráulico, mas sempre correspondentes ao 

comportamento dos testemunhos (ver capítulo 4.3.1). O caudal médio nas captações gravíticas agora 

monitorizadas é de 23,4 l/min, mas foi na última campanha (Setembro/Outubro de 2018) que foi 

registado o valor mais baixo (7,2 l/min).  

A análise do caudal unitário na época de estiagem (Figura 10) revela que o caudal das captações 

gravíticas continua a acompanhar a variação média do caudal nos pontos de água testemunho tal como 

observado quando considerando todo o ano hidrológico. A tendência é especialmente marcada entre os 

anos de 2009 e 2013 sendo que, entre 2014 e 2016, o caudal dos testemunhos é bastante superior à 

média do caudal nos pontos na área de influência. Desde 2015, o período que corresponde ao pós- 

enchimento (Período III), ocorreu uma redução regional do caudal, como demonstrado pela evolução 

dos testemunhos e que a diferença de caudais entre os testemunhos e a média é muito baixa, típica do 

Período I e até do período de monitorização de Venda Nova II.  

Estes resultados parecem indiciar que o circuito hidráulico em carga não está a afetar significativamente 

o maciço, mesmo para esta rede de monitorização específica, e que o fator hidrogeológico mais 

relevante para explicar as reduções observadas é a recarga nas semanas que antecedem o período de 

monitorização da campanha de estiagem.  
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Figura 10 – Caudal unitário médio nas captações gravíticas e nos pontos testemunho durante a época de estiagem. 

Datas de referência durante a escavação: a) início da escavação; b) início da escavação da CES; c) final da escavação 

dos túneis principais e central; d) final da construção da CES; e) Enchimento do TR; f) Enchimento final do TC 
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4.3.3 Furos e Sondagens 

A monitorização hidrogeológica assenta na medição de caudais das nascentes existentes no maciço por 

estes serem pontos com importância em termos sociais, correspondentes aos usos consumptivos. No 

entanto, devido à inconstância das condições de medição nestes PA, garantiu-se um sistema de medição 

em diversos PA do tipo Vertical (Furos e Sondagens) onde a medição centimétrica do Nível Hidroestático 

(NHE) é mais fidedigna.  

A Figura 11 apresenta a variação média do nível hidrostático nos furos verticais e sondagens de cada 

grupo do zonamento de Venda Nova III, durante a estiagem, durante o qual não se observam no geral 

variações significativas ao longo do período de monitorização. A exceção verifica-se no NHE médio do 

Grupo L (zona onde se integra a restituição e o túnel de saída de energia). A análise mais detalhada da 

evolução do NHE das sondagens e furos localizados no Grupo L permitiu identificar que o decréscimo do 

valor médio se deve ao ponto de água VNII_0078, uma sondagem localizada muito próxima do túnel de 

restituição. Depois do enchimento verificou-se uma recuperação deste ponto, sem, no entanto, atingir 

os níveis da ordem dos 20m, registados entre 1997 e 2001. Os outros grupos apresentam variações mais 

regulares, com águas altas nas campanhas que apresentam maiores valores de precipitação e maior 

caudal nos pontos testemunhos e em geral.  

Em geral, durante o período de enchimento verifica-se um abaixamento geral do nível (em média 0,4 

m/ano), com exceção do ponto representativo do grupo A (VNIII_0103), que apresenta sinais de 

recuperar, apesar da precipitação.  

Durante o período de construção de Venda Nova III, apenas 5 de 27 pontos de água apresentam uma 

tendência de descida de nível maior que 0,10 m/ano. Estes dados não permitem conclusões sustentadas 

sobre os impactes do circuito hidráulico no dispositivo hidrogeológico envolvente, até devido à grande 

variabilidade dos dados, mas indiciam uma resiliência do sistema a longo prazo.  

 

Figura 11 – Evolução temporal do nível hidrostático médio em cada grupo considerado e Datas de referência 

durante a escavação: a) início da escavação; b) início da escavação da CES; c) final da escavação dos túneis principais 

e central; d) final da construção da CES; e) Enchimento do TR; f) Enchimento final do TC 
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4.3.4 Qualidade Físico-Química da Água 

Com a introdução de água superficial no circuito hidráulico, é possível que haja uma recarga indireta 

acidental por zonas dos túneis sem revestimento e com maior permeabilidade, que entraria em 

circulação nos aquíferos. Tal implicaria uma mudança das características físico-químicas da água, 

nomeadamente uma redução da condutividade elétrica (CE). A Figura 12 apresenta a evolução da CE da 

água nas nascentes monitorizadas.  

