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(RECAPE)

VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto em análise é relativo ao Projeto de Execução do Aproveitamento Hidroelétrico
da Barragem de Pretarouca (AHB de Pretarouca) que se localiza na União das
Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca,, ao longo da vertente esquerda do rio
Balsemão, até à localidade de Sardinho, pertencente ao concelho de Lamego e distrito de
Viseu (ver FIG. I. 1 para enquadramento).
O presente projeto consiste na implementação de uma componente hidroelétrica na
Barragem de Pretarouca, atualmente destinada apenas a abastecimento urbano de água,
uma vez que possui caudais sobrantes muito significativos. Esta nova instalação permitirá
rentabilizar, assim, o volume excedentário daquele aproveitamento hidráulico,
transformando-o
o num aproveitamento com fins múltiplos.
O projeto foi sujeito em fase de Estudo Prévio a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) “Aproveitamento
“
Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca”,
Pretarouca”, que concluiu pela emissão de parecer
favorável condicionado.
O AHB de Pretarouca terá o início
início do seu circuito hidráulico no encontro esquerdo da
Barragem
arragem de Pretarouca, onde será implantado o equipamento específico na tomada de
água já existente. O circuito hidráulico será constituído por uma conduta adutora de
800 mm, com cerca de 3 463
46 m de extensão (3 460 m em planta),, implantada em vala
coberta ao longo da encosta esquerda do rio Balsemão e posteriormente na berma
esquerda da EN2 (sentido sul-norte),
sul
e por uma conduta forçada de 600 mm, com uma
extensão real aproximada de 1 073 m (1 040 m em
m planta),
planta) atravessando
perpendicularmente a encosta do lado direito da EN2 (sentido sul-norte),
norte), passando a
povoação de Gardal até Sardinho.
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A central hidroelétrica (e restituição no rio Balsemão) será localizada junto à povoação de
Sardinho e à Estação Elevatória de Magueija EE2-SAR-DS16,
EE2
com uma potência máxima
de cerca de 1,72 MW.
A ligação ao Sistema Elétrico Público, por condutores Aster
ster 55 com secção de
54,55 mm2, terá uma extensão aproximada de 284 m.
Do projeto fará ainda parte a beneficiação e alargamento de um caminho existente para
acesso à central hidroelétrica junto à povoação de Sardinho,
Sardinho, com cerca de 217 m de
extensão.

2.

ENTIDADES PROPONENTE E LICENCIADORA

O proponente do AHB de Pretarouca é a empresa Águas de Trás-os-Montes
Montes e Alto
A
Douro,
que promoveu a elaboração do Projeto
Proje de Execução, no qual é desenvolvida a solução
analisada no Estudo Prévio,
Prévio, com um pormenor compatível com o seu licenciamento e
lançamento do processo de concurso.
A empresa Águas de Trás-os-Montes
Trás
e Ato Douro está sujeita,
ujeita, em matéria de
licenciamento
icenciamento de estudos e projetos, à Agência Portuguesa do Ambiente no que diz
respeito à utilização dos recursos hídricos, e à Direção Geral de Energia e Geologia, na
atribuição de capacidade de injeção de potência na Rede Elétrica de Serviço Público
(RESP).

3.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO
EL
DO ESTUDO

A elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE), esteve
ve a cargo da Via Túnel PGF – Projetos, Gestão e Fiscalização de
Empreendimentos, Lda. que reuniu
reuniu para o efeito uma equipa técnica especializada, cuja
constituição consta do Quadro I. 1.
A sua elaboração decorreu no período compreendido entre novembro de 2014 e fevereiro
de 2015.
O estudo teve ainda a colaboração da equipa projetista da CENOR, Consultores, S.A. no
que diz respeito às diferentes componentes do projeto.
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FIG. I. 1 – Esboço Corográfico (Escala 1:25 000)
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Quadro I. 1 – Equipa Técnica
Nome

Área de Intervenção

Formação

Coordenador do Estudo

Engenheiro Biofísico

David DA FONTE

Ecologia / Fatores Ecológicos
Aquáticos

Licenciado em Biologia

Susana BAPTISTA

Ecologia / Fatores Ecológicos
Terrestres

Licenciada em Recursos Faunísticos
e Ambiente/Biologia

Paula MARINHEIRO

Recursos Hídricos e Geologia

Engenheira do Ambiente

Márcia FERNANDES

Gestão Ambiental

Engenheira Química

Fatores Humanos e Ordenamento

Engenheira Química

Nuno CRUZ DE CARVALHO

Paisagismo

Arquiteto Paisagista

João ALBERGARIA

Património

Licenciado em História, variante de
Arqueologia

Cartografia e Sistema de Informação
Geográfica (SIG)

Licenciado em Geografia e
Planeamento Regional

C. Diogo TRINDADE

Susana COSTA

Jorge INÁCIO

4.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) foi
desenvolvido nos termos do quadro legislativo definido pelo Decreto-Lei
Decreto Lei n.º 151-B/2013,
151
de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
Decreto ei nº47/2014, de 24 de março, que revogou o
Decreto-lei
lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei
Decreto
n.º
197/2005, de 8 de novembro,
novembro e Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 2 de janeiro,
relativo ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

5.

OBJETIVO DO RECAPE

O presente RECAPE do AHB de Pretarouca tem por objetivo fundamental descrever e
demonstrar que o Projeto de Execução obedece às condições definidas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 14 de maio de 2013,
2013 em fase de
Estudo Prévio, com parecer favorável condicionado e que se apresenta no Anexo 1 do
Volume III.1 – Anexos Técnicos.
Técnicos
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6.

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE

A estrutura e o conteúdo do RECAPE foram definidos de acordo com a Portaria
n.º 330/2001, de 2 de abril,, com as correções introduzidas pela Declaração de Retificação
n.º 13-H/2001, de 31 de maio.
O RECAPE em estudo é composto de três volumes, correspondendo:
⇒ O VOLUME I ao Sumário Executivo
O Sumário Executivo transmite de uma forma resumida as principais informações
que constam do RECAPE, destinando-se
destinando se a publicitação junto do público.
Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as
medidas de minimização
minimização e os planos de monitorização a executar para o seu
controlo ambiental.
⇒ O VOLUME II ao Relatório Técnico, correspondente ao presente documento,
subdividido nos seguintes capítulos:


Capítulo I – Introdução
Faz a identificação do projeto,, das entidades proponente e licenciadora e dos
responsáveis pelos estudos e o seu enquadramento legal, objetivos,
obje
estrutura e conteúdo do RECAPE.



Capítulo II – Antecedentes do Projeto
Apresenta um enquadramento e justificação do projeto, assim como os
antecedentes do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental e dos
condicionamentos estabelecidos na DIA.



Capítulo III – Descrição do Projeto
Descreve as características técnicas
té
principais do projeto,, identificando ainda
o planeamento de execução do projeto.



Capítulo IV – Conformidade Ambiental com a DIA
i)

Verifica se as características do projeto asseguram as condições
estabelecidas no parecer da CA e respetiva DIA;
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ii)

Apresenta os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas
necessários para assegurar a conformidade do Projeto de Execução com
as condicionantes apresentadas na DIA;

iii) Analisa

e discute as medidas de minimização propostas na DIA. As
medidas definidas na DIA são respondidas uma a uma detalhadamente e
conforme a ordem apresentada. Oss projetos e estudos complementares
são apresentados no Volume III – Anexos Técnicos.



Capítulo V – Conclusões
Apresenta as conclusões do RECAPE.

⇒ O VOLUME III aos Anexos Técnicos
No sentido de demonstrar e justificar a conformidade com a DIA e com a
legislação em vigor, apresenta-se
apresenta se em anexo, para além da própria DIA, os
extratos do Projeto de Execução e as Cláusulas do Contrato da Empreitada,
bem como os Planos de Monitorização
Monitorização de Flora e Habitats e Recursos
Hídricos. São também apresentados os pareceres
pareceres das entidades consultadas
pelo promotor, aquando da realização do Projeto de Execução.
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APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO
DA BARRAGEM DE PRETAROUCA
PROJETO DE EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

CAPÍTULO II – ANTECEDENTES DO PROJETO

Os antecedentes do projeto foram já descritos de forma detalhada no Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Estudo Prévio, pelo que na presente fase apenas se enquadram de
uma forma sintética alguns aspectos essenciais desse processo e aqueles que dizem
respeito ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) que conduziu à
emissão de parecer favorável à execução do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem
de Pretarouca (AHB de Pretarouca).
O presente projeto consiste na implementação de uma componente hidroelétrica na
Barragem de Pretarouca, atualmente destinada apenas a abastecimento urbano, uma
vez que em ano médio sobram aproximadamente 2/3 da afluência total natural recebida
pela albufeira da barragem. Esta nova instalação permitirá rentabilizar, assim, o volume
excedentário daquele aproveitamento hidráulico, transformando-o num aproveitamento
com fins múltiplos.
Esta solução foi já prevista aquando da construção da barragem, tendo sido, para esse
efeito, já executada a tomada de água no seu encontro esquerdo.
O AHB de Pretarouca terá, assim, o início do seu circuito hidráulico no encontro esquerdo
da Barragem de Pretarouca, onde será implantado o equipamento específico na tomada
de água já existente.
O circuito hidráulico será constituído por uma conduta adutora de 800 mm, com cerca de
3 463 m de extensão (3 460 m em planta), implantada em vala coberta na margem
esquerda do rio Balsemão, e por uma conduta forçada de 600 mm, com uma extensão
aproximada real de 1 073 m (1 040 m em planta). A conduta forçada será instalada à
superfície, sobre apoios em betão, em cerca de 16% da sua extensão e em vala coberta
nos restantes 84%, atravessando perpendicularmente a encosta do lado direito da EN2
(sentido sul-norte), passando a povoação de Gardal até Sardinho.
A central hidroelétrica, com potência instalada de 1,72 MW (incluindo a restituição no rio
Balsemão), será localizada em Sardinho, a cerca de 160 m a montante da Ponte de
Sardinho. A linha elétrica prevista de ligação ao Sistema Elétrico Público terá uma
extensão aproximada de 284 m, desenvolvendo-se entre a central hidroelétrica e uma
linha elétrica existente a noroeste da central.
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O projeto relativo ao AHB de Pretarouca e nos termos da legislação em vigor,
encontra-se abrangido pela obrigatoriedade de ser sujeito a um processo de Avaliação de
Impacte Ambiental.
No Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº47/2014,
de 24 de março, que revogou o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, e Declaração de
Retificação n.º 2/2006, de 2 de janeiro, relativo ao regime jurídico de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), encontra-se definido que os projetos constantes do Anexo II do
referido Decreto-Lei estão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos
previstos no próprio diploma. O presente projeto é abrangido por aquele anexo, estando
incluído na alínea h) do ponto 3 respeitante a “Instalações para a produção de energia
hidroelétrica” que, localizando-se em Área Sensível, está sujeito a Avaliação de Impacte
Ambiental independentemente da capacidade instalada.
O Estudo de Impacte Ambiental, que procedeu à avaliação do projeto em fase de Estudo
Prévio, foi desenvolvido pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., entre
janeiro a maio 2012 e entregue na Agência Portuguesa de Ambiente (APA)
(ex-Administração de Região Hidrográfica do Norte) em 14 de junho de 2012.
A APA, como autoridade de AIA, instruiu o procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental e dando cumprimento ao estipulado no Artigo 9º do Decreto-lei n.º 69/2000,
nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA
(entidade que preside), da APA/ ARH Norte, do Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), e do Laboratório Nacional
de Energia e Geologia (LNEG).
No decurso do processo de AIA, sob a forma de um Aditamento ao Estudo de Impacte
Ambiental, a CA solicitou a apresentação de alguns elementos adicionais através de um
ofício (ref.ª 670/2012/GAIA) datado de 26 de julho de 2012 (ver Anexo 2.1 do
Volume III – Anexos Técnicos).
Após a entrega de todos os elementos considerados necessários, em 4 de janeiro de
2013 foi declarada a conformidade do EIA com a legislação em vigor, através do ofício
ref.ª 14/2013/GAIA datado de 14 de janeiro de 2013 (ver Anexo 2.2 do
Volume III – Anexos Técnicos), o que habilitou a APA a dar continuidade ao processo de
AIA lançando também a fase de Consulta Pública do EIA, no período de 24 de janeiro a
27 de fevereiro de 2013.
No dia 6 de março de 2013 foi efetuada uma visita de reconhecimento ao local de
implantação do AHB de Pretarouca, a qual contou com a presença de representantes da
CA, do proponente e da equipa que realizou o EIA.
Com a conclusão do procedimento de AIA, em 26 de abril de 2013 foi emitida pelo
Senhor Secretário de Estado do Ambiente a Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
Favorável Condicionada ao Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca,
que consta do Anexo 1 do Volume III – Anexos Técnicos.
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Refira-se que as condicionantes da DIA que se refletem em compromissos assumidos
pelo promotor, e indiretamente pelo empreiteiro responsável pela execução das obras do
AHB de Pretarouca, estão salvaguardadas pela Declaração devidamente assinada pelo
Dono da Obra no Anexo 3.1 do Volume III – Anexos Técnicos, sendo as restantes já
apresentadas no presente relatório.
Refere-se ainda que as Cláusulas Contratuais para a Empreitada de Construção do AHB
do Volume III – Anexos Técnicos) comprometem o empreiteiro
que será responsável pela execução da obra ao cumprimento das medidas ambientais
aplicáveis.

de Pretarouca (Anexo 4
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APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO
DA BARRAGEM DE PRETAROUCA
PROJECTO DE EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.

ENQUADRAMENTO

Neste ponto é efetuada uma descrição das características do Projeto de Execução,
dando-se especial relevo àquelas que traduzem alterações / adaptações ao projeto
apresentado no EIA do Estudo Prévio, no sentido de averiguar se as mesmas asseguram
a conformidade do projeto com o estipulado na DIA.
Em termos de enquadramento geográfico o Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem
de Pretarouca (AHB de Pretarouca) insere-se num troço do rio Balsemão localizado a
jusante da Barragem de Pretarouca, numa área pertencente à NUT II - Norte e
NUT III - Douro, abrangendo o concelho de Lamego e a União das Freguesias de
Bigorne, Magueija e Pretarouca (ver FIG. I.1 – Esboço Corográfico do Capítulo I).
Na FIG. III. 1 é apresentado o layout final do AHB de Pretarouca, onde é possível
visualizar as alterações efetuadas em fase de Projeto de Execução.
O Projeto de Execução que acompanha o RECAPE inclui uma Memória Descritiva e
Justificativa do AHB de Pretarouca.
A ligação da Central Hidrelétrica de Pretarouca ao Sistema Elétrico de Serviço Público
será efetuada através de um ramal de Média Tensão de serviço público.
Tendo em conta as avaliações efetuadas no EIA e os condicionamentos resultantes das
medidas e recomendações para minimização dos impactes ambientais enunciados na
DIA, o Projeto de Execução do AHB de Pretarouca foi devidamente ajustado, com base
em levantamento topográfico de pormenor.
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Para além das várias medidas e recomendações de carácter mais específico,
nomeadamente de natureza ambiental, apresenta-se em seguida uma síntese daquelas
que constituíram os mais importantes condicionamentos à configuração e conceção dos
elementos constituintes do projeto:


O traçado da conduta e dos acessos, assim como a localização da central
hidroelétrica foram ajustados de forma a minimizar as áreas de restrições
cartografadas na Planta de Condicionamentos.



Considerou-se fundamental que o traçado em planta dos acessos se apoiasse,
tanto quanto possível, nos caminhos existentes, de modo a minimizar os efeitos
negativos resultantes da construção de novos acessos.



O layout das infraestruturas necessárias à implantação do projeto foram definidos
considerando a minimização da área a intervencionar, nomeadamente procurando
evitar a necessidade de proceder à decapagem e movimentações de terra em
zonas com vegetação arbórea.



Foi previsto um sistema de drenagem, o mais naturalizado possível, que assegura
a manutenção do escoamento das águas pluviais.



Outro condicionamento importante à localização das infraestruturas e dos outros
elementos de obra, é a presença de sítios com valor patrimonial. Estes sítios não
podem ser danificados, tendo sido estabelecidos, para tal, áreas de proteção para
cada um destes sítios patrimoniais.



Foi evitada a afetação da levada de água de alimentação dos lameiros existentes
e de áreas de carvalhais e a afetação de um ponto de água (charca). Para tal, a
ripagem do traçado da conduta, em direção ao rio Balsemão, variou entre 1 e
22 m, entre os km 0+300 e 0+600 (conduta adutora), e ao km 1+250 (conduta
adutora) foi realizada uma ripagem de 16 m para norte.



Para proteção da avifauna encontra-se prevista a colocação de espirais de
sinalização simples, a instalar alternadamente nas 3 fases de 7 em 7 metros.

Os condicionamentos acima referidos, e que são passíveis de representação
cartográfica, encontram-se representados na Planta de Condicionamentos – integrado no
Anexo 5.
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2.

ESTUDOS DE BASE

2.1

Caracterização Geológica e Condicionamentos Geotécnicos

2.1.1 Enquadramento Geológico

O AHB de Pretarouca integra a Zona Centro Ibérica do Maciço Hespérico com
características específicas no que se refere ao estilo tectónico, magmatismo e
metamorfismo (Ribeiro et al., 1979).
Os principais aspetos que caracterizam esta zona são:


A discordância entre a sequência pelito-gresosa do Complexo Xisto-Grauváquico
e os Quartzitos Armoricanos;



As 3 fases de deformação da orogenia hercínica que afetaram tanto as formações
metassedimentares como as eruptivas;



O metamorfismo regional de fácies de pressão baixa e intermédia, tipo
Barroviano, intimamente relacionado com as intrusões graníticas.

Na FIG. III. 2 apresenta-se o esboço geológico da região onde se insere este
aproveitamento hidroelétrico, obtido da carta Geológica de Portugal na escala 1/500 000,
edição de 1992, publicada pelos Serviços Geológicos de Portugal. Ocorrem na região
formações metassedimentares e granitóides do Paleozóico.

FIG. III. 2 – Esboço geológico da região onde se insere o AH de Pretarouca –
Extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1: 500 000
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As formações que interessam às obras deste aproveitamento são as formações
Metassedimentares e Granitóides do Paleozóico.
As formações metassedimentares pertencem aos períodos Câmbrico, Ordovícico e
Silúrico. Na FIG. III. 3, compilado da legenda da referida Carta Geológica indicam-se as
unidades litoestratigráficas representadas, com uma descrição genérica dos tipos
litológicos.

Silúrico

Formações metassedimentares
Arenitos, calcoxistos e xistos negros, níveis de
ampelitos e ou liditos (*), tufos ácidos (Vα),
quartzitos (**) e tilóide basal.

Ordovícico

Formação de Pardelhas:
xistos ardosíferos e siltitos
Formação do Quartzito Armoricano:
quartzitos e xistos indiferenciados; xistos (*),
quartzitos conglomerados (**), brechas
a
sedimentares da Formação de Qt. da Ventosa (***)

Câmbrico

Grupo do Douro do Super Grupo do Douro-Beiras
(Complexo Xisto Grauváquico):
CDa1 – Unidades alóctones não diferenciadas:
turbiditos das Fms. da Desejosa, Pinhão e Rio
Pinhão (*), conglomerados da Fm. de S. Domingos.
CDa – Unidades autóctones não diferenciadas:
turbiditos das Fms. de Ervedosa e Bateiras.
CBI - Indiferenciados
FIG. III. 3 – Legenda do esboço geológico referente às formações
metassedimentares com a respetiva descrição litológica genérica

Relativamente, às unidades litológicas eruptivas, estão representados na região as
seguintes rochas granitóides datadas do Carbónico superior:


Granitóides de duas micas, orogénicos sin-tectónicos (sin F3 e tardi F3) onde se
distinguem os granitos de duas micas indiferenciados (ƳI3) e os granitos
geralmente porfiróides (ƳI4);



Granitóides orogénicos sin-tectónicos em relação a F3 e granitóides orogénicos
tardi a pós tectónicos em relação a F3. Os granitóides mais antigos estão
relacionados com cisalhamentos dúcteis enquanto os granitóides mais recentes
estão relacionados com fraturas frágeis.
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Nos granitóides relacionados com cisalhamentos dúcteis distinguem-se as séries,
precoce ƳII1), intermédia (ƳII2b) e tardia (ƳII3a, ƳII3b e ƳII3c). Os granitóides mais recentes
relacionados com fraturas frágeis estão identificados pelo símbolo ƳIII.
No quadro da FIG. III. 4, compilado da legenda da Carta Geológica à escala 1: 500 000,
indicam-se as unidades litológicas eruptivas representadas no esboço geológico, com
uma descrição genérica dos tipos litológicos e a sua relação com as fases da orogenia
Varisca.

Relacionados
com fracturas
frágeis

Granitos biotíticos em
geral porfiróides

Série tardia

Granitos monzonitos com
esparsos megacristais

Granitos monzoníticos
porfiróides

Série
intermédia

Quarztodioritos e
granodioritos biotíticos

Granitos e granodioritos
porfiróides (*)

Série
precoce

Granitóides relacionados com cisalhamentos dúcteis

Tardi a pós tectónicos em relação a F3
Tardi
F3
Sin F3

Orogénicos sintectónicos

Sin- tectónicos em
relação a F3

Orogénicos

Granitóides

Granodioritos biotíticos
(precoces)

Granitóides de
duas micas
com restitos

Granitos geralmente
porfiróides
Granitos de duas micas
indiferenciados

FIG. III. 4 – Legenda do esboço geológico referente aos granitoides
aflorantes na região onde se insere o AH de Pretarouca, com a
respetiva descrição genérica da litologia
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2.1.2 Tectónica

A orogenia hercínica ou varisca é a principal responsável pela estruturação da Zona
Centro-Ibérica. A deformação a ela associada teve carácter polifásico, sendo possível
reconhecer 3 fases de deformação dúctil, F1, F2 e F3.
A primeira fase (F1) é a única com carácter regional e provocou o dobramento de toda a
sequência sedimentar pré-carbonífera, gerando dobras com expressão regional e
xistosidade de plano axial associado, de direção geral NW-SE. As 2ª e 3ª fases de
deformação (F2 e F3) fizeram-se sentir com menor intensidade mas, ainda assim,
afetaram, com maior ou menor evidência, as estruturas formadas em F1.
A fase F2 tem uma distribuição muito mais localizada e está comummente associada a
zonas de cisalhamento sub-horizontais que geraram xistosidade com pouca inclinação.
Na fase F3, a continuação do regime compressivo é responsável pelo redobramento das
estruturas anteriores, com desenvolvimento de zonas de cisalhamento dúctil e produção
de dobras de plano axial subvertical. A instalação da maior parte dos granitóides variscos
da ZCI teve lugar em estreita associação com a fase F3, sendo que a sua instalação
ocorreu no seio das antiformas formadas. Tendo em conta as relações temporais com
esta fase, distinguem-se duas categorias principais de granitóides: os granitóides sin-F3 e
os granitóides tardi a pós-F3.
Ao conjunto de granitóides anteriores a F3 (ante-F3), dá-se a designação de granitóides
precoces. Este conjunto possui pequena representação na ZCI e não ocorre na área em
estudo considerada. Durante as fases finais da orogenia varisca desenvolve-se uma rede
de fracturação da crusta, com desligamentos que se desenvolveram ao longo de duas
principais direções: um sistema direito NNW-SSE a NW-SE e um sistema esquerdo, mais
desenvolvido, com direção NNE-SSW a ENE-WSW (Ribeiro et al., 1979). Esta
fracturação tardia permitiu a subida e instalação de granitos biotíticos porfiróides na ZCI.
A falha Penacova-Chaves-Verin, presente nas imediações da zona em estudo, é um dos
desligamentos esquerdos que se desenvolveram nas fases finais da orogenia varisca. No
local deste AH de Pretarouca, o desligamento rejeitou formações ordovícico-silúricas ao
longo de uma extensão de cerca de 2 km e parece ser responsável pelo traçado do rio
Balsemão, que corre em vale encaixado no troço a montante da povoação de Magueija.

2.1.3 Sismicidade

No que se refere à sismicidade da região, como já foi assinalado anteriormente, o AH de
Pretarouca situa-se próximo da falha Penacova-Chaves-Verin. Na FIG. III. 5 apresenta-se
a carta neotectónica do norte de Portugal com a indicação dos epicentros dos sismos
registados até 2010 e as respetivas magnitudes.
A sismicidade local intraplaca é do tipo difusa, no entanto, os epicentros acompanham
grosso modo os principais alinhamentos estruturais NNE-SSW da fracturação tardihercínica, do tipo falha desligamento esquerdo, onde se incluem, entre outras as falhas
da Vilariça (Portelo-Bragança-Vilariça-Manteigas) e de Chaves (Verin - ChavesPenacova), que dominam o nordeste de Portugal.
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Estas falhas, consideradas sismogénicas, rejogaram aquando da compressão miocénica
com componente principal vertical e soerguimento do compartimento ocidental em
relação ao oriental. Os estudos de neotectónica efetuados nas últimas décadas
evidenciaram atividade tectónica recente que afetaram formações quaternárias
continentais.
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FIG. III. 5 – Carta neotectónica da região norte de Portugal
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Os sismos com epicentros na proximidade da falha de Verin-Chaves-Penacova têm
magnitudes máximas de 5, mostrando que lhe está associada uma sismicidade fraca a
moderada.
A partir de estudos de neotectónica realizados na Zona de Falha Penacova-Régua-Verín,
estimou-se o seu potencial sismogénico. Esta estrutura intraplaca pode gerar sismos
máximos de magnitude 7,0 a 7,5 com um intervalo de recorrência compreendido entre
4 000 a 20 000 anos (Batista, 2000).

2.1.4 Litologia

O circuito hidráulico do Aproveitamento Hidroelétrico da barragem de Pretarouca
desenvolver-se-á ao em formações paleozóicas constituídas principalmente por granitos
porfiróides e rochas metassedimentares (xistos e quartzitos).
Conforme se representa na antiga Carta Geológica de Portugal na escala 1: 50 000, folha
14-A de Lamego, as formações metassedimentares ocorrem dentro dos granitos em duas
manchas alongadas segundo a direção WNW-ESE. Estas manchas encontram-se
desligadas pelo movimento da falha do rio Balsemão.
As formações litoestratigráficas que interessam as obras deste aproveitamento são as
seguintes:


Rochas eruptivas,

γπg - granito de porfiróide de grão grosseiro a médio;


Rochas metassedimentares,

χS - xistos argilosos com leitos ampelitosos (Silúrico),
χOcd – xistos argilosos metamorfizados (Ordovícico),
QOb – Quartzitos (Ordovícico).
Na planta geológica do Desenho 4 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos está
representada a cartografia geológica da zona das obras, elaborada com base na referida
Carta Geológica e nas observações de campo. As formações que constituem o substrato
rochoso encontram-se cobertas por terra vegetal ou solos residuais provenientes da
desagregação das rochas com espessuras geralmente inferiores a 0,5 m. No entanto,
existem alguns depósitos isolados de terra vegetal que podem atingir até 1 ou 2 m de
espessura.
A falha do rio Balsemão, como é designada na Notícia Explicativa da folha 14-A de
Lamego, é do tipo desligamento esquerdo com rejeito horizontal da ordem de 2 km.
Trata-se de um ramo da falha ativa Chaves - Régua - Penacova com direção NNE-SSW
que é atravessada em 4 locais pela conduta adutora. A vertente fortemente escarpada
nas formações metassedimentares, onde se situa o trecho da conduta entre o PK 1+900
e o PK 2+850, apresenta, para alguns autores, evidências de atividade recente desta
falha.
10
Capítulo III – Descrição do Projeto

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

Para além do desligamento das formações metassedimentares não foram observadas à
superfície quaisquer caixas de falha preenchidas com material de esmagamento.
Aparentemente, a rocha é mais fraturada e notam-se várias ressurgências de água sob a
forma de nascentes ou zonas húmidas nos taludes da estrada nacional EN2 entre
Lamego e Castro Daire (Foto III. 1).

Foto III. 1 – Vista geral da vertente esquerda do rio Balsemão na zona do PK 1+850,
que é atravessada pela falha ativa Chaves - Régua – Penacova que rejeita as
formações metassedimentares

2.1.5 Condições Geotécnicas

A caracterização geotécnica das formações que ocorrem ao longo deste aproveitamento
tem como objetivos principais avaliar as condições de abertura das valas e de fundação
das principais obras. Os granitos porfiroides de grão grosseiro a médio ocorrem ao longo
da maior parte do circuito hidráulico e apresentam-se com as seguintes características
geotécnicas:


Rocha medianamente alterada a pouco alterada e pouco fraturada (W 3-2 – F2-1) em
que a cobertura de solos residuais tem espessura reduzida, inferior a 0,5 m;



Rocha muito alterada e medianamente fraturada (W 4 – F3), coberta por solos
residuais com espessuras que podem atingir cerca de 1 m;



Rocha decomposta (W 5), coberta por solos residuais com espessuras inferiores a
1 m.
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Nos granitos (W 3-2 – F2-1) o desmonte da rocha será predominantemente a explosivos ou
com martelo pneumático pesado. Nos granitos (W 4 – F3) o desmonte da rocha será
predominantemente a riper e balde, com recurso frequente a martelo. Nos granitos (W 5) o
desmonte da rocha será a balde e a riper.
As rochas metassedimentares, predominantemente xistos, ocorrem ao longo do traçado
sob as seguintes formas:


Rocha medianamente alterada a pouco alterada e fraturada (W 3-2 – F3-4);



Rocha muito alterada e muito fraturada (W 4 – F4).

Os solos de cobertura nos trechos onde ocorrem os xistos são geralmente inferiores a
0,5 m, raramente atingem 1 m. Tendo em conta o elevado grau de fracturação, os xistos
com características (W 3-2 – F3-4) o desmonte será predominantemente a riper e a martelo
pneumático e nos xistos com características (W 4 – F4) o desmonte será a riper e a balde.
O desmonte com recurso a explosivos poderá ser necessário pontualmente no fundo das
escavações mais profundas, por exemplo, abaixo de 3 a 4 m de profundidade.

2.1.5.1 Conduta Adutora

A conduta adutora desde a barragem de Pretarouca até próximo do PK 3+460
desenvolve-se entre as cotas 914 e 882, aproximadamente. Do ponto de vista
geológico-geotécnico o traçado da conduta pode dividir-se em 2 trechos com
características distintas.
O primeiro trecho até ao PK 1+250 a conduta situa-se próximo da cota 900 m ao longo da
crista do vale encaixado do rio Balsemão, onde afloram os granitos, principalmente
medianamente alterados e pouco fraturados (W 3-F1) e muito rijos. As escavações neste
trecho serão predominantemente a martelo pneumático ou com explosivos, exceto no
trecho inicial junto à barragem, onde o granito se apresenta mais alterado e menos
fraturado (W 4-F3).
O segundo trecho, a jusante do PK 1+250, situa-se a meia encosta de uma vertente
bastante íngreme, seguindo de perto a estrada nacional EN2 Castro-Daire / Lamego.
Nesta vertente ocorrem as formações metassedimentares postas em contacto com
granitos por um dos ramos da falha ativa Chaves-Régua-Penacova. Conforme se indica
no Desenho 4 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos, o traçado da conduta
atravessa esta falha sucessivamente em 4 locais, encontrando-se ora em granitos muito
alterados e fraturados (W4-F3), ora em xistos e quartzitos pouco alterados (W 2-F3).
Os condicionalismos gerais à construção desta conduta são os declives acentuados das
vertentes e o atravessamento de uma linha de água bastante encaixada ao PK 2+400. De
referir, no entanto, que a zona onde se esperam maiores dificuldades encontra-se entre o
PK 1+400 e PK 2+000 onde se observaram várias cicatrizes de deslizamentos dos
materiais superficiais e a presença de várias ressurgências de água (Foto III. 2).
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Também o trecho entre o PK3+500 e o PK4+250 deverá apresentar dificuldades devido
ao declive forte da vertente.

Foto III. 2 – Vista da encosta ao PK 1+800 da conduta adutora. Observam-se
algumas cicatrizes de escorregamento dos materiais de cobertura e zonas
húmidas mais verdejantes

De referir contudo que a estratificação das formações sedimentares, sendo subvertical e
com direção perpendicular à vertente, não condiciona a estabilidade das escavações,
pelo que se podem admitir para os taludes de escavação inclinações entre 1,5V/1H até
2V/1H.
As condições de desmonte para abertura da vala estão indicadas por zonas geotécnicas
no Desenho 4 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos.

2.1.5.2 Conduta Forçada e Central

A conduta forçada situa-se na vertente esquerda bastante declivosa do rio Balsemão
onde ocorre à superfície granito porfiróide de grão grosseiro, em geral muito alterado a
decomposto (W 4-5), mas admite-se em certos locais ocorrências de rocha pouco alterada
e muito rija. Em profundidade a rocha deve passar a medianamente alterada (W 3-4), com
ocorrência de rocha pouco alterada e muito rija.
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O maciço rochoso encontra-se por vezes coberto por solos residuais e terra vegetal, com
espessura inferior a 1 m. Em certas zonas onde foram construídos muros de suporte de
terras esta espessura poderá ser superior. Tendo como base estas condições
geotécnicas estima-se que os apoios da conduta deverão ser fundados a uma
profundidade mínima da ordem de 3 m.
Dada a cobertura vegetal intensa que existe ao longo desta conduta e que não foi
possível desmatar é de admitir imprecisões no levantamento topográfico que apenas em
fase de obra é possível corrigir. Em obra o traçado da conduta deverá ser validado
despois dos levantamentos topográficos e geológicos mais precisos.
No local escolhido para implantação da central, junto à margem esquerda do rio
Balsemão, o granito são ou pouco alterado e pouco fraturado (W 2-3-F2-3) deve encontrarse a cerca de 1 a 3 m de profundidade, estando coberto por solos residuais do granito e
coluvião. No leito do rio o substrato granítico encontra-se coberto por um depósito
aluvionar constituído por grandes blocos envolvidos em areia e seixo solto. As condições
geotécnicas no local da central estão representadas no Desenho 4 do Anexo 9 do
Volume III – Anexos Técnicos.

2.2

Estudos Hidrológicos

2.2.1 Caudais Disponíveis para Turbinamento

Pretende-se que os caudais sobrantes da albufeira da barragem de Pretarouca (volume
médio de cerca de 20,90 Mm3/ano) sejam turbinados na nova central do aproveitamento
hidroelétrico.
No entanto, uma vez que o referido volume sobrante anual médio tem uma distribuição
irregular, quer dentro de cada ano, quer de ano para ano, o aproveitamento total, ou
quase total, do mesmo para turbinamento só seria possível tirando partido do volume de
regularização proporcionado pela albufeira. No entanto, o volume da albufeira da
barragem de Pretarouca foi estabelecido tendo em conta, unicamente, as necessidades
de regularização do abastecimento urbano e, por isso, não poderá ser utilizado com outro
objetivo.
Assim, optou-se por um funcionamento a fio de água (fio-de-água com regularização
diária), em que o turbinamento só será feito quando a albufeira estiver cheia
(NPA = 919,50) e em que quaisquer caudais excedentários que estejam a afluir à
albufeira, para lá dos que estão na altura a ser consumidos em abastecimento urbano,
em evaporação e em caudal ecológico, só poderão ser, ou turbinados, ou lançados fora
por meio pelo descarregador de cheias. Isto implica que só será possível turbinar uma
determinada fração do volume sobrante de 20,90 Mm3/ano, sendo essa fração tanto mais
elevada quanto maior for a capacidade máximas da turbina (ou turbinas) a instalar na
central.
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Para determinar qual a fração do volume sobrante de 20,90 Mm3/ano que, com a
capacidade máxima da turbina de 1 m3/s estabelecida no Estudo Prévio, conseguirá ser
aproveitada para produção de energia e qual é a que continuará a ser lançada fora pelo
descarregador de cheias da barragem, foi necessário dispor de uma curva média anual
de caudais médios diários sobrantes.
No Projeto de Execução da Barragem de Pretarouca, realizado pela CENOR em maio de
2006, foi feita uma simulação da exploração da albufeira, com base em caudais mensais,
para um período de 30 anos correspondente aos anos de 1963/64 a 1994/95, com falhas
nos anos de 1973/74 e 1974/75). Em resultado desta simulação, foi determinada uma
série com 30 anos de caudais mensais descarregados, cuja média é, precisamente, de
20,90 Mm3/ano e que corresponde aos volumes sobrantes, disponíveis para
turbinamento. Com base nesta série de 30 anos de caudais mensais sobrantes, seria
possível determinar uma curva média anual de caudais médios mensais.
No entanto, é sabido que, para aproveitamentos hidroelétricos a fio de água, a utilização
de uma curva de duração de caudais mensais conduz a uma sobre estimação do volume
que efetivamente se consegue turbinar, sendo necessário dispor de uma curva de
duração média anual de caudais médios diários para determinar o volume turbinado com
suficiente precisão.
Assim, no âmbito do projeto do estudo prévio realizado, efetuou-se uma nova simulação
da exploração da albufeira de Pretarouca, desta vez com base numa série de caudais
diários, tendo sido possível a determinação da curva de duração média anual de caudais
médios diários disponíveis para turbinamento e, com base na mesma, determinados os
volumes anuais efetivamente turbinados para diferentes valores do caudal máximo
turbinável na central hidroelétrica.
A série de caudais diários considerada na nova simulação da exploração da albufeira
abrangeu apenas 22 anos, por não se dispor de registos diários para mais. Por isso, o
volume natural médio afluente à albufeira neste período foi de 30,80 Mm3/ano, sobrando
do mesmo, após consumos urbanos, caudais ecológicos e evaporações, um total médio
de 21,34 Mm3/ano. Em todo o resto do presente estudo, este dois valores, que foram
obtidos com base em simulação de exploração diária, substituem os correspondentes
valores de 30,75 Mm3/ano e de 20,90 Mm3/ano, que foram obtidos no projeto da
barragem com base em simulação exploração mensal (portanto menos precisa).