 
Figura 12 – Evolução da Condutividade Elétrica da Água e Datas de referência durante a escavação: a) início da 

escavação; b) início da escavação da CES; c) final da escavação dos túneis principais e central; d) final da construção 

da CES; e) Enchimento do TR; f) Enchimento final do TC 

 
Verifica-se que houve um aumento da CE no Período III (pós enchimento), provavelmente devido ao 

facto de haver um menor input de água da recarga, e de a água circulante nos aquíferos ter um maior 

tempo de residência e, portanto, maior interação com a rocha, logo mais mineralização. Não se 

verificam impactes em termos qualitativos do circuito hidráulico nas nascentes, um resultado expectável 

porque: 1) as afluências ao túnel (sem carga) eram da ordem de 1% da precipitação, o que indica que as 

permeabilidades são baixas, e o revestimento aplicado foi adequado; 2) A maior parte dos pontos 

monitorizados estão a cotas superiores à albufeira de Venda Nova. 

Na generalidade da área estudada ocorreu um pequeno aumento de condutividade elétrica da água em 

70% dos pontos de água, quando comparando o período pré escavação com o de pós enchimento. Estes 

resultados podem ser explicados à luz de um menor input de água no sistema, aumentando o tempo de 

contacto água-rocha. A distribuição geográfica destes pontos parece aleatória não correspondendo a 

um padrão definido de afetação. Pontualmente (ver subcapítulo 4.4.3), não é de excluir o papel de 

outros fatores, como o impacte de substâncias utilizadas durante os trabalhos de furação e contenção 

no interior dos túneis, ou contaminações superficiais resultantes de práticas incorretas nos pontos de 

água. 

Relativamente ao pH da água, verifica-se que o comportamento dos pontos de água segue de perto a 

evolução dos pontos testemunhos, por norma entre 5 e 6 (Figura 13). A exceção ocorreu no Verão de 

2012, sem relação aparente com os valores de precipitação e/ou com a variação da condutividade 
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elétrica. Estes dados não indiciam uma variação induzida nem pelo regime de precipitação nem por 

atividades relacionadas com a construção do circuito hidráulico. Não é de excluir a possibilidade de uma 

descalibração do equipamento utilizado em Setembro/Outubro de 2012.    

 

Figura 13 – Evolução do pH da água e Datas de referência durante a escavação: a) início da escavação; b) início da 

escavação da CES; c) final da escavação dos túneis principais e central; d) final da construção da CES; e) Enchimento 

do TR; f) Enchimento final do TC 
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4.4 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS PONTOS INVENTARIADOS 

Em termos médios, o estado hidrogeológico do maciço apresenta variações naturais dificilmente 

atribuíveis à construção ou exploração do circuito hidráulico. No entanto, considerando possível a 

existência de impactes localizados em pequenas áreas ou em alguns pontos de água, foi realizada uma 

análise individual dos PA. A metodologia anteriormente utilizada para o caso geral foi aplicada 

individualmente para os pontos inventariados. Procurou-se isolar os pontos de água com um número 

significativo de medições. 

Os pontos individualizados pela metodologia estatística aplicada (capítulos 4.4.1 e 4.4.2) são 

apresentados na Figura 14. Alguns estão a distâncias muito elevadas dos circuitos hidráulicos 

(superiores a 500 metros), o que poderá significar que o critério estatístico aplicado terá sido excessivo. 

Assim, muitos dos pontos foram enumerados por precaução e não por suspeitas de um impacte efetivo. 

 

4.4.1 Nascentes e Galerias 

Na Tabela 5 (Capítulo 4.3.1) apresentam-se os valores mais baixos e mais elevados, identificados para 

cada um dos critérios de seleção (ver Tabela 4), com base no comportamento dos testemunhos. Todos 

os PA cujo comportamento excedeu negativamente este critério, foram selecionados para uma análise 

individual mais pormenorizada.  

Os PA controlados e cujo comportamento indicia a presença de variações não naturais, são 

apresentados adiante, com os respetivos comentários (Tabela 6). Registou-se um total de 34 pontos, em 

que se pode considerar a hipótese da afetação das obras do CH, dos quais o PA VNII_0185 apresenta 

sinais de recuperação. 