2.2.2 Características da albufeira de Pretarouca

São as seguintes as principais características da albufeira de Pretarouca, tidas em conta
na simulação da sua exploração:


Volume morto: 600 000 m3;



Volume útil: 2 619 000 m3;



Volume total: 3 219 000 m3;



Nível mínimo de exploração (NME): 910,70;



Nível de pleno armazenamento (NPA): 919,50;
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Nível de máxima cheia (NMC): 921,50;



Cota do coroamento da barragem: 922,50;



Área inundada à cota do NPA: 43,40 ha.

No Quadro III. 1 apresentam-se as curvas de volumes armazenados e de áreas
inundadas completas.
Quadro III. 1 – Áreas inundadas e volumes armazenados na Albufeira de Pretarouca
Cota do Plano de
Água

Altura do plano de
água em relação ao
pé de montante da
barragem – H (m)

Área inundada (m2)

Volume armazenado
(m3)

898,5

0,0

0

0

899,0

0,5

439

73

900,0

1,5

1 520

998

901,0

2,5

3 949

3 638

902,0

3,5

9 503

10 164

903,0

4,5

17 530

23 478

904,0

5,5

31 021

47 435

905,0

6,5

43 983

84 749

906,0

7,5

63 889

138 376

907,0

8,5

84 280

212 226

908,0

9,5

107 644

307 950

909,0

10,5

123 534

423 448

910,0

11,5

148 970

559 502

911,0

12,5

171 279

719 496

912,0

13,5

197 766

903 860

913,0

14,5

224 427

1 114 816

914,0

15,5

250 126

1 351 977

915,0

16,5

282 750

1 618 248

916,0

17,5

309 124

1 914 087

917,0

18,5

346 388

2 241 667

918,0

19,5

378 518

2 604 001

919,0

20,5

415 843

3 001 035

920,0

21,5

456 468

3 437 033

921,0

22,5

495 357

3 912 814

922,0

23,5

538 175

4 429 432

923,0

24,5

576 041

4 986 432

924,0

25,5

619 390

5 584 016
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2.2.3 Simulação da Exploração da Albufeira de Pretarouca
2.2.3.1 Considerações Prévias

Como atrás referido, para determinar a curva de duração média anual de caudais médios
diários disponíveis para turbinamento foi necessário determinar os volumes diários
descarregados em Pretarouca.
Para tal, realizou-se uma simulação para um período de 22 anos tendo o dia como
unidade temporal de cálculo, e considerando a curva de volumes armazenados na
albufeira de Pretarouca (Quadro III. 1).
Para realizar a referida simulação foi necessário:


Determinar as afluências diárias à albufeira.



Determinar os volumes diários evaporados em cada mês na albufeira.



Fixar os volumes diários reservados para caudal ecológico em cada mês.



Fixar os volumes diários derivados para abastecimento urbano em cada mês.

Com base nestes resultados, foi determinada a curva de duração média anual de caudais
médios diários disponíveis para turbinamento e os volumes médios anuais efetivamente
turbinados para diversos valores do caudal máximo turbinável na central hidroelétrica.

2.2.3.2 Afluências à albufeira

Como referido anteriormente, foi realizada no Projeto de Execução da Barragem de
Pretarouca uma simulação da exploração da albufeira, com base nas afluências mensais
do período compreendido entre os anos hidrológicos de 1963/64 e de 1994/95,
excetuando os anos de 1973/74 e 1974/75.
Estas afluências mensais foram obtidas por correlação com a Estação Hidrométrica (EH)
de Cabriz, que tem apenas 24 anos de registos de caudais médios diários, sendo que,
destes, apenas 22 anos são em comum com a série de 30 anos obtida para Pretarouca.
Assim, considerou-se a nova série de escoamentos anuais em Pretarouca, com 22 anos,
apresentada no Quadro III. 2. Nesse quadro são igualmente apresentadas as relações
entre os escoamentos anuais em Pretarouca e na EH de Cabriz. Estas relações foram
utilizadas para determinar os caudais médios diários afluentes à albufeira de Pretarouca,
a partir dos da EH de Cabriz.
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Quadro III. 2 – Escoamentos anuais afluentes à Albufeira de Pretarouca e à EH de Cabriz
entre os anos hidrológicos 1966/67 a 1989/90 com falhas nos anos 1973/74 e 1974/75

Ano Hidrológico

Escoamento Anual na
EH Cabriz (dam3)

Escoamento Anual
em Pretarouca
(dam3)

Relação

1966/67

12 130

26 745

2,205

1967/68

9 200

25 178

2,737

1968/69

25 150

48 742

1,938

1969/70

9 340

23 780

2,546

1970/71

9 880

28 329

2,867

1971/72

10 260

23 171

2,258

1972/73

10 740

29 420

2,739

1975/76

3 600

13 371

3,714

1976/77

24 950

59 108

2,369

1977/78

19 630

46 876

2,388

1978/79

24 540

61 259

2,496

1979/80

11 360

26 683

2,349

1980/81

7 120

18 026

2,532

1981/82

11 100

26 500

2,387

1982/83

16 590

31 275

1,885

1983/84

14 690

29 536

2,011

1984/85

19 830

40 673

2,051

1985/86

14 180

30 593

2,157

1986/87

7 860

18 996

2,417

1987/88

16 360

37 484

2,291

1988/89

5 180

11 515

2,223

1989/90

9 830

20 400

2,075

Média

13 342

30 803

2,309
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2.2.3.3 Volumes evaporados
1

As evaporações mensais líquidas na albufeira da barragem de Pretarouca foram
determinadas no Projeto de Execução da Barragem. Para determinar as evaporações
diárias, em cada mês, dividiu-se a evaporação de cada mês pelo número de dias do
respetivo mês.
Os volumes evaporados, dia a dia, foram calculados multiplicando as evaporações diárias
pelas áreas inundadas no início de cada dia.

2.2.3.4 Caudais Ecológicos

Os programas de caudais ecológicos utilizados na simulação diária da exploração da
albufeira foram estabelecidos no Projeto de Execução da barragem de Pretarouca.
Os referidos programas de caudais para os anos médios/húmidos e para os anos
inferiores à média são os apresentados nos Quadro III. 3 e Quadro III. 4, respetivamente.
Quadro III. 3 – Programa de caudais ecológicos na Barragem de Pretarouca
para anos médios e húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

85

165

232

278

209

187

173

158

98

98

71

55

Volume
(10³m³)

227,66

427,68

621,39

744,60

505,61

500,86

448,42

423,19

254,02

262,48

190,17

142,56

Quadro III. 4 – Programa de caudais ecológicos na Barragem de Pretarouca
para anos abaixo da média
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

56,67

110,00

154,67

185,33

139,33

124,67

115,33

105,33

65,33

65,33

47,33

36,67

Volume
(10³m³)

151,78

285,12

414,26

496,40

337,08

333,91

298,94

282,12

169,34

174,99

126,78

95,04

No entanto, estabeleceu-se, que no mês do fevereiro, nos anos não excessivamente
secos (com probabilidade de não serem ultrapassados inferiores a 20%), seja realizada
uma descarga adicional intensa de curta duração de cerca de 172,8 x 103 m3.
Para além destas descargas, o sistema de “by-pass” à albufeira deriva permanentemente
150 l/s. Assim, se o caudal derivado pelo sistema de “by-pass” for igual ou superior ao
caudal ecológico mínimo a garantir, a descarga de caudal ecológico permanecerá
fechada. Se, pelo contrário, o caudal derivado pelo sistema de “by-pass” for inferior ao
caudal ecológico mínimo, a descarga de caudal ecológico entrará em funcionamento, de
modo a completar o valor total mínimo exigido.
1

As evaporações líquidas são as evaporações reais deduzidas das precipitações diretas sobre a albufeira.
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Deste modo, os programas de caudais ecológicos a aplicar efetivamente em anos
médios/húmidos, abaixo da média e muito secos (com probabilidade de não serem
ultrapassados inferior a 20%) são os seguintes:
Quadro III. 5 – Programa de caudais ecológicos a aplicar em anos médios e húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal (l/s)

150,00

165,00

232,00

278,00

281,00

187,00

173,00

158,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Volume/mês
401,76
(10³m³)

427,68

621,39

744,60

679,80

500,86

448,42

423,19

388,80

401,76

401,76

388,80

Volume/dia
(10³m³)

14,26

20,04

24,02

24,28

16,16

14,95

13,65

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

Quadro III. 6 – Programa de caudais ecológicos a aplicar em anos abaixo da média
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal (l/s)

150,00

150,00

154,67

185,33

211,33

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Volume/mês
401,76
(10³m³)

388,80

414,26

496,40

511,26

401,76

388,80

401,76

388,80

401,76

401,76

388,80

Volume/dia
(10³m³)

12,96

13,36

16,01

18,26

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

Quadro III. 7 – Programa de caudais ecológicos a aplicar em anos muito secos
(com probabilidade de não serem excedidos inferior a 20%)
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal (l/s)

150,00

150,00

154,67

185,33

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Volume/mês
401,76
(10³m³)

388,80

414,26

496,40

362,88

401,76

388,80

401,76

388,80

401,76

401,76

388,80

Volume/dia
(10³m³)

12,96

13,36

16,01

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

12,96

2.2.3.5 Caudais Derivados para Abastecimento urbano

Os volumes de água totais a extrair da albufeira de Pretarouca, para alimentar o
subsistema de abastecimento urbano do Balsemão foram fixados nos estudos da
PROSISTEMAS e da ENGIDRO, realizados em agosto de 2002 para a Águas de Trásos-Montes e Alto Douro (ATMAD), no âmbito do “Plano Geral de Abastecimento de Água
e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro”.
O volume a fornecer no ano horizonte de projeto (ano 30) será de 4 950 495 m3, sendo a
variação anual dos consumos a apresentada no Quadro III. 8. Neste quadro, apresentase ainda o volume diário a derivar para abastecimento em cada mês.
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Quadro III. 8 – Distribuição mensal e diária dos consumos
ao longo do ano
Consumo
(103 m3/mês)

Consumo
(103 m3/dia)

Outubro

412,541

13,308

Novembro

371,287

12,376

Dezembro

371,287

11,977

Janeiro

330,033

10,646

Fevereiro

288,779

10,314

Março

330,033

10,646

Abril

371,287

12,376

Maio

371,287

11,977

Junho

453,795

15,127

Julho

495,050

15,969

Agosto

701,320

22,623

Setembro

453,795

15,127

Mês

Total Anual

4 950,495

2.2.3.6 Critérios de Exploração

Nos pontos anteriores, fixaram-se os volumes de água que afluem à albufeira e os que
dela são retirados, por evaporação, para caudal ecológico (quer através do sistema de
“by-pass” à albufeira, quer por descargas na barragem) e para abastecimento urbano.
No presente ponto, definem-se os critérios de exploração adotados nas simulações de
exploração da albufeira, para gerir os referidos volumes afluentes e efluentes. No modelo
matemático de simulação, foram adotados os seguintes critérios:


Subtração às afluências diárias à albufeira dos volumes ecológicos diários a
lançar para jusante.



Sempre que em determinado dia se verifiquem afluências nulas ou inferiores ao
caudal ecológico mínimo a garantir, os caudais lançados para jusante serão iguais
ao caudal afluente à albufeira nesse dia.



Precedência dos caudais ecológicos indicados nos Quadro III. 5, Quadro III. 6,
Quadro III. 7, sobre a extração de volumes destinados a abastecimento urbano
(Quadro III. 8).



Fornecimento dos volumes pedidos para abastecimento urbano, sem outras
restrições, até ser atingido o nível mínimo de exploração teórico (910,70).



Interrupção completa do abastecimento urbano enquanto o nível se mantiver igual
ou inferior ao NME.



Restabelecimento do abastecimento logo que o nível suba acima do NME.
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Considerou-se, ainda, que, se o nível no final de cada mês fosse superior ao NPA da
albufeira, o volume em excesso em relação ao volume armazenado à cota do NPA seria
2
descarregado através do descarregador de cheias .

2.2.3.7 Resultados da Simulação

Como foi referido anteriormente, o objetivo da simulação realizada foi o de obter uma
série de caudais médios diários sobrantes, para, com a mesma, determinar a curva de
duração média anual de caudais médios diários disponíveis para turbinamento. No
Quadro III. 9 resumem-se as conclusões da simulação realizada, em termos de volumes
médios anuais.
Quadro III. 9 – Resultados da simulação realizada, em termos de volumes médios anuais
Volumes Entrados na Albufeira

Afluência natural
Abastecimento Público

Volumes Saídos na Albufeira

Descarregamento de caudais em excesso
Caudal ecológico
Evaporação

30 803,0 dam

3

4 905,1 dam

3

21 327,9 dam

3

4 343,4 dam

3

222,6 dam

3

Analisando o quadro anterior, obtido com base na simulação diária da exploração da
albufeira de Pretarouca ao longo de 22 anos, conclui-se que:


O volume derivado para abastecimento público é de 4,91 Mm3, o que representa
15,9% da afluência média anual natural.



O descarregamento de caudais em excesso, com base no qual se determina
seguidamente curva de duração média anual de caudais médios diários
sobrantes, é de 21,33 Mm3, o que representa 69,2% da afluência média anual
natural.



As derivações para caudal ecológico são de 4,34 Mm3, o que representa 14,1%
da afluência média anual natural.



O volume evaporado da albufeira é de cerca 0,22 Mm3 e representa 0,7% da
afluência média anual natural.

2.2.3.8 Curva de Duração Média Anual de Caudais Médios Diários Sobrantes

Com base na simulação da exploração da albufeira da barragem de Pretarouca dia a adia
ao longo de 22 anos, obteve-se uma série de caudais diários sobrantes (média anual de
21,33 Mm3) e, com base nessa mesma série, calculou-se a curva de duração média
anual de caudais médios diários sobrantes apresentada no Quadro III. 10 e FIG. III. 6.

2
São, precisamente, estes volumes em excesso (sobrantes) que, agora, poderão ser parcialmente aproveitados para
turbinamento.

22
Capítulo III – Descrição do Projeto

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

Quadro III. 10 – Curvas de duração média anual de
caudais médios diários sobrantes da albufeira
da Barragem de Pretarouca

Duração
(dias)

Caudais
(m3/s)

0,0

33,33

0,5

15,00

1,0

12,73

1,5

10,60

2,0

9,24

3,0

8,24

4,0

7,18

5,0

6,56

10,0

4,57

15,0

3,57

20,0

2,99

30,0

2,16

40,0

1,70

50,0

1,41

60,0

1,19

70,0

1,03

80,0

0,89

90,0

0,78

100,0

0,68

150,0

0,22

167,92

0,00

365,0

0,00
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Curva de duração média anual de caudais médios sobrantes da albufeira da barragem de
Pretarouca

Q (m3/s)
5.00

4.00

3.00

2.00

1.00
Qmod=0,676 m3/s

0.00
0

20

40

60

80

100 120 140

160 180 200 220

240 260 280

300 320 340 360
Duração (dias)

FIG. III. 6 – Curva de duração média anual de caudais médios diários sobrantes
da albufeira da Barragem de Pretarouca

O caudal modular do escoamento sobrante para turbinamento é, pois, de 0,676 m3/s.
Com base nesta curva, determinou-se o volume anual que se consegue efetiva mente
turbinar com o caudal máximo de 1,0 m3/s, tendo-se obtido o valor de 10,32 Mm3, ou
seja, cerca de 48,39% do volume máximo aproveitável.
O referido volume de 10,32 Mm3 corresponde à área subtendida pela linha horizontal
apresentada na FIG. III. 7.
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Q (m3/s)

Curva de duração média anual de caudais médios sobrantes da albufeira da barragem de Pretarouca

2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10

Q=1,0 m3/s

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
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0,20
0,10
0,00
0

20
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100

120

140

160
180
Duração (dias)

FIG. III. 7 – Gráfico de determinação do volume efetivamente turbinado em ano médio

2.2.4 Estudo das Cheias

Considera-se que, em termos de segurança, o edifício da central hidroelétrica deverá
ficar a salvo de inundações causadas por cheias com períodos de retorno até 100 anos.
Assim, com o objetivo de estabelecer o nível máximo da cheia centenária junto ao edifício
da central hidroelétrica, determinou-se o correspondente hidrograma.
Para tal, estudaram-se a bacia hidrográfica dominada pela barragem de Pretarouca e a
bacia intermédia entre esta e a central hidroelétrica, tendo-se obtidos os hidrogramas
centenários efluente e afluente da albufeira da barragem de Pretarouca (FIG. III. 8), o
hidrograma de cheia centenária gerada na bacia intermédia (FIG. III. 9) e o hidrograma de
cheia conjunto, resultante da composição dos hidrogramas determinados para cada uma
das duas bacias.
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FIG. III. 8 – Laminagem da cheia centenária na Albufeira de Pretarouca

Caudal (m3/s)
140.00
Qmáx = 124,34 m3/s
120.00

100.00
Hidrograma de cheia centenário na bacia
intermédia
80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36
Tempo (h)

FIG. III. 9 – Hidrograma de cheia centenária na bacia intermédia entre
a Barragem de Pretarouca e a central Hidroelétrica

Como o hidrograma centenário efluente da barragem de Pretarouca ocorre na secção
imediatamente a jusante da barragem, foi necessário transladar este hidrograma ao longo
do seu eixo das abcissas, para ter em conta o tempo de percurso entre a barragem e a
central hidroelétrica.
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O referido tempo de percurso foi determinado tendo em conta a velocidade média de
escoamento que decorre do tempo de concentração da bacia intermédia e é da ordem de
0,9 m/s.
Assim, tomando esta velocidade média ao longo dos 5 km que separam o pé da
Barragem de Pretarouca da central do aproveitamento hidroelétrico, concluiu-se que o
tempo de percurso é de cerca de 1,5 h.
Deslocando, então, de 1,5 h o hidrograma centenário efluente da barragem de
Pretarouca, obteve-se o hidrograma apresentado na , que corresponde à contribuição da
bacia da Barragem de Pretarouca para a cheia total que ocorrerá junto à central.