A maior parte dos pontos identificados estão nos grupos G, H e I, zonas definidas como de maior 

permeabilidade, e/ou onde ocorrem a maior parte das escavações (Figura 14).  
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Tabela 6 – Nascentes e galerias com potenciais evidências de afetação 

Grupo Nº Inventário 
Critério 
a) 

Critério 
b) 

Análise Crítica Impacte 

A - Tomada de 

Água VNII_0111   x 

Impacte ligeiro e possível, derivado da redução de caudal 

estatisticamente mais expressiva do que os testemunhos 

dos Período II ao Período III Possível 

B - Túnel em 

Carga VNII_0038 x x 

Impacte provável. Antes do começo da construção de VNIII 

tinha caudais da ordem dos 20 l/min, dos quais não 

recuperou.  Provável 

B - Túnel em 

Carga VNII_0046 x x 

Impacte possível. Redução de caudais após enchimento de 

VNIII Possível 

B - Túnel em 

Carga VNII_0239 x x 

Impacte possível com redução de caudais superiores ao 

observado nos testemunhos Possível 

BC - Túnel em 

Carga VNII_0010 x   

Impacte provável. Valores de Caudal a 15% dos iniciais 

(Período I). Caudais são progressivamente mais baixos, sem 

responderem à precipitação. Provável 

C - Túnel em 

Carga VNII_0006 x   

Impacte provável, com redução de caudais acentuada do 

Período I para o Período III Provável 

C - Túnel em 

Carga VNII_0009 x x 

Impacte possível. Valores de caudal de estiagem cerca de 

30% daqueles encontrados antes da construção de VNIII; 

Caudais são progressivamente mais baixos, sem 

responderem à precipitação. Possível 

C - Túnel em 

Carga VNII_0032 

 

x 

Impacte possível. Grande variação de caudal no período de 

construção de VNIII Possível 

C - Túnel em 

Carga VNII_0140 

 

x 

Impacte possível, com caudais em cerca de 20% dos 

originais no Período III   
Possível 

C - Túnel em 

Carga VNII_0277 x   

Impacte provável, com caudais quase nulos no período pós 

construção de VNIII Provável 

F - Túnel em 

Carga 
VNII_0002 

x 

 

Impacte provável, com reduções constantes de caudal ao 

longo do tempo 
Provável 

F - Túnel em 

Carga VNII_0005 x   

Impacte possível. Redução algo significativa dos caudais 

durante a construção de VNIII. Não recuperou pós 

enchimento Possível 

F - Túnel em 

Carga VNII_0230 x x Impacte possível com redução de caudal após o Período I Possível 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0020   x 

Impacte provável com redução de caudal no Período III 
estatisticamente mais expressiva do que nos testemunhos. Provável 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0052 x x Impacte provável. Nascente quase sempre seca. Provável 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0059 x x Impacte provável.  Provável 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0148 x x 

Impacte provável. Nascente com alguma variabilidade, mas 
com valores mais baixos desde o Período I Provável 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0149 x x 

Impacte provável. Nascente com alguma variabilidade, mas 
com valores mais baixos desde o Período I 
 Provável 
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Grupo Nº Inventário 
Critério 
a) 

Critério 
b) 

Análise Crítica Impacte 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0185 

 
x 

Impacte provável durante a escavação, mas com 
recuperação pós enchimento 

Provável, e 
temporário 

G - Chaminé de 
Equilíbrio VNII_0257 x x 

Impacte possível. Redução para caudais nulos após o fim 
das obras de VNIII Possível 

H - Central VNII_0055 x x 
Impacte possível. Caudais mais baixos do que do início do 
VNIII; Possível 

H - Central VNII_0080   x 
Impacte possível. Valores de caudal constantemente abaixo 
daqueles encontrados antes do Período I; Possível 

H - Central VNII_0081 x x 
Impacte provável. Redução do valor de caudal desde o 
início da construção de VNIII.  Provável 

H - Central VNII_0086 x   

Impacte provável. Redução do valor de caudal desde o 
início da construção de VNIII. Alguma recuperação pós 
enchimento Provável 

H - Central VNII_0258 x x Impacte provável. Nascente seca após construção de VNIII Provável 

I - Botica VNII_0064 x   
Impacte provável. Valores de Caudal a 20% dos iniciais 
(Período I), sem corresponder à precipitação Provável 

I - Botica VNII_0102 x x 
Impacte possível. Caudais nos pós construção 
frequentemente nulos; Possível 