160

Hidrograma cheia efluente da barragem de
Pretarouca (T=100 anos) tendo em conta o
tempo de percurso entre a Barragem de
pretarouca até à secção da CH

Qmáx = 135,51 m3/s

140

Caudal (m3/s)

120
100
80
60
40
20

t = 17

0
0

4

8

12

16
20
Tempo (h)

24

28

32

36

FIG. III. 10 – Hidrograma de cheia centenária na secção da central do aproveitamento
hidroelétrico de Pretarouca, resultante da cheia efluente da Barragem de Pretarouca

O hidrograma da cheia centenária total na secção da central do aproveitamento
hidroelétrico de Pretarouca foi, então, obtido somando os hidrogramas apresentados nas
FIG. III. 9 e FIG. III. 10, como se mostra na FIG. III. 11.
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Hidrograma da cheia natural na bacia Intermédia
T=100 anos
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FIG. III. 11 – Hidrograma da cheia centenária na secção da central do Aproveitamento
Hidroelétrico de Pretarouca

Assim, o caudal de ponta de cheia centenária na secção da central hidroelétrica é
190,57 m3/s e ocorre cerca de 17 h após o início da chuvada.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

Constituição Geral

O Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca será constituído pelos
seguintes elementos, de montante para jusante:


Tomada de água superficial no encontro esquerdo da barragem de Pretarouca, já
totalmente executada, com exceção do maciço exterior que envolverá o troço
inicial da conduta adutora. Esta captação foi dimensionada para derivar um caudal
máximo de 1,00 m3/s com o nível na albufeira à cota 919,30 (NMT).



Conduta adutora de betão com alma de aço DN800, com cerca de 3 463 m de
extensão real (3 460 m em planta), implantada em vala coberta ao longo da
encosta esquerda do rio Balsemão. As singularidades desta conduta serão as
seguintes:
− Dois marcos de ventosa;
− Três descargas de fundo;
− Uma câmara de seccionamento e ventosas, equipada com duas ventosas e

uma válvula de borboleta DN800.



Conduta forçada DN600 constituída por tubagens de aço soldado helicoidalmente,
com uma extensão real aproximada de 1 073 m (1 040 m em planta). A conduta
será instalada à superfície em cerca de 16% da sua extensão e em vala coberta
nos restantes 84%. As singularidades desta conduta serão as seguintes:
− Seis juntas de dilatação, Ø600;



Central hidroelétrica e restituição no rio Balsemão, junto à povoação de Sardinho
e à Estação Elevatória de Magueija EE2-SAR-DS16, equipada com uma turbina
Pelton com quatro injetores, de eixo vertical, produzindo uma potência máxima de
cerca de 1,72 MW, ao turbinar um caudal máximo de 1,00 m3/s sob uma queda
útil nominal de 195,10 m.

O projeto contempla ainda um acesso à central hidroelétrica, com uma extensão total de
cerca de 217 m, que no essencial segue um caminho existente, para além
da linha elétrica de ligação ao Sistema Elétrico Público, que terá uma extensão
aproximada de 284 m.
O aproveitamento será explorado em regime de fio de água com regularização diária pelo
que será instalado, na câmara de carga, um medidor de nível cujas indicações,
transmitidas à central, permitirão a regulação automática da turbina, funcionando esta em
regime abandonado.
Na FIG. III. 12 apresenta-se de uma forma esquemática as principais componentes do
projeto.
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3.2

Tomada de Água

A tomada de água na albufeira da Barragem de Pretarouca, que se encontra
representada no Desenho 5 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos, foi construída
no âmbito da empreitada de construção desta barragem, pelo que a construção civil
representada no referido desenho já se encontra totalmente executada (com exceção,
apenas, do maciço exterior que envolverá o troço inicial da conduta adutora) (Desenho 5 e
12 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos).
No entanto, no que respeita ao equipamento hidromecânico, apenas ficou executado o
pequeno troço de conduta de aço DN900. Assim, no âmbito da construção do
aproveitamento hidroelétrico, será necessário instalar o seguinte equipamento:


Grelha metálica com 3,00 x 4,05 m2;



Limpa-grelhas automático;



Cone de transição de aço DN900/DN800;



Troço de conduta de aço soldado DN800 com cerca de 9 m de extensão e
incluindo duas curvas com cerca de 90º cada;



Válvula de borboleta DN800, equipada com dispositivo de fechamento automático
por deteção de sobre velocidade na conduta;



Junta de desmontagem DN800;



Tubagem de arejamento DN250, também em aço soldado.

No âmbito do projeto da tomada de água, concluiu-se não ser necessária a execução de
uma pré-grelha grossa de pilares de betão a montante da grelha metálica No entanto, se
se constatar que há excessiva abundância de detritos flutuantes de grandes dimensões,
será relativamente fácil construir a referida pré-grelha.
Imediatamente a montante da grelha metálica foi deixada uma ranhura materializada por
perfis metálicos UNP240, que, em caso de necessidade, servirá para colocar elementos
de ensecadeira que permitam fazer manutenção da grelha a seco.
Em todo o caso, crê-se que tal só poderá ser necessário em situações muito excecionais,
dado que, com o abaixamento no nível da albufeira que ocorre todas as estiagens, a
grelha permanecerá naturalmente a seco durante, pelo menos, quatro meses por ano.
Os detritos retidos pela grelha metálica serão removidos por um limpa-grelhas automático
do tipo RMM70 da OSSBERGER ou equivalente. O material recolhido pelo limpa-grelhas
será conduzido por um tapete transportador de borracha até um reservatório de betão
com 4 m2 de área em planta e 1,325 m de profundidade, construído do lado esquerdo da
tomada de água.
Para jusante da grelha, existe uma câmara fechada ampla, com 3,00 m de largura por
5,93 m de altura, cuja laje de cobertura foi construída em continuidade com o coroamento
da barragem. A passagem do coroamento da barragem para dentro do recinto onde será
instalado o limpa-grelhas automático é feita através de um portão rede.
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N
BARRAGEM DE
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A



C
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Conduta Adutora
Conduta Forçada
Estaleiros
Áreas de Depósito
Central Hidroelétrica
Estrada a beneficiar
Ligação Elétrica ao Sistema Elétrico Público

CH
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(
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(

CH
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EN2

CONDUTA ADUTORA (CA)

A

Estrada (extensão: 217 m)

C





Km 4+500

Km 3+630

B

LE (extensão: 284 m)



O atravessamento do corpo da barragem é feito por meio de uma blindagem de aço, que
faz a transição gradual entre a câmara fechada a jusante de grelha e uma conduta
circular DN900.
Na câmara de válvulas a jusante, ficará alojado um troço de conduta metálica DN900
PN6 horizontal com cerca de 2,2 m de extensão, um cone de redução DN900/DN800
PN10 flangeado, um troço de conduta metálica DN800 PN10 com cerca de 9,0 m de
extensão, incluindo duas curvas com cerca de 90º cada.
No troço de conduta DN800 será intercalada uma válvula de borboleta DN800 PN10
equipada com contrapeso acionável automaticamente por meio de um dispositivo de
deteção de sobrevelocidade.
A jusante da válvula de borboleta, será instalada uma tubagem de arejamento DN250,
que evitará a formação de depressões na conduta sempre que se registar um fecho
intempestivo da válvula. Esta última terá, ainda, um circuito de “by-pass” DN150 PN10
que permitirá fazer o enchimento gradual das futuras condutas, adutora e forçada. Este
“by-pass” estará equipado com duas válvulas de cunha DN150 com acionamento manual,
sendo a de montante de guarda e a de jusante de regulação de caudal. Assim, a de
montante estará normalmente aberta, só sendo fechada em caso de avaria ou de
necessidade de substituição da de jusante.
Na conduta principal DN800 PN10 será instalada uma junta de desmontagem do tipo
“Viking-Jonhson”, que permitirá a fácil montagem e desmontagem da válvula. Na
extremidade de jusante da conduta aço DN800, já em vala coberta, iniciar-se-á a conduta
adutora de betão com alma de aço DN800, mediante uma ligação flangeada.
A câmara de válvulas é acessível superiormente, a partir de um orifício com tampa
instalado na laje de cobertura, e inferiormente, por meio de uma porta colocada na
empena esquerda. O orifício superior destina-se a permitir a montagem e a
desmontagem da válvula de borboleta DN800, por meio de grua, enquanto a porta se
destina, sobretudo, ao acesso de pessoas. A porta terá uma grelha para ventilação e a
iluminação natural será assegurada por duas janelas.

3.3

Conduta Adutora

A conduta adutora, cujo diâmetro interior é de 0,80 m, encontra-se representada em
planta no Desenho 6, em perfil longitudinal no Desenho 7 e em perfis transversais no
Desenho 8 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos.
Trata-se de uma conduta constituída por tubagem de betão pré-fabricado com alma de
aço (tipo PREBESAN), classes de pressão PN4, PN6 e PN8, com 0,98 m de diâmetro
externo, fornecida em tramos de 6,15 m e instalada em vala (Desenho 14 do Anexo 9 do
Volume III – Anexos Técnicos).
A extensão total em planta da conduta será de aproximadamente 3 460 m (em planta),
desenvolvendo-se entre as cotas 914,11, imediatamente a jusante da tubagem de saída
da tomada de água, e 882,18 na ligação com a conduta forçada.
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O traçado definido teve em atenção os seguintes condicionantes:


Recomendações expressas na DIA (evitar o atravessamento das áreas de
carvalhais, de levadas e charcas);



Garantir a continuidade dos caminhos florestais existentes;



Limitação das cotas altimétricas em função do andamento da linha piezométrica
dinâmica mínima;



Utilização, sempre que possível, de caminhos existentes para implantação da
conduta.

Para sua implantação, será escavada na encosta da margem esquerda do rio Balsemão
uma plataforma com 3,5 m de largura mínima (Desenho 29 do Anexo 9 do
Volume III – Anexos Técnicos) que servirá também de caminho de serventia para
eventuais trabalhos de manutenção da conduta. Este caminho de serventia será
executado com pavimento de tout-venant sendo a sua drenagem assegurada por valetas
laterais e passagens galgáveis (drifts) nos pontos baixos do traçado e atravessamentos
de linhas de água.
Em virtude da orografia do terreno e dos condicionamentos atrás referidos, o traçado da
conduta será bastante sinuoso constituído por troços curvos com um raio mínimo de
curvatura ao eixo de 430 m (efetuado com a própria tubagem pelo desvio angular de 1º
permitido pelas juntas entre tubos) e por vários alinhamentos retos, ligados entre si por
curvas (também de betão com alma de aço) com ângulos de desvio variáveis entre 2,4º e
70,0º.
Os esforços hidráulicos gerados nas curvas serão absorvidos por maciços de amarração
gravíticos em betão. A transição para a conduta forçada de grande declive será efetuada
mediante um cone de redução Ø800/Ø600 e uma curva Ø600 a 11,1º, ambos já em aço.
Toda a transição será envolvida com um maciço de betão. Para o bom funcionamento da
conduta e para permitir o seu esvaziamento em operações de manutenção, foi prevista a
instalação de 3 ventosas (V1) e 3 descargas de fundo (DF1, DF2 e DF3), respetivamente
nos pontos altos e nos pontos baixos da conduta.
Com o objetivo de permitir o esvaziamento da conduta forçada para eventuais trabalhos
de manutenção sem obrigar também ao esvaziamento da conduta adutora, previu-se a
instalação no ponto alto logo montante da secção de transição entre as duas condutas de
uma válvula de seccionamento Ø800, do tipo borboleta, a jusante da qual será instalada
uma quarta ventosa de triplo efeito (Desenho 14 do Anexo 9 do Volume III – Anexos
Técnicos).
De acordo com os cálculos hidráulicos, as pressões de serviço máximas da conduta
adutora variam entre, aproximadamente, 7,39 m.c.a. na extremidade de montante (para o
regime estático com a albufeira à cota do NMC = 921,50), e 65,64 m.c.a. na extremidade
de jusante (em regime transitório), pelo que foram selecionados os seguintes três
patamares de pressão de serviço que a conduta de betão com alma de aço deverá
suportar: 40, 60 e 80 m.c.a..
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3.4

Conduta Forçada

A conduta forçada encontra-se representada em planta no Desenho 9, em perfil
longitudinal no Desenho 10 e em perfis transversais no Desenho 11 do Anexo 9 do
Volume III – Anexos Técnicos.
Esta conduta será constituída por tubagem de aço Ø600 soldada helicoidalmente, o que
lhe permitirá suportar pressões máximas da ordem de a 267,50 m.c.a. (pressão máxima
de serviço de regime transitório à entrada da central) e ter um troço instalado à superfície
com um declive próximo de 35% e com cerca de 70 m de extensão (medido segundo o
alinhamento da conduta).
Esta conduta terá um comprimento total em planta de cerca de 1 040 m (em planta),
desenvolvendo-se entre as cotas 882,18, na secção de transição da conduta adutora
para conduta forçada, e 689,10 à entrada da central, na secção de ligação à válvula de
isolamento da turbina.
Em planta, por forma a melhor adaptar o seu traçado às condições topográficas, a
conduta terá dois alinhamentos retilíneos, entre os quais será intercalado um troço
singular para o atravessamento da EN2, e um último troço em que acompanhará o
traçado de um caminho existente ao longo de cerca 174 m.
No primeiro alinhamento retilíneo, com cerca de 175 m de extensão até ao cruzamento
com a EN2, a conduta será instalada à vista ficando ancorada em maciços e suportada
por berços de apoio em betão, espaçados entre si pelo menos 6,0 m. Imediatamente, a
jusante dos maciços de ancoragem serão instaladas juntas de dilatação para acomodar
eventuais contrações ou dilatações, por efeito de diferenças de temperatura. Nos berços
de apoio, entre estes e a conduta, será intercalada uma placa de ERTALENE, para
permitir o deslizamento da conduta devido aos efeitos da variação de temperatura.
Para o atravessamento da EN2 a conduta será instalada em vala e envolvida num maciço
de betão. No segundo alinhamento, a jusante do cruzamento com a EN2, uma vez que
será necessário garantir a continuidade dos caminhos florestais existentes, definiu-se que
a conduta será enterrada e instalada em vala.
Excluindo o troço horizontal final com cerca de 40 m de extensão, a conduta forçada será
constituída por troços com inclinação descendente no sentido de montante para jusante,
ligados entre si por curvas com ângulos variando entre 1,9º e 74,6º. Os impulsos
hidráulicos das curvas e os esforços correspondentes ao peso próprio serão suportados
por maciços de amarração.
No troço final da conduta forçada, imediatamente a montante da válvula de borboleta
Ø600 de isolamento da turbina, foi prevista, em derivação, uma tubagem Ø150 munida
de válvula agulha de igual diâmetro, destinada ao esvaziamento da conduta. A conduta
de esvaziamento terminará na galeria de restituição da central.
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3.5

Central Hidroelétrica e Restituição

A Central Hidrelétrica será a céu aberto e localizar-se-á na margem direita do rio
Balsemão, próximo do lugar de Sardinho, junto à estação elevatória de Magueija
EE2-SAR-DS-16, propriedade de Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro.
No Desenho 15 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos encontram-se ilustradas as
características principais do edifício da central, o qual foi dimensionado para a solução
adotada para o equipamento eletromecânico adiante referido.
Para a sua implantação tiveram-se em consideração:


As condições topográficas e geológicas;



A necessidade de minimizar os volumes de escavação do conjunto turbinagerador;



A fácil acessibilidade à instalação por veículos;



A manutenção dos equipamentos eletromecânicos e elétricos.

Para implantação do edifício da central está prevista uma plataforma à cota 689,00,
executada parte em escavação e parte em aterro. Para suportar a plataforma da central
em aterro será executado um muro de gabiões.
O edifício da central, por razões relacionadas com a instalação e manutenção do
conjunto turbina-gerador, aliadas às condições topográficas existentes e à variação de
níveis no rio Balsemão, será constituído por apenas um piso à cota 689,10, com área
exterior de 17,5 x 11,0 m2.
Este edifício integrará a entrada, o átrio de montagem, o grupo turbina-gerador, os
quadros elétricos de comando, de iluminação, de tomadas e de segurança da central,
uma arrecadação para peças de reserva, as instalações sanitárias, um escritório, um
compartimento com os quadros elétricos de média tensão e com o transformador auxiliar
da central, além de um pequeno compartimento com acesso pelo exterior para instalação
do quadro de contagem. Foi igualmente previsto espaço para a entrada de veículos de
transporte de equipamentos, os quais serão descarregados com o auxílio de uma ponte
rolante.
Numa zona rebaixada à cota 688,60, com área interior de 6,75 x 5,75 m2, localizar-se-á a
chegada da conduta forçada com eixo à cota 689,10, o respetivo circuito de drenagem, a
válvula de proteção da turbina e o respetivo circuito de by-pass, a central óleo-hidráulica
de regulação e o início da conduta em anel, de distribuição de água pelos quatro injetores
da turbina Pelton.
A movimentação de cargas no interior do edifício será feita com o auxílio de ponte
rolante, cujo caminho de rolamento, em vigas de aço IPE50, será apoiado em cachorros
de betão armado encastrados nas paredes imediatamente abaixo do nível da cobertura.
O gancho da ponte rolante distará, na sua posição mais elevada, cerca de 7 m do
pavimento do piso térreo, permitindo a instalação e manutenção dos equipamentos.
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O acesso à galeria de restituição, com o ponto mais baixo da soleira à cota 684,60, será
efetuado a partir do exterior da central através de tampa estanque colocada sobre a laje
de cobertura da galeria. Para permitir o eventual acesso à galeria da restituição com
níveis no Rio Balsemão elevados, acima da cota da soleira da extremidade de jusante da
galeria (685,60), foram previstas ranhuras para instalação de uma ensecadeira, colocada
a partir de plataforma da central à cota 689,00.
A renovação de ar no interior do edifício e a consequente ventilação do gerador será
assegurada por vários vãos de entrada de ar em redor do edifício, e pela instalação de
ventiladores para extração de ar na fachada lateral esquerda. O edifício será constituído
por pórticos e lajes interiores em betão armado e por paredes exteriores de alvenaria de
tijolo. A cobertura do edifício será assegurada por painéis “sandwich".
A instalação sanitária prevista será abastecida de água bruta a partir de uma picagem na
conduta forçada. Os correspondentes esgotos serão lançados numa fossa séptica préfabricada, seguida de poço absorvente.
No interior do edifício da central foi criado um compartimento, à cota média 689,10 e com
acesso apenas pelo exterior para instalação do transformador principal, com respetiva
fossa de óleos, e um poste de linha localizados já no exterior da central
As caleiras de cabos, a bacia de recolha de óleo do transformador, o seu caminho de
rolamento e fossa de óleo, serão dotadas de lajes de soleira e paredes em betão armado.
Tais caleiras serão cobertas por tampas em betão armado, pré-fabricadas e amovíveis.
O acesso para equipamentos far-se-á através de um portão com as dimensões de
2,7 x 2,6 m2, sendo o acesso de pessoas efetuado através deste mesmo portão. Já fora
deste compartimento considerou-se a instalação de um poste de betão para a transição
de cabos para linha aérea a 30 kV.
A plataforma do recinto da central será acabada com placas de betão pré-fabricado, tipo
“SOPLACAS” ou equivalente. Em toda a volta do edifício da central foi prevista uma zona
de circulação com cerca de 1,5 m de largura mínima. Na transição entre a plataforma da
central e a estrada a construir para acesso à mesma, será instalada uma vedação com
rede metálica e portões. O recinto da central será completamente vedado com rede
elástica 14/11 BWG com revestimento plástico.

3.6

Acesso

3.6.1 Traçado

O acesso à central localizada na margem esquerda do rio Balsemão tem uma extensão
total de 217 m, com início no caminho que atualmente faz a ligação entre Magueijinha e
Santiago e fim na zona oeste da plataforma da central (Desenho 31 do Anexo 9 do
Volume III – Anexos Técnicos).
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O traçado em planta é condicionado pelas características geométricas mínimas para
acessos deste tipo e do aproveitamento parcial do caminho existente. Assim sendo, nos
primeiros 125 m, o traçado em planta seguirá sobre o caminho existente paralelamente
ao rio Balsemão, de modo a reduzir, o mais possível, a ocupação marginal do acesso.
A partir do km 0+125, o traçado em planta infletirá para a esquerda separando-se do
caminho existente em direção à plataforma da central. O traçado apresentará curvas de
raios entre 15 e 100 m.
Nos primeiros 125 m, a rasante possuirá um conjunto de trainéis e concordâncias
verticais que permitirão obter uma plataforma sobre o traçado do caminho existente e que
variará entre as cotas 696,00 e 698,00. A partir do km 0+125, uma curva convexa vertical
com 300 m de raio inverterá o perfil para um trainel com inclinação 12% e que terminará
junto à central ao km 0+200. Antecedendo a ligação à plataforma da central (cota
689,00), foi prevista uma curva côncava de 150 m de raio que assentará o perfil na
plataforma.
O perfil transversal tipo adotado para o acesso à central tem uma plataforma de 5,00 m
de largura, constituída por uma faixa de rodagem de 5,00 m para duas vias de circulação
de 2,50 m. Nas secções em aterro a plataforma transita para o talude de aterro numa
faixa de 0,60 m de largura, com inclinação média de 10% para o exterior.
Na sequência das informações obtidas relativas às formações locais ocorrentes, foi
adotada para os taludes de escavação a inclinação de 1,0H/1,0V e para os taludes de
aterro a inclinação é de 1,5H/1,0V.

3.6.2 Drenagem

As obras de drenagem definidas assegurarão a continuidade do sistema de drenagem
natural da zona interferida pela execução da via em estudo, impedindo que a mesma
venha a ser afetada pelas águas provenientes das chuvas, das infiltrações de natureza
superficial ou subterrânea, evitando a desagregação e destruição quer da plataforma e
taludes das vias bem como dos pavimentos.
De uma forma genérica, ao nível da drenagem transversal, foram previstas passagens
hidráulicas com diâmetro interior de 600 mm e ao nível da drenagem longitudinal foi
prevista a instalação, do lado direito do caminho, de uma vala triangular revestida com
dreno associado que permite drenar das águas superficiais e internas da plataforma.

3.6.3 Pavimentação

O pavimento definido para esta via terá uma estrutura do tipo flexível, com camada de
desgaste em betão betuminoso e de ligação em macadame betuminoso e ainda camadas
de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa com as seguintes
espessuras:
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Quadro III. 11 – Constituição do pavimento do acesso
Camadas

Espessura (m)

Betão Betuminoso em Camada de Desgaste AC 14 surf
50/70 (BB)

0,05

Macadame Betuminoso em Camada de Ligação AC20 bin
50/70 (MB)

0,08

Agregado Britado de Granulometria
características de Base (ABGE)

Extensa

com

0,20

Agregado Britado de Granulometria
características de Sub-Base (ABGE)

Extensa

com

0,15

De forma a garantir uma ligação eficiente entre camadas, torna-se necessária a aplicação
de:

3.7



Entre camadas betuminosas – rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo
catiónico de rotura rápida ECR-1 aplicada à taxa de 0,5 kg/m2.



Entre uma camada betuminosa e uma camada de agregado granular britado de
granulometria extensa – rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica
de rotura rápida ECI de baixa viscosidade aplicada à taxa de 1,0 kg /m2.

Linha Elétrica de Ligação ao Sistema Elétrico Público

A ligação da Central Hidroelétrica à rede de distribuição de energia elétrica será realizada
através de um ramal de média tensão aéreo.
Devido a orientações do distribuidor de energia, optou-se por efetuar a ligação à rede
através de uma linha aérea de média tensão a 30 kV próxima do AHB de Pretarouca,
denominada por LN Lamego – Bigorne.
Após análise no local e tendo em conta os constrangimentos relativos à envolvente,
optou-se por derivar o novo ramal do apoio 33 da linha LN Lamego – Bigorne. Para além
disso, será feita a substituição do apoio atual, do tipo metálico elástico do tipo “E2”, por
um apoio de betão de 20 m, do tipo MP00-600-220.
Será instalada no apoio 33 uma armação do tipo TAN, e os respetivos conjuntos de
cadeias de isoladores serão instalados com isoladores do tipo U100BLP, devido à
necessidade de reforço de isolamento, tendo em consideração o cruzamento da linha
com a linha de telecomunicações entre os apoios 32 e 33, e com a E.M.
O apoio a instalar deverá ser normalizado pela entidade distribuidora de energia.
Entre o apoio 33 da LN Lamego – Bigorne e o apoio 1 da linha derivada
LN AH Pretarouca, deverá ser considerada a montagem em tração reduzida. A saída
para o ramal será efetuada através de uma travessa HDR.
Apresenta-se de seguida um resumo dos cálculos mais relevantes relativos ao projeto da
modificação da linha LN Lamego – Bigorne.
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Quadro III. 12 – Cálculos mais relevantes relativos ao projeto da modificação da linha
LN Lamego – Bigorne

LN Lamego – Bigorne
Condutor

Al-Aço 50

Secção

49,48 mm²
9 mm

Diâmetro
Peso unitário

0,169 daN/m
1,20

Coef. forma
Coef. Redução

0,60

Tração máxima

9,00 daN/mm

Hip. 1
APOIO
Nº

Vão1
(m)

Vão2
(m)

α
((°))

Hu
(m)

Fx
(daN)

2

Hip. 2

Fy
(daN)

Fx
(daN)

Fy
(daN)

Armação

32
33

118,6

197,2

0

17,5

0

265,8

TAN

34

APOIO

OBS.

RII

EXISTENTE

20M600

A INSTALAR

EII

EXISTENTE

Os apoios 1 e 3 da linha LN AH Pretarouca serão de betão do tipo 18MM04-2750-960. A
posição de ambos será em fim de linha. No apoio 1 será instalada uma TRF e no apoio 3
uma HFL.
No apoio 3 serão instalados um interruptor-seccionador vertical 36kV/400A com comando
mecânico, e uma transição aéreo-subterrâneo composta por, uma consola metálica
galvanizada para caixas terminais, 3 descarregadores de sobretensões 36kV/10 kA e
terno de cabos LXHIOZ1(be) 1x120 18/30 kV, para ligação da Central. Estes
equipamentos serão de serviço particular e propriedade do AH Pretarouca.
O apoio 2 devido à necessidade de recorrer a um apoio de maiores dimensões, e com o
constrangimento do transporte de grandes dimensões até ao local da montagem, optouse por considerar um apoio de aço reticulado da série F, o apoio escolhido tendo em
conta o esforço a que está submetido e a altura necessária, foi o F10CM/24.
A fundação para os maciços do apoio será de acordo com o seguinte esquema e tabela:
Quadro III. 13 – Fundação dos Maciços de Apoio

Apoio

F10CM/24

Altura ao solo da
consola inferior [m]

24,6
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a
[m]

0.2

h
[m]

2.0

ht
[m]

2.2

l
[m]

b
[m]

e
[m]

1.85

0.35

0.05

u
[m]

0.1
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FIG. III. 13 – Esquema da Fundação dos Maciços de Apoio

Os apoios a instalar deverão ser normalizados pela entidade distribuidora de energia, as
cadeias de isoladores serão compostas por isoladores do tipo U100BLP. Apresenta-se de
seguida um resumo dos cálculos mais relevantes relativos ao projeto da linha LN AH
Pretarouca, para os quais foi considerada a pressão dinâmica do vento de 75kgf/m².
Quadro III. 14 – Cálculos mais Relevantes Relativos ao Projeto da modificação da linha
LN AH Pretarouca

LN AH Pretarouca
Condutor

Aster 55

Secção

54,55 (mm²)
9,45 (mm)

Diâmetro
Peso unitário

0,146 (daN/m)
1,20

Coef. forma
Coef. Redução

0,60

Tração máxima

9,00 (daN/mm )

2

Hip. 1
APOIO
Nº

Vão1
(m)

Vão2
(m)

α
((°))

Hu
(m)

Fx
(daN)

Fy
(daN)

1

T. Red.

122,03

0

15,7

1472,9

2

122,03

142,40

0

24,6

3

142,40

0

15,7

Hip. 2
Fx
(daN)

Fy
(daN)

Armação

APOIO

OBS.

91,6

TRF

18M2750

FIM DE LINHA

0

238,6

GAN

F10CM/24

METÁLICO

1472,9

106,9

HFL

18M2750

FIM DE LINHA

Para protecção da avifauna prevê-se a colocação de espirais de sinalização simples, a
instalar alternadamente nas 3 fases de 7 em 7 metros.
As pinças de amarração de todas as cadeias de amarração serão revestidas com
protetores de pinça de amarração.
Será considerada a abertura de uma faixa de protecção de 7,5m a partir do eixo da linha.
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4.

FASE DE CONSTRUÇÃO

4.1

Programação dos Trabalhos

Prevê-se que a obra de construção do aproveitamento hidroelétrico da Barragem de
Pretarouca demore aproximadamente 15 meses a ser executada.
A barragem e a tomada de água já existem, pelo que não será necessário fazer obras
dentro do rio, nem fazer desvios provisórios do mesmo. Assim, o cronograma de
construção não precisará de ser condicionado em função das estações do ano. Haverá,
basicamente, as três seguintes frentes de obra, que poderão decorrer em simultâneo:


Implantação da conduta adutora de betão, de baixo declive, enterrada em vala
sob a plataforma de um aceiro a construir ao longo da encosta da margem
esquerda do rio Balsemão.



Implantação da conduta forçada de aço soldado, de elevado declive, em parte
enterrada e em parte colocada à vista sobre apoios exteriores de betão.



Construção do edifício da central hidroelétrica, sobre um terraço da margem
esquerda do rio Balsemão.

Na FIG. III. 14 apresenta-se um cronograma detalhado da obra, na perspetiva do
projetista. Neste cronograma, a título, exemplificativo, admitiu-se que a adjudicação da
empreitada ocorrerá em setembro e que a mesma terá o seu início em outubro,
aproveitando-se os meses iniciais para implantar o estaleiro, construir os acessos e
iniciar a execução das condutas adutora e forçada, cujos trabalhos de implantação
podem decorrer nessa época sem grandes constrangimentos.
Não existem condicionamentos de natureza climatérica à instalação dos equipamentos
hidromecânicos e elétricos na tomada de água, pelo que se admitiu que os mesmos
poderão ocorrer durante o mês de janeiro do 1º inverno.
Durante o fim da estiagem e o início do inverno subsequente, decorrerá a instalação dos
equipamentos hidromecânicos e elétricos, bem como alguns dos acabamentos no edifício
da Central.
Este cronograma, com início em outubro, tem a vantagem de as obras do canal de
restituição da central ao leito do rio irem ocorrer durante uma estiagem. No entanto, dada
a simplicidade dessas obras, tal não será obrigatório, mas apenas conveniente.
Estima-se, assim, que a empreitada fique concluída no prazo global de 15 meses. A partir
daí, o aproveitamento entrará em fase de ensaios, até à sua receção provisória.
Não haverá locais de empréstimo a considerar para a empreitada, já que todos os aterros
da obra serão realizados com os excedentes resultantes das escavações da própria obra.
Quanto a estaleiros, considera-se que, por se tratar de uma obra com elevada extensão
linear, deverão ser consideradas três áreas distintas para os mesmos (Estaleiros 1, 2 e
3). O Estaleiro 1 servirá a primeira metade da conduta adutora, o Estaleiro 2 servirá a
segunda metade da conduta adutora e a primeira da conduta forçada e o Estaleiro 3
servirá a parte terminal da conduta forçada e, sobretudo, a central hidroelétrica.
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FIG. III. 14 – Cronograma da Obra
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No Desenho 32 do Anexo 9 do Volume III – Anexos Técnicos, apresentam-se localizações
prováveis para estes mesmos estaleiros, a confirmar em fase de obra.
No que respeita a locais para depósito de produtos de escavação, deverá ser tido em
conta que serão produzidos os seguintes os volumes sobrantes, em resultado das
escavações para a realização da obra:


Conduta adutora e seu caminho de serventia: 23 920 m3.



Conduta forçada: 1 170 m3.



Central hidroelétrica: 1 850 m3.



TOTAL: Cerca de 27 000 m3.

Pensa-se que os volumes sobrantes da escavação da conduta adutora e do seu caminho
de serventia deverão ser depositados junto da barragem de Pretarouca, designada de
área A, e na área circundante do Estaleiro 1. A área A não tem, neste momento, qualquer
outra utilização, dado que se encontra rodeada pela barragem e pela estrada de acesso
ao seu pé. Estima-se que permita armazenar cerca de 5 000 m3.
Quanto à área circundante do Estaleiro 1, os restantes cerca de 19 000 m3 de produtos
sobrantes poderão ser armazenados temporariamente ao lado do estaleiro (zona de
depósito B) e ser, posteriormente, movimentados para fazer os arranjos finais aquando
da desativação do estaleiro.
Os volumes resultantes da escavação da conduta forçada (1170 m3) poderão ficar
temporariamente armazenados ao lado do Estaleiro 2 (zona de depósito C) e ser
posteriormente utilizados, em parte, na recuperação da área ocupada pelo mesmo.
Finalmente, os volumes sobrantes da escavação da central (1850 m3) poderão ser
acomodados na zona circundante do Estaleiro 3 (zona de depósito D).