I - Botica VNII_0167 x x 
Impacte possível de VNIII nos caudais, com um aumento de 
variabilidade dos caudais durante a construção Possível 

I - Botica VNII_0264 x x 
Impacte provável. Caudais mais baixos após início da 
construção de VNIII Provável 

I - Botica VNII_0268 x x 
Impacte provável Caudais mais baixos após início da 
construção de VNIII Provável 

J - Túnel de 
Restituição VNII_0199 x x 

Impacte provável. Nascente com menor variabilidade de 
caudal, apesar da variabilidade climática. Impacte 
possivelmente reversível, em anos com maior precipitação Provável 

J - Túnel de 
Restituição VNII_0250 x x Impacte Possível. Redução de Caudal desde o Período I Possível 

J - Túnel de 
Restituição VNII_0251 x   

Impacte possível. Nascente sempre seca desde o início da 
construção de VNIII Possível 

K - Túnel de 
Acesso VNIII_029A x x 

Impacte possível. Redução de Caudal após conclusão de 
VNIII Possível 
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4.4.2 Furos e Sondagens 

No que diz respeito à influência da escavação nos níveis de água registados no maciço, a análise 

estatística foi desenvolvida de forma a selecionar os PA com maiores variações no nível hidrostático no 

período pós enchimento relativamente à situação de referência. Calculou-se pelo critério c) (ver tabela 

Tabela 4), a descida percentual do Período I para o Período III, e considerou-se relevantes aqueles com 

uma descida percentual acima dos 10 %. Esta análise foi complementada com a aproximação gráfica. 

Registou-se um total de 6 pontos (Tabela 7), em que se pode considerar a hipótese de haver alguma 

afetação por parte do CH. Destes apenas 2 poderão ser considerados com impactes permanentes. A 

maior parte das afetações foram identificados no grupo I – Botica.   

Tabela 7 – Furos e Sondagens com potenciais evidências de afetação 

Grupo Nº Inventário 
Critério 
c) 

Análise Crítica 
Impacte 
Assinalável 

Impacte 
Temporário 

A - Tomada 

de Água 
VNIII_0103 

 

Impacte temporário durante a construção. 

Níveis recuperaram no pós enchimento, 

apesar da precipitação reduzida 

Provável Sim 

I - Botica VNII_0120 
 

Impacte temporário durante a construção. 

Recuperação dos níveis em 2013 
Provável Sim 

I - Botica VNII_0123 x 

Impacte possível. Os níveis estáticos durante 

a escavação são aparentemente inferiores ao 

pré escavação, apesar do melhor 

comportamento das nascentes testemunhos. 

Níveis mais baixos no Período III podem estar 

relacionados com o regime climático 

Possível  

I - Botica VNII_0124 
 

Impacte temporário possível, durante a 

escavação (2010 e 2011). Níveis mais baixos 

no Período III podem estar relacionados com 

o regime climático 

Possível Sim 

J - Túnel de 

Restituição 
VNII_0074 

 

Impacte temporário possível, durante a 

escavação (2012). Níveis mais baixos no 

Período III podem estar relacionados com o 

regime climático 

Possível Sim 

L - 

Restituição 
VNII_0078 x 

Impacte temporário durante a construção. 

Níveis recuperaram significativamente no 

pós enchimento, apesar da precipitação 

reduzida 

Provável  
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4.4.3 Qualidade Físico-Química da Água 

A análise da qualidade da água foi efetuada baseada nas medições de condutividade elétrica do maciço. 

A condutividade típica dos pontos de água subterrânea (medido à superfície) é menor do que 100 

μS/cm, mas poderá ser afetada por várias atividades, nas quais se inclui a escavação do circuito 

hidráulico, e sobretudo as operações de contenção com recurso a pregagens e/ou que envolvam a 

injeção de caldas de cimento. No sentido contrário, a injeção (acidental) de água superficial dos circuitos 

hidráulicos poderá fazer uma redução significativa deste parâmetro.  

A análise da condutividade foi efetuada baseada no desvio padrão por ponto de água. Todos os pontos 

cujo desvio padrão esteve acima de 10 μS/cm foram considerados ilegíveis para uma análise mais 

detalhada, apesar de haver um testemunho (VNII_0127) cuja variação da condutividade elétrica é 

considerável, devido à amostragem do verão de 2010 (Tabela 8). 