4.2

Estimativa Orçamental

Os custos de investimento necessários para implementar o projeto estão orçamentados
em € 3 907 311,13.
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5.
5.1

EXPLORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Modo de Operação

Como referido anteriormente, o AHB de Pretarouca será explorado em regime de fio de
água, uma vez que, por força das necessidades de regularização do abastecimento
urbano, não se poderá dispor do vasto volume útil da albufeira da barragem (2,62 Mm3)
para regularizar também os caudais sobrantes destinados a turbinamento.
Apesar disso, verificou-se que, mobilizando uma percentagem desprezável do
armazenamento útil da albufeira (cerca de 3%), sem efeito sensível nos consumos
urbanos, seria possível conseguir, pelo menos, uma regularização diária que permitisse
turbinar prioritariamente nas horas de ponta e cheias do diagrama de cargas (não vazio),
só sendo feitos turbinamentos nas horas de vazio quando houvesse caudais
excedentários em relação à capacidade da turbina.
Desta forma, será possível obter melhores tarifas médias para a venda da energia
produzida.
Ora, havendo, em cada dia útil, 10 h de vazio e 14 h de não vazio e sendo 1,0 m3/s a
capacidade máxima da turbina, será possível, com regularização diária, concentrar na
totalidade a afluência nas horas de não vazio sempre que o caudal afluente à albufeira for
inferior a Q = 1,0 x 14 / 24 = 0,58 m3/s.
Para que, com este caudal a afluir à tomada de água, possa ser possível turbinar apenas
nas horas de não vazio, será necessário encaixar durante as restantes 10 h um volume
total de 0,58 m3/s x 10 h x 3600 s = 21 000 m3.
Sendo de 434 000 m2 a área inundada da albufeira à cota do NPA, conclui-se ser
necessária uma variação de nível de apenas 21 000 / 434 060 = 4,8 cm ≈ 5 cm no topo
da albufeira para fazer a concentração do turbinamento nas horas nobres do diagrama de
cargas.
Assim, estando o NPA da albufeira à cota 919,50, conclui-se que o turbinamento poderia
ser realizado maioritariamente entre esta cota e a cota 919,45, a qual constituiria o nível
mínimo de turbinamento (NMT), abaixo do qual o mesmo seria interdito, para garantir a
reserva necessária para os consumos urbanos.
Decidiu-se, porém, ter em conta que a albufeira de Pretarouca tem dimensão suficiente
para gerar ondulação que, de acordo com o projeto da barragem, poderá ir até 30 cm
com um vento sustentado da ordem de 70 km/h, o qual, nesta zona montanhosa, sucede
com alguma frequência.
Procurando um equilíbrio entre a perda de volume de armazenamento e a redução das
perdas de água sobre a crista do descarregador de cheias, decidiu-se estabelecer o NMT
(nível mínimo de turbinamento) à cota 919,30, que fará com que os turbinamentos mais
frequentes se situem entre as cotas 919,30 e 919,35, deixando uma folga de 0,15 m até à
cota do NPA, para encaixar a ondulação mais frequente sem causar perdas.
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Assim, a central hidroelétrica só poderá funcionar quando o nível for superior a NMT =
919,30 e deverá seguir as seguintes regras:


Se o nível na albufeira for inferior a NMT = 919,30, o turbinamento será interdito,
qualquer que seja o dia ou a hora.



Se se estiver nas horas de não vazio e o nível na albufeira for superior a NMT =
919,30, a turbina deverá funcionar a plena potência, até se atingir o nível NMT ou
se entrar em hora de vazio, consoante o que acontecer em primeiro lugar. No
primeiro caso a turbina será parada e só voltará a arrancar quando o nível subir
de novo até NMT + 0,05 = 919,35. No segundo caso, passar-se-á para a regra 3.



Se se estiver nas horas de vazio, a turbina deverá funcionar de forma a tentar
manter constante e igual a NMT + 0,05 = 919,35 o nível na albufeira, mediante um
algoritmo de regulação do tipo PID. Este algoritmo funcionará, porém, limitando o
caudal turbinado a um mínimo de 0,2 m3/s. Se, em determinado momento, o
caudal afluente for inferior a este valor, será mantido o turbinamento até o nível ter
descido até ao NMT, altura em que a turbina será parada e só voltará a arrancar
quando for atingido de novo NMT + 0,05 m.

Estas regras deverão ser programadas no autómato que regulará o funcionamento da
central e as mesmas serão definidas tendo como referência o valor de NMT. Este valor
deverá poder ser mudado manualmente, em qualquer altura, dentro da banda admissível,
situada entre as cotas 919,05 e 919,45, sendo a primeira o valor mínimo admissível,
abaixo do qual começará a ser arrastado ar para o circuito hidroelétrico.
O valor indicado no presente projeto, NMT = 919,30, causa uma perda de 3% no volume
de armazenamento total destinado a abastecimento urbano, o que se considera pouco
significativo, até porque os consumos urbanos estão, por enquanto, bastante abaixo dos
valores de referência para o horizonte de projeto. Em todo o caso, se a situação se
modificar no futuro, será sempre possível, reajustar o valor de NMT, até ao limite máximo
de 919,45.
As vantagens de manter um NMT mais baixo na fase inicial de exploração (valor proposto
de 919,30) são as seguintes:


Reduzir as perdas de água devidas à ondulação.



Aumentar ligeiramente o volume turbinado anualmente, graças ao volume de
encaixe que fica disponível acima da cota NMT + 0,05.

A perda de queda é irrelevante, tendo em conta que se está em presença de variações
de escassos centímetros numa queda total da ordem de 200 m.
A definição dos períodos de vazio e de não vazio também deverá ser passível de
alteração manual no autómato.
As variações do caudal turbinado não deverão nunca ser superiores a 0,67 m3/s/min, de
acordo com os resultados do estudo dos regimes transitórios efetuados.
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5.2

Estimativa da Produção Média Anual de Energia

Como se mostrou anteriormente, o volume total turbinado em ano médio será de 10,32
Mm3, para o caudal máximo turbinável de 1,0 m3/s (sem contar com o efeito de o
NMT+0,05 um pouco mais baixo que o NPA).
Em consequência do modo de operação definido no ponto anterior, este volume dividirse-á pelas três parcelas indicadas FIG. III. 15.
Q (m3/s)

Curva de duração média anual de caudais médios sobrantes da albufeira da barragem de Pretarouca

2,00
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1,80
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3
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0,10
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3
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FIG. III. 15 – Distribuição do volume turbinado

A primeira parcela, V1 = 6,25 Mm3, será turbinada sempre com a turbina plena potência,
dado que existem caudais excedentários durante todos os dias.
Também a terceira parcela, V3 = 1,59 Mm3, será turbinada quase sempre com a turbina a
plena potência, dado que, sendo o caudal afluente inferior a 0,58 m3/s, é possível, todos
os dias, concentrar todo o turbinamento nas horas de não vazio seguindo a regra 2 do
ponto anterior.
Na segunda parcela, com 37 dias de duração e V2 = 2,48 Mm3, o caudal médio afluente é
de 0,78 m3/s, pelo que não há possibilidade de concentrar todo o turbinamento nas horas
de não vazio, mas apenas a parcela correspondente a 37 dias x 24 h x 3600 s x 0,58 m3/s
= 1,85 Mm3.
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O restante volume, de 2,48 – 1,85 = 0,63 Mm3, será turbinado de acordo com a regra 3
do ponto anterior, ou seja, turbinando, a nível constante, o caudal afluente médio de 0,78
m3/s.
Assim, em resumo, do volume turbinado total de 10,32 Mm3, são destacáveis as duas
parcelas seguintes:


Volume de 0,63 Mm3, que será turbinado com um caudal médio de 0,78 m3/s.



Volume de 6,25 + 1,85 + 1,59 ≈ 9,70 Mm3, que será turbinado com o caudal
máximo de 1,0 m3/s.

Para transformar estes volumes turbinados em energias produzidas, utilizou-se a
seguinte fórmula:


E = 2,72 η g ∀Hu .

em que é:
E – Energia produzida (MWh).
∀ - Volume turbinado (Mm3).
hg – Rendimento global.
Hu – Queda útil (m).

A queda útil para o caudal de 1,0 m3/s é de 195,10 m, de acordo com anteriormente
definido. Utilizando o mesmo método, determinou-se que, para o caudal de 0,78 m3/s, a
queda útil é de 211,2 m.
O rendimento global, hg, resulta da multiplicação dos rendimentos da turbina, do gerador
e do transformador. Assim, tendo em conta as indicações dos fabricantes destes
equipamentos, apresenta-se, no quadro seguinte, o cálculo dos rendimentos globais para
cada um dos dois caudais atrás indicados.
Quadro III. 15 – Cálculo de rendimento globais
Caudal turbinado
3
(m /s)

Rendimento da
turbina

Rendimento do
gerador

Rendimento do
transformador

Rendimento
global (hg)

1,0

0,902

0,955

0,980

0,844

0,78

0,908

0,946

0,980

0,842

Por sua vez, no Quadro III. 16, apresenta-se o cálculo das energias produzidas, de
acordo com a fórmula atrás apresentada.
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Quadro III. 16 – Cálculo da energia produzida
Volume turbinado
(∀ )
3
(Mm )

Queda útil
(Hu)
(m)

Rendimento
global
(hg)

Energia
produzida (E)
(MWh)

1,00

9,70

195.10

0,844

4349,05

0,78

0,63

208.76

0,842

301,39

Totais

10,32

-

-

4650,43

Caudal turbinado
3
(m /s)

Conclui-se, assim, que a energia produzida no aproveitamento hidroelétrico em ano
médio será de aproximadamente 4,65 GWh/ano. Tendo em conta as regras de
exploração estabelecidas, esta energia total produzida reparte-se pelas horas de vazio e
de não vazio da forma indicada no Quadro III. 17.
Quadro III. 17 – Cálculo da energia produzida
Volume da Curva
de Duração

Energia produzida (E)
(MWh)
Hora de vazio

Horas de não
Vazio

Total

V1

1443,73

2021,24

3464,97

V2

79,57

221,82

301,39

V3

-

301,39

884,08

Totais

1523,30

3127,13

4650,43
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APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO
DA BARRAGEM DE PRETAROUCA
PROJETO DE EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

CAPÍTULO IV – CONFORMIDADE AMBIENTAL COM A DIA

1.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo procede-se à análise da conformidade do Projeto de Execução do
Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem de Pretarouca (AHB de Pretarouca) com a
respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de modo a que nos termos do
Art.º 20º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº47/2014, de 24 de março, a Autoridade de AIA ou a Comissão de
Avaliação (CA) se possa pronunciar de uma forma fundamentada sobre ele.
Como se referiu anteriormente, a DIA emitida no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental
do “Aproveitamento Hidroeléctrico da Barragem de Pretarouca”, deu parecer favorável
condicionado à construção do empreendimento.
A execução do projeto ficou condicionada ao cumprimento das medidas de minimização,
planos de monitorização, estudos e outros planos a elaborar discriminados na DIA.
No desenvolvimento do Projeto de Execução foi assim preocupação das várias equipas
de trabalho a integração no projeto de todas as recomendações e medidas
descriminadas na DIA.
O Projeto de Execução desenvolvido assumiu todas as opções definidas no projeto da
fase de Estudo Prévio, introduzindo-lhe os detalhes adequados, sendo o projeto descrito
anteriormente no Capítulo III a base de análise para o presente RECAPE.
Correspondendo também à decisão da DIA, foram realizados estudos de caracterização
e planos específicos e definidas as medidas e os programas de monitorização, de modo
a minimizar os impactes identificados.
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O sistema de gestão ambiental da obra assegurará o cumprimento de todas as medidas
previstas com base no documento especificamente elaborado para esse fim
(Condicionamentos e Medidas Ambientais, Anexo 4.2), que consiste nas cláusulas
ambientais a integrar no contrato da empreitada e que comprometem, desde logo, o
empreiteiro à sua implementação.
O RECAPE integra assim toda a informação relevante para que a Autoridade da AIA e a
CA aprecie a conformidade do Projeto de Execução com a DIA.
Nos pontos seguintes indica-se, em primeiro lugar (ponto 2), uma sistematização das
principais alterações ocorridas no projeto, que se tratam no essencial de aspetos de
pormenor.
Posteriormente são analisadas, detalhadamente, as medidas constantes no Anexo da
DIA e averiguada a conformidade do projeto.
Essa averiguação da conformidade é apresentada e analisada no ponto 3 do presente
capítulo, segundo a ordem apresentada na DIA, estruturando-se nos seguintes itens:
•

I – Condicionantes da DIA

•

II – Elementos a Apresentar em sede de RECAPE

•

III – Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto:
A – Medidas de Minimização - Fase de desenvolvimento do Projeto de Execução
B – Medidas de Minimização para a Fase de Execução da Obra
C – Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas
D – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
E – Planos de Monitorização

No Quadro IV. 1 sistematizam-se as medidas da DIA com referência aos documentos que
lhe dão cumprimento. De forma a facilitar a consulta deste documento, neste quadro cada
medida está identificada com numeração equivalente à atribuída no ponto 5 do presente
capítulo, onde se faz a análise detalhada da sua conformidade.
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Quadro IV. 1 – Síntese das Medidas da DIA. Verificação da Conformidade Ambiental
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DA BARRAGEM DE PRETAROUCA
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

I - Condicionantes da DIA

1

Obtenção de parecer favorável da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
e da EDP Distribuição relativamente ao local proposto de ligação da linha
elétrica ao Sistema Elétrico Público.

2

Obtenção de parecer favorável da Estradas de Portugal S.A. no que se refere ao
atravessamento de forma subterrânea da EN2 pela conduta forçada.

3

Salvaguarda do funcionamento do sistema de transposição instalado na
Barragem de Pretarouca, constituído pelo canal de by-pass e escada para
peixes.

4

Salvaguarda do regime de caudais ecológicos respeitando as disposições da
DIA emitida para a Barragem de Pretarouca. Desta forma, o caudal ecológico
deve sofrer um ajustamento progressivo em função dos resultados dos trabalhos
de monitorização das comunidades aquáticas e ribeirinhas, realizados ao longo
dos três anos da fase de exploração da Barragem de Pretarouca.

5

Concretização integral das condicionantes, das medidas de minimização e dos
planos de recuperação das áreas intervencionadas, de acompanhamento
ambiental da obra e de monitorização constantes da presente proposta de DIA.

6

Apresentação à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos
relatórios de acompanhamento ambiental da obra, de recuperação das áreas
intervencionadas e de monitorização com a periodicidade prevista em cada
plano.
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 8)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 8)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)

√

√

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3, Anx4, Anx5 e Anx6)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)

FP

FP

FE

FP, FE

FP, FC, FE

FC, FE
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

I - Condicionantes da DIA
7

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3, Anx4, Anx6 e Anx8)

Integração no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE) dos elementos mencionados na presente DIA.

FP

II – Elementos a apresentar em sede de RECAPE

1

2

3

Análise detalhada de todas as interferências do projeto, Aproveitamento
Hidroelétrico e Linha Elétrica, com todas as condicionantes, servidões e
restrições de utilidade pública. Devem ser apresentadas soluções para afetação
mínima dos espaços condicionados, com especial relevância para os locais de
implantação dos apoios (da linha elétrica e dos apoios para amarração da
conduta forçada à superfície sobretudo a montante e jusante da EN2), bem
como a forma como será efetuada a inserção do acesso à central, que será
objeto de beneficiação, com o caminho público existente.
Planta de condicionamentos à escala de projeto com todos as infraestruturas do
Projeto, incluindo acessos e linha elétrica.
Regime de caudais ecológicos aferido em função dos resultados dos trabalhos
de monitorização das comunidades aquáticas e ribeirinhas, realizados ao longo
dos três anos de exploração da Barragem de Pretarouca. Esta aferição deve
garantir a salvaguarda da qualidade dos habitats aquáticos e ribeirinhos e o não
agravamento ou a criação de eventuais situações de degradação da qualidade
da água no troço a jusante da Barragem. Para o estabelecimento deste regime
de caudais ecológicos deve ser aplicada a Metodologia Incremental (Instream
Flow Incremental Methodology, IFIM), tendo como espécies/comunidades alvo
as de maior relevância conservacionista que estão presentes e as que suportam
ecologicamente o ecossistema (e.g. macroinvertebrados aquáticos bentónicos).
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
√
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 5 e 7.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 5)

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 7.1)

FP

FP

FP
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

II – Elementos a apresentar em sede de RECAPE
4

5

6

7

8

Inventário e caracterização das captações superficiais existentes, bem como a
reavaliação dos impactes sobre estas captações, que suportem as medidas de
minimização e de compensação a apresentar em sede de RECAPE.
Definição dos locais para depósito do material resultante da desmatação e de
terras sobrantes, indicando o respetivo volume de terras. A utilização de novas
áreas para depósito deste material deve ser reduzida ao mínimo indispensável,
através da reutilização de escombro e/ou utilização de vazadouros/pedreiras
licenciadas.
Resultados da prospeção arqueológica sistemática de áreas funcionais caso se
situem fora das áreas já prospetadas na fase de Estudo Prévio, conforme
definido na medida de minimização n.º 9. Estes resultados podem determinar a
adoção de medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a
revelar necessárias para avaliação das ocorrências detetadas, as quais devem
também ser apresentadas em sede de RECAPE.
Apresentação da respetiva fundamentação sempre que, por razões técnicas,
não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de
localização dos respetivos componentes, levando à destruição total ou parcial de
um Sítio arqueológico, através da escavação integral; no caso dos elementos
arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e da
elaboração de memória descritiva, em linha com o previsto na medida de
minimização n.º 39.
Revisão da avaliação de impactes e reanálise das medidas de minimização
gerais e específicas, em função dos ajustes que vierem a ser efetuados ao
Projeto de Execução.
Tendo em consideração o parecer do Turismo de Portugal, deve neste âmbito
ser também desenvolvida uma análise aprofundada dos impactes na paisagem
que resultam da implantação da conduta forçada de aço à superfície e propostas
medidas adequadas de integração paisagística, caso tal se justifique.

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
√
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.3 e Anx.9)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 7.2)

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
√
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 7.2)

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 5)

FP

FP

FP

FP

FP
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(Cont.)
Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

RECAPE

Projeto de Execução

Calendarização

(Volume)

II – Elementos a apresentar em sede de RECAPE

9

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, desenvolvido nos termos
previstos na presente DIA.

10

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, desenvolvido nos termos
previstos na presente DIA.

11

Planos de Monitorização de Flora e Habitats e dos Recursos Hídricos
reformulados em linha com as orientações constantes na presente DIA.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 6.1 e Anx. 6.2,
respetivamente)

FP

FP

FP

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto
A – Medidas de Minimização - Fase de desenvolvimento do Projeto de Execução
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)

1

Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

√

2

Deve ser evitada a impermeabilização do solo.

√

3

Todas as componentes do Projeto a construir e, particularmente, a estabilização
dos taludes, devem ser executadas por soluções construtivas concebidas e
dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o Regulamento de
Segurança (o qual estipula um conjunto de normas de construção antissísmica
que devem ser adotadas para o território nacional), de forma a evitar a sua
futura instabilização.

6
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Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 5)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx.9)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
√
Projeto de Execução
(Tomo 5 do Volume 1)

FP

FP

FP
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

RECAPE

Projeto de Execução

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto
A – Medidas de Minimização - Fase de desenvolvimento do Projeto de Execução
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)

4

Executar um sistema adequado de estabilização de taludes de forma a prevenir
a ocorrência de fenómenos de instabilidade de vertentes.