Apenas a captação VNII_0120 apresenta variações que não se encaixam na gama das flutuações 

naturais. Trata-se de um ponto de água do tipo furo, ao qual será necessária a recolha de mais 

informações para entender se a variação na condutividade elétrica da água não poderá ter aumentado 

devido a alterações no seu uso e/ou operações de manutenção, por exemplo. Neste furo foi 

referenciada uma subida de nível (2013) a que corresponde o maior aumento de CE.  
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Tabela 8 – Análise estatística e gráfica dos pontos de água (condutividade elétrica da água) 

Grupo Nº Inventário Desvio 

Padrão 

(μS/cm) 

Observações Impacte 
Assinalável 

Impacte 
Temporário 

G - Chaminé 

de Equilíbrio VNII_0054 25,9 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

G - Chaminé 

de Equilíbrio VNIII_0106 12,6 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

H - Central VNII_0055 12,6 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

H - Central VNII_0093 14,1 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

H - Central VNII_0115 24,6 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

I - Botica VNII_0119 26,7 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

I - Botica VNII_0120 64,1 

Aumento assinalável de CE em 

2013. Aparentemente em 

recuperação 

Sim Sim 

I - Botica VNII_0121 22,6 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

I - Botica VNII_0122 25,8 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

I - Botica VNII_0123 24,9 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

K - Túnel de 

Acesso VNIII_0003 10,8 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

K - Túnel de 

Acesso VNIII_0028 10,0 

Dentro da gama das variações 

naturais 

  

 

Relativamente ao pH das águas subterrâneas verificou-se uma variação média de 1.61 em todos os 

pontos monitorizados. Sete pontos de água tiveram pelo menos uma vez um pH inferior a 3,5, durante a 

época de estiagem e quinze registaram uma vez um pH superior a 7, valores que poderão ser 

considerados como atípicos.  

A análise mais pormenorizada focou-se nos pontos cujo pH de estiagem se apresentou pelo menos uma 

vez menor que 3,5 ou superior a 7, e que tiveram no seu histórico uma amplitude de valores superior a 

2,5 (Tabela 9).  

Na análise gráfica, verificam-se valores atípicos em diversos pontos de água, mas insuficientes para 

validarem uma tendência que seja possível atribuir a uma ação da obra. A maior parte das variações 

estão dentro da gama das variações naturais.    
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Tabela 9 - Análise estatística e gráfica dos pontos de água (pH da água) 

Grupo Nº 

Inventário 

Amplitude Nº de 

excedências 

pH 3,5 

Nº de 

excedências 

pH 7 

Observações Impacte 

significativo 

B - Túnel em 
Carga VNII_0037 

1,7  1 

Ligeira acidificação, mas 
ainda dentro da gama das 
variações naturais 

 

B - Túnel em 
Carga VNII_0040 

2,5   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

B - Túnel em 
Carga VNII_0042 

3,3  1 Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

B - Túnel em 
Carga VNII_0043 

2,5   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

B - Túnel em 
Carga VNII_0046 

5,9 1  Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

B - Túnel em 
Carga VNII_0047 

1,1  1 Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

B - Túnel em 
Carga VNII_0240 

2,3 1  Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

C - Túnel em 
Carga VNII_0035 

4,6  1 

Ligeira acidificação, mas 
ainda dentro da gama das 
variações naturais. pH 
mínimo em 2012  

 

C - Túnel em 
Carga VNII_0277 

2,5   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

E - Túnel em 
Carga VNII_0013 

3,5  1 

Acidificação em cerca de 
um 1 ponto. Valores 
aceitáveis para a água 
subterrânea 

 

E - Túnel em 
Carga VNII_0228 

2,6   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

F - Túnel em 
Carga VNII_0001 

4,3 1  

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 

 

F - Túnel em 
Carga VNII_0128 

3,6 1  

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 

 

F - Túnel em 
Carga VNII_0176 

2,7   

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 

 

G - Chaminé 
de Equilíbrio VNII_0004 

4,3 1  Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

G - Chaminé 
de Equilíbrio VNII_0020 

2,5   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

G - Chaminé 
de Equilíbrio VNII_0056 

2,5   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

G - Chaminé 
de Equilíbrio VNII_0184 

2,8  1 Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

G - Chaminé 
de Equilíbrio VNII_0246 

2,6   Variações naturais. pH 
mínimo em 2012 

 

H - Central VNII_0055 
1,9  1 Variações naturais. pH 

mínimo em 2012 
 

H - Central VNII_0080 
2,8  1 

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 
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H - Central VNII_0081 
2,8  1 

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 

 

H - Central VNII_0278 
3,1   

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico.  