√

5

Identificar as interseções das linhas de água e prever o seu rápido
restabelecimento na totalidade, com secções adequadas que permitam a
drenagem hídrica. As fases construtivas associadas às intervenções em linhas
de água devem ser definidas de forma detalhada. Os desvios provisórios, caso
necessário, devem também ser definidos, de forma a limitar o período de
intervenção da empreitada.

√

6

O atravessamento de todas as linhas de água deve fazer-se perpendicularmente
às mesmas e nunca obliquamente, destruindo-se ao mínimo as margens.

√

7

Evitar a afetação da levada de água de alimentação dos lameiros existentes e
de áreas de carvalhais e evitar a afetação de um ponto de água (charca). Para
tal, a ripagem do traçado da conduta, em direção ao rio Balsemão, deve ser de
2-3 m, entre os km 0+300 e 0+600 (conduta adutora), e ao km 1+250 (conduta
adutora).

√

8

Reduzir a largura da faixa de servidão, sempre que possível, nomeadamente em
situações que impliquem a afetação de elementos de interesse conservacionista
(habitat prioritário 91E0pt1).

√

9

Proceder à prospeção arqueológica sistemática de áreas funcionais, caso se
situem fora das áreas já prospetadas na fase de Estudo Prévio.

√

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

Projeto de Execução
(Tomo 1 do Volume 3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Projeto de Execução
(Tomo 2 do Volume 2)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 9)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 9)
Vol. III – Rel. Técnico
(FIG.III:1)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 9)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 7.2)

FP

FP

FP

FP

FP

FP
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

RECAPE

Projeto de Execução

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto
A – Medidas de Minimização - Fase de desenvolvimento do Projeto de Execução

10

11

12

Devem ser previamente identificados e planeados os locais e os acessos à obra
privilegiando acessos existentes de modo a evitar a afetação das ocorrências
patrimoniais, nomeadamente as que se localizam na área de incidência direta.
Para a linha elétrica, devem ser adotadas as medidas de isolamento e
sinalização constantes do Manual de apoio à análise projetos relativos à
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica
(ICNB, 2010), reportadas à situação de área sensível.
Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna na linha elétrica,
de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.
As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no Projeto de
Execução

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de obra devem constar no
respetivo caderno de encargos da empreitada
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de
construção, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências na
Pós-Avaliação do Projeto

8
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
√
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 5 e Anx. 9)
√

√

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)

√
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 9)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx. 4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx. 4.2)

FP

FP

FP

FP

FP

FC
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto
B – Medidas de Minimização - Fase de execução da obra
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar

13

Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua
salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada.

14

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior
perturbação.

15

Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser
programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam
descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso contrário,
devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas
zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)

16

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

√

17

Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma
atitude negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através
da instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra
(sensibilização ambiental).

√

18

Informar, sobre a construção e instalação do projeto, o SNBPC - Serviço
Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na
prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com
jurisdição na área de implantação do projeto.
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Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)

FP
FC

FC

FC

FC

FC

FC
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto
B – Medidas de Minimização - Fase de execução da obra
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar

19

As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de
construção e respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais
públicos, nomeadamente na junta de freguesia e câmara municipal.

20

Disponibilizar um livro de registo de reclamações, sugestões/pedidos de
informação, nas juntas de freguesia de Magueija e de Pretarouca, e publicitar a
sua existência em locais bem visíveis, próximos dos locais da obra.

21

Publicitar a necessidade de contratação de mão-de-obra junto do Município de
Lamego e no Centro de Emprego da respetiva área de influência

10
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)

FC

FC

FC
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
B – Medidas de Minimização - Fase de execução da obra
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar

Os estaleiros e as áreas de apoio à obra devem evitar localizar-se nos seguintes
locais:

22

23

•

Nos locais que constituam carvalhais (habitat 9230pt2) e amiais
(habitat prioritário 91E0pt1);

•

Nos locais integrados na RAN e na REN;

•

Nos locais com a implantação dos elementos patrimoniais
identificados, bem como as áreas de proteção do património cultural;

•

Nos locais a distância inferior a 500 m de aglomerados populacionais
(definidos em PDM), desde que não infraestruturados;

•

Nos locais a distância inferior a 10 m das linhas de água presentes na
zona, conforme previsto no Domínio Público Hídrico para cursos de
águas não navegáveis ou flutuáveis.

Sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de água, sinalizar as
áreas intervencionadas por forma a evitar a afetação de áreas adjacentes.
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1 e Anx.4.2)

FE

FC
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
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O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-se fora das manchas de
habitats prioritários e devem ser organizados nas seguintes áreas:
•
Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na
obra);
•

Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de
contentores - contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e
equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;

•

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes,
combustíveis): esta zona deve ser impermeabilizada e coberta e
dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não
ocorra contaminação das áreas adjacentes;

•

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

•

Deposição de materiais de construção.

24

25

A área dos estaleiros não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais
de manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.

26

Os estaleiros devem possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa,
caso os contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações
sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a
qual terá de ser removida no final da obra.
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27

Colocar sinalética à saída do estaleiro, alertando para que os veículos afetos à
obra circulem permanentemente de faróis médios ligados, contribuindo para
minimizar riscos de atropelamento e acidentes

28

Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e
viaturas no local do projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas
condições que assegurem a não contaminação dos solos.

29

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para
abastecimento de energia elétrica do estaleiro ou para outros fins, estes devem
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.

30

Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos,
devem ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias,
devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o
efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:

31

•

Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.

•

Locais de depósitos de terras.

•

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.
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32

Assegurar que na transposição da conduta adutora possam circular viaturas de
emergência e socorro sem restrições, nomeadamente veículos tanque de
grande capacidade habitualmente utilizados no combate aos incêndios.

33

Garantir que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados
equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndios.

34

Executar a empreitada, no sentido de garantir a reutilização total dos solos
sobrantes, durante a abertura e fecho de vala.

35

Caso não se verifique a reutilização total dos solos excedentes no recobrimento
da vala, estes devem ser utilizados na recuperação paisagística de pedreiras ou
areeiros abandonados ou, em alternativa, na cobertura de aterros sanitários.

36

Sinalizar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de
Condicionamentos, ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de
Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológica, caso se localizem a menos de
50 m das áreas a intervencionar/utilizar.
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37

38

Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens,
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a
instalação do estaleiro, abertura de caminhos, de valas de cabos e desmatação;
o acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que
uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes. Os resultados obtidos no
acompanhamento arqueológico podem determinar também a adoção de
medidas de minimização complementares
As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma
que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem
salvaguardadas pelo registo. No caso de elementos arquitetónicos e
etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória
descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.

39

Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.

40

As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da
execução do projeto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas,
para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual.
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41

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às
áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar
pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem
ser desmatadas ou decapadas.

42

Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal)
deve ser cuidadosamente removida e depositada em pargas.

43

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não
devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos
locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas,
para posterior utilização nas ações de recuperação.

44

Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de
reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem
como das áreas de apoio à obra, depósitos temporários e empréstimos de
inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas.
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45

Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado
armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da obra

46

Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será
o responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da
recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte
e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados

47

O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação
referente às operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de
cópia de toda esta documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental
para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.

48

É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra
substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água,
ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.

49

Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes
de obra e ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente
acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito.

50

Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de
cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser
armazenados temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para
posterior transporte para local autorizado.
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51

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os equiparáveis devem ser triados de
acordo com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos
orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito
normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o
efeito.

52

O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser,
preferencialmente, utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em
alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

53

Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.

54

Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de
decapagem, desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto,
podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.

55

O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é
permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da
zona de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes devem estar
claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo
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56

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao
armazenamento de substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada
uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos
solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela
fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.

57

O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser
efetuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a
viatura não seja fechada.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1, Anx. 4.2 e Anx.4.4)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1, Anx. 4.2 e Anx.4.4)

FC

FC

Acessos

58

O caminho de Gradal (ocorrência nº 10) não deve ser usado como acesso
rodoviário à frente de obra, nem os seus limites afetados durante a fase de
desmatação e a circulação de viaturas.

59

Os acessos existentes devem ser utilizados ao máximo, minimizando-se a
construção de novos troços.

60

Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem
vertidos materiais de construção ou materiais residuais das obras quando do
transporte para as áreas afetas aos trabalhos.

61

Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às
zonas de obra.
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62

O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao
máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento
de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível, ser efetuado a
velocidade reduzida e com os faróis médios ligados. Para o efeito deve ser
previsto um plano de sinalética, que inclua os aspetos mencionados.
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Fase final da execução das obras

63

Remover de modo controlado todos os materiais das ações de desmatação,
desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições
legais que regulam esta matéria. Estas ações devem ser realizadas fora do
período crítico de incêndios florestais.

64

Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais
sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam
originar ou alimentar a deflagração de incêndios.

65

Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais,
devem ser restabelecidos o mais brevemente possível.
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III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto
B – Medidas de Minimização – Fase de Exploração

66

Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve
ser fornecida para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos
responsáveis.
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67

Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de
manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de gestão de
resíduos.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)

FE

B – Medidas de Minimização – Fase de Desativação

Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a
dificuldade de prever as condições ambientais locais e os instrumentos de
gestão territorial então em vigor, deve o proponente, no último ano de
exploração do Projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de
implantação do projeto. Assim, deve ser apresentado um plano de desativação
pormenorizado contemplando, nomeadamente:

68

•

Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a
qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos
de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;

•

Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

•

Destino a dar a todos os elementos retirados;

•

Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer
no terreno;

•

Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
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De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições
identificadas no momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com
o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua
elaboração.Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou
acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente possível.
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
C – Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas

O Plano deve identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação.
Estas ações devem incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas
durante a obra, tais como: local de estaleiro e apoio à obra, acessos e envolvente das
infraestruturas a implantar.
Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos
de construção:
•

Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e
de montagem de equipamento, deve o empreiteiro proceder à limpeza de todas
as frentes de obra. Esta compreenderá, entre outras, ações como
desmantelamento dos estaleiros, remoção de eventuais resíduos, remoção de
materiais de construção, bem como de equipamentos não necessários às ações
de recuperação;

•

Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que
o terreno se encontre compactado devem ser mobilizadas até cerca de 0,20 a
0,30 m de profundidade. Devem ser, previamente, removidos os materiais
externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno natural, tais como toutvenant e brita;

•

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.3)

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1, Anx. 4.2 e Anx.4.3)

FP

FC

Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a
empreitada de construção devem ser modeladas antes de se iniciarem os
trabalhos de preparação do terreno propriamente ditos. O terreno deve ser
colocado às cotas definitivas de projeto, removendo toda a terra sobrante ou
colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as cotas e a
modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no
sentido de estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto
mediante superfícies regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno
natural;
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
C – Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (Cont.)
•

Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deve ter em conta o sistema de
drenagem superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A
superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da
terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa
aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de
erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deve proceder-se a
uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas
em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal
proveniente da própria obra. Não deve ser utilizada terra vegetal proveniente do
exterior, salvo expressa autorização prévia da Autoridade de AIA. O revestimento
deve ter uma espessura aproximada 0,20 m. O espalhamento deve ser feito
manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada de pá frontal;

•

Coberto vegetal: Deve ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer
à realização de sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não
recuperação de determinada área, pode ser proposta à Autoridade de AIA uma
solução alternativa que vise o restabelecimento do coberto vegetal;

•

Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas): Aplicar
nos locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a
instalação da vegetação natural.
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
√
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1, Anx. 4.2 e Anx.4.3)

FC
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
C – Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (Cont.)

De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas,
deve ser efetuado o acompanhamento da recuperação:
•

Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de
construção durante um período de dois anos, após a concretização das ações de
recuperação. Estas visitas visam verificar a evolução da vegetação nos locais
afetados, e envolvente direta, bem como identificar não recuperações ou
recuperações deficientes, cuja razão deve ser compreendida;

•

Estas campanhas de verificação devem ser realizadas em época adequada à
comunidade florística existente;

•

Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma
área e, caso se venha a justificar, deve proceder-se à implementação de medidas
adicionais. Estas ações devem ser, igualmente, alvo de uma campanha de
verificação da recuperação durante um ano, após a sua concretização;

•

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3 e Anx.4.3)

FE

Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à
Autoridade de AIA, onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas
afetadas e envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas
razões, e propostas medidas de minimização e novas campanhas de verificação,
caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, os
relatórios devem apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários
existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada ação de
recuperação.
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
D – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra,
aquando do planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.
Todas as medidas aplicadas à fase de construção devem ser incluídas no PAAO, e este
deve ser obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação
da obra, para efeitos da sua aplicação na fase de construção.
Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da
equipa de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do
projeto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto
no terreno, com estacas e/ou balizagens).
Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA,
ou às atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à
prévia apreciação da Autoridade de AIA.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3)

FP
FC

FP

FP

FC

Os objetivos deste plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos:
Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de
minimização, bem como da legislação ambiental aplicável às ações
desenvolvidas na obra;

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)

•

Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes
ambientais negativos

Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1)

•

Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de
Projeto e a situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.

•

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

FP

25
Capítulo IV – Conformidade Ambiental com a DIA

Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
D – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais
técnicos com formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao
Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa pode integrar a Equipa de
Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e verificar a
implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às
necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações
Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a
legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não
constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de minimização
adicionais com vista à sua correção/melhoria) e elaborar Relatórios de Acompanhamento
Ambiental da Obra (RAAO).
O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a
metodologia a adotar no Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO), as medidas de
minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável à obra, a periodicidade
dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO) a enviar à Autoridade de
AIA, e a planta de condicionamentos.
A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada à escala 1:5 000 ou superior. Esta planta
deve apresentar todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que
sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os
níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão, áreas interditas a determinada ação,
áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as pessoas afetas à obra.
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx 3 e Anx. 4.1)

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 4.1)
Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 5)

FP, FC

FP

FP, FC

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
D – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita
ao local do Projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido
devidamente
piquetado,
dando
informação,
nomeadamente,
de
qualquer
alteração/adaptação do Projeto ou medidas de minimização. Durante a fase de construção,
devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO que devem retratar,
nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas
efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais
Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de minimização,
apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes
relatórios propostas de alterações ao Projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser
destacados na carta que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às
devidas diligências.
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Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3 e Anx. 4.1)

FP, FC
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
E – Programas de Monitorização
Plano de Monitorização de Flora e Habitats

Deve ser apresentado o Plano de Monitorização para a Flora e Habitats, desenvolvido com
base no estabelecido no EIA, conforme decorre do elemento a apresentar n.º11.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3 e Anx 6.1)

FP

Plano de Monitorização de Recursos Hídricos

O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos apresentado no EIA deve ser
reformulado, de acordo com o documento “Monitorização da Qualidade Ecológica no
âmbito dos projetos dos empreendimentos hidroelétricos – Diretiva Quadro da Água/Lei da
Água”.
Relativamente aos elementos biológicos, além dos macroinvertebrados e diatomáceas, que
se encontram previstos, o plano de monitorização deve incluir também as comunidades de
macrófitos e de peixes, mesmo que ainda não existam índices intercalibrados.
Quanto à frequência de amostragem, deve ser definida a frequência de amostragem para
cada um dos Elementos Classificativos (hidro 1x ano; FQ 4x ano; etc).
O capítulo relativo às Técnicas e Métodos de análise e Equipamentos necessários deve ser
mais detalhado, nomeadamente, no que diz respeito aos títulos dos protocolos de
amostragem a utilizar para os elementos biológicos, assim como a adaptação portuguesa
do manual do RHS e a recomendação de aplicação do mesmo por parte de um técnico
qualificado para o efeito.

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx. 3 e Anx 6.2)

FP

O plano reformulado deve ser apresentado em sede de RECAPE, conforme indicado no
elemento a apresentar n.º 11.
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Verificação da Conformidade Ambiental
Medidas de Minimização e Monitorização

Projeto de Execução

RECAPE

Calendarização

(Volume)

III – Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto (Cont.)
E – Programas de Monitorização
Plano de Monitorização de Socioeconomia

Devem ser submetidos à autoridade de AIA, na fase de construção e na fase de
exploração, relatórios anuais com eventuais reclamações e pedidos de informação, bem
como o seguimento que lhes foi dado. Este relatório deve também ser comunicado às
respetivas Juntas de Freguesia (Magueija e Pretarouca).

Vol. II – Rel. Técnico
(Cap. IV.3)
Vol. III – Anexos Técnicos
(Anx 3)

FC, FE

FP – Fase de Projeto
FC – Fase de Construção
FE – Fase de Exploração
FD – Fase de Desativação
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2.