 

I - Botica VNII_0061 
2,6   

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 

 

I - Botica VNII_0120 
2,7   

Aumento da alcalinidade 
da água no pós 
enchimento 

 

I - Botica VNII_0131 
2,3  1 Variações naturais. pH 

mínimo em 2012 
 

I - Botica VNII_0167 
2,7   Variações naturais. pH 

mínimo em 2012 
 

I - Botica VNII_0171 
3,5 1  Variações naturais. pH 

mínimo em 2012 
 

I - Botica VNII_0264 
4,5 1  Variações naturais. pH 

mínimo em 2012 
 

I - Botica VNIII_0099 
2,3  1 

Acidificação em cerca de 
um 1 ponto. Valores 
aceitáveis para a água 
subterrânea 

 

J - Túnel de 
Restituição VNII_0155 

3,3  2 

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico 

 

J - Túnel de 
Restituição VNII_0201 

2,0  1 

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico. Subida de pH 
na última campanha de 
monitorização 

 

K - Túnel de 
Acesso VNIII_0029 

3,6  1 

Variações naturais. pH 
mínimo em 2009 é um 
valor atípico. 
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Figura 14 – Localização dos pontos de água que, à luz dos resultados estatísticos, indiciam maior possibilidade de afetação por parte do circuito hidráulico  
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5 RECLAMAÇÕES 

De 263 pontos monitorizados foram apresentadas 37 reclamações, relativas a pontos de água 

monitorizados no âmbito do acompanhamento hidrogeológico do projeto de VNIII, cujos proprietários 

alegam que a realização das escavações ou operações teriam afetado a exploração das respetivas 

captações/pontos de água. Estas alterações estariam relacionadas com a construção do circuito 

hidráulico de Venda Nova III.  

Todas as reclamações foram alvo de uma análise técnica considerando as condições topográficas, 

geológicas e hidrogeológicas da envolvente, bem como os dados de monitorização, da precipitação e da 

emergência/captação. No âmbito deste relatório as reclamações foram revistas à luz dos dados 

recolhidos nas campanhas precedentes. As conclusões, anteriormente apresentadas em várias notas, 

foram agora reanalisadas (ANEXO II). 

Na Tabela 10 representam-se as conclusões das respetivas análises. Das 37 reclamações, 9 foram 

consideradas como pertinentes, ou seja, existe evidência estatística suficiente correspondente a uma 

variação, não inteiramente explicada pelas variações naturais na recarga, verificada pelo 

comportamento dos testemunhos. A maior parte das reclamações confirmadas estão no grupo H – 

Central, I – Boticas e J – Túnel de Restituição.  

Os impactes parecem ser permanentes, com exceção do ponto VNII_0185 onde se verifica uma 

recuperação pós enchimento, tratando-se, portanto, de um impacte temporário.  

As reclamações nos pontos de água VNII_0062 – (Nascente de Ervedeira) (grupo K), VNIII_027A (grupo 

K) e VNII_0239 – Nascente em Porto de Lobo (Grupo B), são claramente injustificadas. As primeiras 

estão a uma distância considerável das estruturas do Circuito Hidráulico, e a última refere-se a um 

problema estrutural na poça, e não a uma redução de caudal.  
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Figura 15 – Localização das reclamações efetuadas (e respetiva qualificação) e dos pontos com maior probabilidade de sofrerem alterações por parte do circuito hidráulico 
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Tabela 10 – Resumo das reclamações e respetivas conclusões 

Proprietário Grupo Ponto M P Cota Impacte Avaliação 

Domingos 
Pereira, Silvina 
Pereira, 
Herdeiros de 
Vitória Rodrigues 

B - Túnel 
em Carga 

VNII_0239 211481 522984 786 
 

Variações normais, de acordo com a 
precipitação 

Silvino Pereira 
C - Túnel 
em Carga 

VNII_0032 210927 522921 840 Possível 
Grande variação de caudal no período de 
construção de VNIII 

VNII_0034 211102 523023 784 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0035 211083 523128 750 
 

Variações normais, de acordo com a 
precipitação. Nascente frequentemente 
seca 
 

VNII_0140 210945 522953 832 Possível 
Impacte possível, com caudais em cerca de 

20% dos originais no Período III   

José Dias 
D - Túnel 
em Carga 

VNII_0187 210703 523182 806 
 

Variações normais de acordo com a 

precipitação 

Conceição 
Vassalo 

F - Túnel 
em Carga 

VNII_0060 210030 524302 356 Provável 
Redução do caudal com alguma evidência 
estatística 

Júlio Pereira 

E - Túnel 
em Carga 

VNII_0134 210219 523689 624 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0181 210223 523548 668 
 

Variações normais, de acordo com a 
precipitação. 

VNII_0227 210235 523536 670 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0228 210221 523738 622 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

G - 
Chaminé 

de 
Equilíbrio 

VNII_0023 209758 523573 624 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0137 209759 523572 624 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0138 209682 523603 596 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0184 209753 523608 619 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0184A 209743 523692 629 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0185 209648 523487 644 
Provável, 

temporário 

Impacte provável durante a escavação, mas 

com recuperação pós enchimento 

VNII_0232 209691 523508 634 
 

Variações normais de acordo com a 

precipitação 
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Proprietário Grupo Ponto M P Cota Impacte Avaliação 

H - Central 

VNII_0094 209504 523451 650 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação  

VNII_0136 209605 523728 554 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0160 209152 523432 693 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

EPMAR 

A - 
Tomada 
de Água 

VNII_0112 211943 522623 787 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação  

H - Central 

VNII_0115 208955 523226 701 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação  

VNIII_025A 209215 523669 590 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

Idalina 
Gonçalves 

H - Central VNII_0080 209008 523495 667 Possível 

Impacte possível. Valores de caudal 
constantemente abaixo daqueles 
encontrados antes do início das escavações 

Maria Barbosa, 
João Sousa, José 
Sousa, Rui Sousa 

H - Central 

VNII_0139 209545 523752 530 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0233 209461 523872 493 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

Paulino Sousa, 
Maria Carneiro, 
Fernando Sousa, 
Celeste Sousa 

H - Central VNII_0086 209174 523432 695 Provável 

Impacte provável. Redução do valor de 
caudal desde o início da construção de VNIII. 
Alguma recuperação pós enchimento 

Domingos Sousa, 
Maria de Jesus 
Braga 

I - Botica 

VNII_0102 208936 523636 614 Possível 
Impacte possível. Caudais no pós construção 
frequentemente nulos; 

VNII_0167 208992 523681 592 Possível 

Impacte possível de VNIII nos caudais, com 
um aumento de variabilidade dos caudais 
durante a construção 

António Fonseca, 
Samuel Miranda 

J - Túnel 
de 

Restituição 

VNII_0068 209515 524385 337 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0069 209530 524342 360 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0154 209499 524394 340 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0155 209520 524411 321 
 

Variações normais de acordo com a 
precipitação 

VNII_0250 209532 524419 312 Possível 

Impacte Possível. Redução de Caudal desde 
o Período I 
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Proprietário Grupo Ponto M P Cota Impacte Avaliação 

António Baixo 
K - Túnel 
de Acesso 

VNIII_027A 208493 524345 504 
 

Variações normais, de acordo com a 
precipitação 

Armando Perdiz 
 K - Túnel 
de Acesso 

VNIII_0062 208007 524909 426 
 

Demasiado afastado do circuito hidráulico 
para que se possa invocar algum impacte 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
Decorridos 2 anos após o enchimento do circuito hidráulico de Venda Nova III, pode concluir-se que: 

1. Verticalmente, o maciço é constituído por uma zona decomposta até cerca de 10m de 

profundidade, uma zona alterada a muito alterada até 30 ou mais de 100m (nas falhas mais 

penetrativas as zonas alteradas poderão alcançar maiores profundidades) e rocha sã, com 

eventuais zonas fraturadas em profundidade; na parte alterada do maciço estão instalados 

sistemas aquíferos livres com permeabilidade intersticial dominante. Nas zonas fraturadas, 

situadas em profundidade, ocorrerão zonas de circulação descontínua que podem ser 

equiparadas a aquíferos semi-confinados (Carvalho 2009, TARH 2017); 

2. A condutividade hidráulica é superior a 20 UL (> 0,1 m/dia) na zona superficial, alterada. Por 

sua vez, em profundidade, e excetuando zonas de falha que favoreçam o escoamento 

subterrâneo, a condutividade hidráulica é, geralmente, inferior a 1UL (<0,01 m/dia); 

3. A superfície livre do subsistema aquífero superficial, quando existente, acompanha a topografia 

e mantem-se praticamente à superfície (Carvalho 2009, TARH 2017); 

4. Os caudais afluentes na fase de obra, registados dentro do circuito hidráulico (CH) durante as 

escavações, foram da ordem dos 3 l/s, o que corresponde a uma taxa de recarga profunda de 

1%, considerando os 7 km
2
 que correspondem à área de contribuição do CH. A medição das 

percolações através dos furos exploratórios e não por registo do caudal captado na soleira, a 

aplicação sistemática de betão projetado nas superfícies escavadas e a menor precipitação, 

poderão ter influenciado os valores de caudal registados em VNIII, dado que os valores 

registados de caudais afluentes às escavações de VNII foram da ordem de 12 l/s, cerca de 3% 

da precipitação (Plasencia et al, 2015).  

5. A precipitação anual no período pós enchimento foi bastante mais reduzida (menos 200 

mm/ano) do que a média registada desde 1997 (2030 mm/ano). A menor precipitação 

verificada nestes últimos anos adiciona uma variável extra na verificação de impactes do 

circuito hidráulico no meio hidrogeológico. Verificou-se uma descida geral dos caudais dos 

pontos de água (PA) em redor dos circuitos hidráulicos e dos “testemunhos” (nascentes fora do 

âmbito geográfico do projeto) e uma descida dos níveis hidroestáticos, que terá de ser 

imputada ao fator recarga. 

6. Verificou-se uma redução do caudal das nascentes testemunhos do Período I (situação de 

referência) ao Período III (pós enchimento), o que indica uma diminuição dos recursos hídricos 

disponíveis no maciço a nível regional, em locais fora da área de influência do circuito 

hidráulico. Por outro lado, a diferença entre o caudal das nascentes “testemunho” e o caudal 

médio dos PA monitorizados é igual ao verificado antes da construção de VNIII (Figura 10), 

indiciando pouca influência da obra nos aquíferos. 
7. Existem, no entanto, algumas captações cuja variação de caudal se afigura significativa, apesar 

da redução da precipitação verificada nos últimos anos. Na maior parte destes casos (34 PA 

correspondentes a nascentes e galerias), verifica-se uma redução gradual de caudal, com 

respostas à precipitação diferentes das captações testemunho. A maior parte destas captações 

estão localizadas nos grupos G-Chaminé de Equilíbrio, H-Central e I-Falha da Botica (Tabela 6 e 

Figura 14). 

8. No geral, a análise dos níveis hidroestáticos não revela variações significativas, indicando uma 

vez mais que a afetação do maciço é mínima, apesar das variações de recarga. No entanto 

foram verificados seis pontos (VNII_0103, VNII_0093, VNII_0120, VNII_0123, VNII_0124 e 
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VNII_0078), onde se registou um abaixamento do nível hidroestático durante a construção, 

com recuperação pós enchimento, com exceção da Sondagem VNII_0078 (Grupo L, que 

apresenta apenas uma recuperação parcial) e VNII_0123 (no Grupo I, que apresenta um 

comportamento alinhado com as condições climáticas (ver Tabela 8).  

9. Foram apresentadas 37 reclamações, relativas a reduções de caudal, das quais 9 foram 

consideradas como pertinentes, havendo portanto um possível impacte local do circuito 

hidráulico nesses pontos de água (Tabela 10 e Figura 15).  

10. De um modo geral, os impactes verificados pela construção e pelo enchimento do circuito 

hidráulico de Venda Nova III têm influência reduzida nos recursos hídricos subterrâneos. A 

relação inequívoca entre o abaixamento de caudais ou níveis é difícil de estabelecer, mas, com 

algum grau de confiança, pode considerar-se que o comportamento hidráulico acompanha a 

variação natural intersazonal encontrada na região. O número de pontos de água subterrânea 

com possíveis impactes (inferido com base nas análises estatísticas e gráficas referidas no 

subcapítulo 4.2 e concretizadas no subcapítulo 4.4) é reduzido. Não é de excluir que as 

alterações estejam relacionadas com a diminuição verificada no regime de precipitação, tal 

como discutido no ponto 6 deste capítulo.  

 

 
 

Sacavém, 19 de Dezembro de 2019 

 

 

José Martins Carvalho, EurGeol, PhD, DSc,  

Sócio Gerente 
Professor Emérito ISEP/IPP 

Medalha de Mérito 2016 (Federação Europeia de Geólogos) 
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