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO

De um modo geral, e após análise da FIG.III.1 do Capítulo III, verificam-se alterações de
projeto, algumas com relativo significado, sendo na sua maioria para dar resposta à DIA
emitida para o projeto em fase de Estudo Prévio.
No âmbito da revisão do projeto houve ainda a preocupação com a definição mais
rigorosa das áreas a afectar à construção, nomeadamente numa definição mais
adequada à presente fase de projeto e numa perspectiva de maior funcionalidade e
preocupação na redução das áreas sensíveis a ocupar.
As alterações com maior significado dizem respeito, no caso da conduta adutora, às
ripagens realizadas de forma a dar cumprimento ao estipulado na DIA. No que se refere à
conduta forçada de referir que entre cerca dos km 3+700 e km 4+400 esta conduta
passou a ser enterrada, sendo um dos principais aspetos positivos da alteração
realizada, pois permite minimizar nomeadamente situações geradoras de impactes
negativos ao nível da paisagem. No que diz respeito à linha eléctrica também se verificou
uma alteração ao traçado proposto em fase de Estudo Prévio, mais precisamente no
âmbito do Aditamento ao EIA.
As restantes alteraçõs dizem respeito a aspetos que resultam do aprofundamento /
revisão dos estudos, numa lógica associada à adoção das melhores soluções técnicas,
económicas e de funcionalidade, típicas de uma fase de Projeto de Execução.
No Quadro IV. 2 apresentam-se as alterações de projeto descriminadas e a respetiva
justificação subjacente.
Quadro IV. 2 – Alterações de projeto
Alterações

Alteração entre o km 0+000 e km 0+300

Alteração entre o km 0+300 e km 0+700

Alteração entre o km 0+700 e km 1+100

Justificação

No troço em apreço, o projeto de execução
apresenta poucas diferenças relativamente ao
estudo prévio, sendo que o traçado procede a
uma ripagem muito ligeira entre o km 0+000 e km
0+100 para norte, e entre os km 0+100 e km
0+300 a uma ripagem muito ligeira para sul.
Esta alteração consiste na ripagem para sul, em
direção ao rio Balsemão, com a ripagem a variar
entre 1 m e 22 m, ao longo dos 400 m de traçado.
Esta alteração destina-se a evitar a afetação da
levada de água de alimentação dos lameiros
existentes e de áreas de carvalhais, enquadráveis
no habitat da Diretiva Habitats 9230pt2.
Esta alteração consiste na ripagem para norte do
traçado, com a ripagem a variar entre 3 m e 44 m,
ao longo dos 400 m de traçado, destinando-se a
evitar a afetação de elementos arbustivos e
arbóreos, nomeadamente comunidades vegetais
enquadráveis no habitat 9230pt2 e, ainda,
afloramentos rochosos.
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Quadro IV. 2– Alterações de projeto (cont.)
Alterações

Alteração entre o km 1+100 e km 1+300
Alteração entre o km 1+300 e km 3+450

Alteração entre o km 3+630 e km 4+400

Traçado da Linha Elétrica
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Justificação

A alteração verificada neste troço, destina-se a
evitar a afetação de um ponto de água (charca)
ao km 1+ 250, tendo sido feita uma ripagem para
norte de 16 m.
As alterações neste troço consistem em ripagens
realizadas na sequência do levantamento
topográfico de pormenor, tendo também tido em
conta as alterações realizadas a montante no
âmbito das solicitações da DIA. Nesta extensão o
traçado foi ripado no sentido de garantir uma
inclinação mais suave do traçado, e evitando os
taludes de escavação da EN 2. De referir
igualmente que a ripagem para sudeste entre os
km 2+300 e 2+500 permite uma afetação mais
marginal de uma mancha de mosaico de carvalhal
/ amial (9230pt2+91E0pt1).
Neste troço a conduta forçada passou a ser
enterrada permitindo uma melhor integração do
traçado em termos paisagísticos.
A alteração ao traçado proposto em fase de
Estudo Prévio, previa a ligação ao sistema
elétrico público (SEP), a arrancar da central
hidroelétrica de Pretarouca no sentido nornoroeste (NNO), aproximadamente na primeira
metade do traçado, infletindo depois para
noroeste (NO), até efetuar ligação à linha elétrica
existente, próximo do caminho de acesso ao lugar
de Sardinho, a partir da EN 2. A nova linha
proposta desenvolver-se-á desde a central no
sentido noroeste, infletindo nos 20 m finais para
nor-noroeste, ligando ao apoio 33 da linha elétrica
existente, dado que se verificou uma alteração na
localização da Central Hidroelectrica.
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3.

CLÁUSULAS DO CONTRATO

A Aguas de Trás-os-Montes e Alto do Douro (ATMAD) incluirá no processo de concurso e
no contrato da empreitada para construção do AHB de Pretarouca, em anexo próprio,
Condicionamentos e Medidas Ambientais, cláusulas que obrigam, de acordo com as
responsabilidades estabelecidas, o Empreiteiro a cumprir com as obrigações previstas
para a fase de execução da obra descritas na DIA e as que vierem a ser impostas pela
Autoridade de AIA na aprovação do RECAPE.
Desta forma, a empresa executante da empreitada comprometer-se-á a cumprir todas as
disposições legais e regulamentares em vigor de carácter ambiental, bem como a
respeitar rigorosamente todos os condicionamentos e medidas ambientais previstos na
lista que constitui o referido anexo do Contrato, os quais foram definidos tendo em conta
a legislação aplicável, as características específicas da área de implantação do AHB de
Pretarouca, bem como os estudos e planos relevantes que se encontram identificados no
mesmo anexo.
O Anexo”Condicionamentos e Medidas Ambientais” deverá integrar as seguintes Partes:
– Declaração de Impacte Ambiental do Projecto “Aproveitamento
Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca” (Anexo 1)

-

Parte I

-

Parte II

-

Parte III

– Lista de Medidas Ambientais aplicáveis à construção (Anexo 4.2).

-

Parte IV

– Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) (Anexo 4.3).

-

Parte V

– Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Anexo 4.1).

– Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD) (Anexo 4.4).

As diversas Partes que deverão constituir este anexo a incluir no contrato estão definidas
nas secções do Anexo 4 do presente RECAPE, com excepção da Parte I, constituída pela
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que é apresentada no Anexo 1.

4.

ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES

De forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, foram ainda
desenvolvidos alguns planos e estudos, apresentando-se:


No Anexo 6.1 o Plano de Monitorização de flora e Habitats.



No Anexo 6.2 o Plano de Monitorização de Recursos Hídricos.



No Anexo 7.1 o Estudo de Caudais Ecológicos.



No Anexo 7.2 o relatório relativo à prospecção arqueológica sistemática de áreas
funcionais.
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5.

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DAS MEDIDAS, PROJETOS E ESTUDOS
DEFINIDOS NA DIA. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO

Neste ponto, e no sentido de verificar a conformidade ambiental do Projeto de Execução
do AHB de Pretarouca, foi efetuada uma análise sistemática e exaustiva do projecto e
analisada cada decisão emitida na DIA, de forma a comprovar a conformidade do projeto.
Esta análise é efetuada segundo a ordem apresentada na DIA.

5.1

I - Condicionantes da DIA

1. Obtenção de parecer favorável da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e da EDP Distribuição
relativamente ao local proposto de ligação da linha elétrica ao Sistema Elétrico Público

No Anexo 8 do Volume III – Anexos Técnicos apresentam-se os pedidos de pareceres à
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à EDP Distribuição relativamente ao local
proposto de ligação da linha elétrica ao Sistema Elétrico Público. Aguarda-se até à data
parecer destas entidades sobre o assunto em questão.
2. Obtenção de parecer favorável da Estradas de Portugal S.A. no que se refere ao
atravessamento de forma subterrânea da EN2 pela conduta forçada.

No Anexo 8 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o pedido de parecer à
Estradas de Portugal, S.A. (EP, S.A.), relativamente ao atravessamento de forma
subterrânea da EN 2 pela conduta forçada. Aguarda-se até à data parecer desta entidade
sobre o assunto em questão.
3. Salvaguarda do funcionamento do sistema de transposição instalado na Barragem de
Pretarouca, constituído pelo canal de by-pass e escada para peixes.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a implementação desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
4. Salvaguarda do regime de caudais ecológicos respeitando as disposições da DIA emitida para a
Barragem de Pretarouca. Desta forma, o caudal ecológico deve sofrer um ajustamento progressivo
em função dos resultados dos trabalhos de monitorização das comunidades aquáticas e
ribeirinhas, realizados ao longo dos três anos da fase de exploração da Barragem de Pretarouca.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a implementação desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
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5. Concretização integral das condicionantes, das medidas de minimização e dos planos de
recuperação das áreas intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de
monitorização constantes da presente proposta de DIA.

Todas as condicionantes, medidas de minimização e planos preconizados na DIA, para a
fases de obra e exploração, foram considerados no presente estudo, tendo sido vertidas
nomeadamente no Anexo 3, no Anexo 5 e nas várias secções do Anexo 4 e Anexo 6 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
6. Apresentação à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos relatórios de
acompanhamento ambiental da obra, de recuperação das áreas intervencionadas e de
monitorização com a periodicidade prevista em cada plano.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a implementação desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
7. Integração no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) dos
elementos mencionados na presente DIA.

O presente RECAPE assegura o cumprimento das medidas preconizadas na DIA,
integrando todos os elementos nela solicitados, designadamente:


O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), que é apresentado no
do Volume III – Anexos Técnicos.

Anexo 4.1

do



A Lista de Medidas Ambientais Aplicadas à Construção, que integra o
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.



O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, que constitui o Anexo 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE, que inclui as Plantas de Recuperação
Paisagística do AHB de Pretarouca.



O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição
(PPGRCD), que inclui o Anexo 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos.



Os Planos de Monitorização de Flora e Habitats e de Recursos Hídricos, que
constituem, respetivamente, os Anexos 6.1 e 6.2 do Volume III – Anexos Técnicos
RECAPE.



Os Pareceres das diversas entidades e declarações solicitados na DIA, que são
apresentados no Anexo 8 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.

Anexo 4.2

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização destas medidas / planos na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
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5.2

II - Elementos a Apresentar em Fase de RECAPE

1. Análise detalhada de todas as interferências do projeto, Aproveitamento Hidroelétrico e Linha
Elétrica, com todas as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública. Devem ser
apresentadas soluções para afetação mínima dos espaços condicionados, com especial
relevância para os locais de implantação dos apoios (da linha elétrica e dos apoios para
amarração da conduta forçada à superfície sobretudo a montante e jusante da EN2), bem como a
forma como será efetuada a inserção do acesso à central, que será objeto de beneficiação, com o
caminho público existente

Da análise da Planta de Condicionamentos, apresentada no Anexo 5 do Volume III –
Anexos Técnicos, verificam-se interferências, pelo projeto, com as seguintes áreas:
Reserva Agrícola Nacional (RAN),Reserva Ecológica Nacional (REN), Áreas de Carvalhal
e Amial, e ainda com a ocorrência patrimonial n.º 10 (Caminho de Gardal).
De referir que, em termos de afetação geral, estas áreas eram já interferidas pelo traçado
proposto em Estudo Prévio. Todavia, as alterações efetuadas no Projeto de Execução
permitiram a redução da afetação de algumas destas áreas, em particular com as
alterações ao traçado da conduta adutora, que permitiram “contornar” algumas parcelas
de elementos arbóreos (nalguns casos enquadráveis nos habitas 9230pt2 e 91E0pt1), ou
afetá-las de forma marginal. Relativamente ao sítio patrimonial denominado de “Caminho
de Gardal”, ocorrência nº10, de médio valor patrimonial, que terá uma afetação direta, os
impactes serão minimizáveis desde que implementadas as medidas propostas (Anexo 7.2
do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE).
No que se refere à conduta forçada, embora se afetem sensivelmente as mesmas áreas
condicionadas que no Estudo Prévio, importa salientar que a mesma se encontrará
maioritariamente enterrada, minimizando os impactes da sua implantação ao nível
paisagístico e de impermeabilização dos solos. A minimização de impactes ao nível da
impermeabilização dos solos prende-se com a redução significativa do número de apoios
de amarração a executar, principalmente a jusante da EN 2, zona em que o traçado
sofreu a referida alteração.
Quanto à linha elétrica de ligação ao sistema elétrico público, mais precisamente ao nível
dos locais de implantação dos apoios, é de referir que os apoios n.º 1 e 2 não interferem
com nenhuma área condicionada, e que o apoio n.º 3 se insere numa área previamente
afetada pela central hidroelétrica.
No que respeita ao caminho de acesso à central hidroelétrica, a solução preconizada no
Projeto de Execução considerou a utilização da totalidade do acesso existente,
minimizando desta forma a afetação de áreas adicionais.
2. Planta de condicionamentos à escala de projeto com todos as infraestruturas do Projeto,
incluindo acessos e linha elétrica

A Planta de Condicionamentos à escala 1: 5 000, incluindo a representação de todas as
infraestruturas do projeto, os acessos e a linha elétrica, é apresentada no Anexo 5 do
Volume III – Anexos Técnicos.
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3. Regime de caudais ecológicos aferido em função dos resultados dos trabalhos de monitorização
das comunidades aquáticas e ribeirinhas, realizados ao longo dos três anos de exploração da
Barragem de Pretarouca. Esta aferição deve garantir a salvaguarda da qualidade dos habitats
aquáticos e ribeirinhos e o não agravamento ou a criação de eventuais situações de degradação
da qualidade da água no troço a jusante da Barragem. Para o estabelecimento deste regime de
caudais ecológicos deve ser aplicada a Metodologia Incremental (Instream Flow Incremental
Methodology, IFIM), tendo como espécies/comunidades alvo as de maior relevância
conservacionista que estão presentes e as que suportam ecologicamente o ecossistema (e.g.
macroinvertebrados aquáticos bentónicos).

No Anexo 7.1 do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o estudo de aferição do
regime de caudais ecológicos da Barragem de Pretarouca.
Este estudo insere a análise dos resultados dos trabalhos de monitorização das
comunidades aquáticas e ribeirinhas, realizados ao longo de três anos de exploração da
Barragem de Pretarouca, e o estabelecimento de um novo regime de caudais ecológicos
através da aplicação da Metodologia Incremental (Insream Flow Incremental
Methodology, IFIM), tendo como espécies/comunidades alvo os taxa piscícolas
dominantes e de maior interesse conservacionista, e os taxa de macroinvertebrados
bentónicos mais sensíveis à poluição e que mais contribuem ao score final do IPtIN
(índice utilizado na avaliação do estado ecológico das massas de água).
Os resultados dos trabalhos de monitorização das comunidades aquáticas e ribeirinhas
apontam para uma comunidade piscícola dominada pelo escalo-do-norte (Squalius
carolitertii), seguindo-se como taxa importante a truta fario (Salmo trutta fario) e a
panjorca (Achondrostoma arcasii). No que se refere à comunidade de
macroinvertebrados bentónicos, destacam-se como taxa mais importantes os dípteros,
efemerópteros, tricópteros e coleópteros.
Em termos da qualidade ecológica da massa de água a jusante da Barragem de
Pretarouca, determinada com base no elemento macroinvertebrados bentónicos, mais
precisamente através do cálculo do IPtIN, não se verificaram incumprimentos dos
objetivos de ambientais definidos na Diretiva Quadro da Água (DQA), sendo a
classificação obtida ao longo dos 3 anos sempre igual ou superior a Bom.
Tendo por base os resultados da referida monitorização, nomeadamente na escolha de
taxa alvo a considerar nas simulações do habitat físico, procedeu-se a uma revisão do
regime de caudais ecológicos implementado na Barragem de Pretarouca através da
aplicação da Metodologia Incremental. Foram assim consideradas curvas de preferência
de habitat para a comunidade piscícola, mais precisamente para os taxa Squalius
carolitertii e Salmo trutta, e para a comunidade de macroinvertebrados bentónicos,
nomeadamente dos taxa efemerópteros, plecópteros e tricópteros.
Todo o processo de análise dos dados e posterior obtenção de resultados na IFIM é
gerido por uma série de programas de modelação, coletivamente conhecidos como
PHABSIM (Physical Habitat Simulation), que estabelecem a ligação entre as
características hidráulicas do rio e a utilização do habitat físico por parte dos organismos
aquáticos (Milhous, 1986).
Os dados obtidos pelos modelos de simulação hidráulica e de simulação de habitat são
cruzados entre si para determinar a Superfície Ponderada Utilizável (SPU) em função do
caudal, que serve por sua vez para definir o regime de caudais ecológicos (Payne, 1998).
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Da análise dos resultados das simulações de habitat físico, expressos em superfície
ponderada utilizável, para os diferentes taxa identificados, verificam-se dois pontos de
inflexão principais nas curvas SPU. Um deles entre os 0.70 - 1.00 m3/s, coincidente com
o caudal médio anual afluente à albufeira, e um segundo ponto de inflexão a cerca de
3
20% do caudal médio anual (0.20 m /s).
Os valores de SPU atingem o seu máximo para os indivíduos juvenis, dos taxa piscícolas,
e para os taxa de macroinvertebrados bentónicos, com o caudal médio anual, sendo que
aos 0.20 m3/s se verificam valores que variam entre 32% - 72% da SPU máxima. Para os
indivíduos adultos a máxima SPU é atingida para caudais muito superiores aos caudais
médios anuais estimados para uma série hidrológica de 22 anos (simulação da
exploração da albufeira de Pretarouca – EIA do aproveitamento hidroelétrico de
Pretarouca).
As condições hidromorfológicas parecem portanto favorecer populações de escalo do
norte, com elevada proporção de juvenis, e comunidades de efemerópteros, o que se
coaduna com os resultados obtidos na monitorização da fase de pré-construção da
barragem de Pretarouca (2010), em que se registaram os maiores valores de abundância
destes dois taxa.
Deste modo, e uma vez que o caudal associado à máxima SPU destes taxa corresponde
ao caudal médio anual, recomenda-se a adoção do primeiro ponto de inflexão comum às
diferentes curvas SPU para determinação do caudal ecológico, nomeadamente 20% do
caudal modular.
No Quadro IV. 3 apresenta-se a proposta de revisão do caudal ecológico para a Barragem
de Pretarouca para anos médios e húmidos.
Quadro IV. 3 – Proposta de revisão dos caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para
anos médios e húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

110

214

301

361

271

243

224

205

127

127

92

71

Volume
(10³m³)

295,29 554,72 805,97 965,78 655,80 649,64 581,62 548,89 329,47 340,45 246,65 184,91

No Quadro IV. 4 apresenta-se a proposta de revisão do caudal ecológico para a Barragem
de Pretarouca para anos abaixo da média.
Quadro IV. 4 – Proposta de revisão dos caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para
anos abaixo da média
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

74

143

201

240

181

162

150

137

85

85

61

48

Volume
(10³m³)

196,87 369,81 537,31 643,85 437,21 433,10 387,74 365,92 219,64 226,97 164,44 123,27
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Importa referir que, para além destas descargas, o sistema de “by-pass” à albufeira
deriva permanentemente 150 l/s.
Assim, se o caudal derivado pelo sistema de “by-pass” for igual ou superior ao caudal
ecológico mínimo a garantir, a descarga de caudal ecológico permanecerá fechada. Se,
pelo contrário, o caudal derivado pelo sistema de “by-pass” for inferior ao caudal
ecológico mínimo, a descarga de caudal ecológico entrará em funcionamento, de modo a
completar o valor total mínimo exigido.
Deste modo, os programas de caudais ecológicos a aplicar em anos médios/húmidos e
abaixo da média são os seguintes:
Quadro IV. 5 – Programa de caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos médios
e húmidos
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

150

214

301

361

271

243

224

205

150

150

150

150

Volume
(10³m³)

401,76 554,72 805,97 965,78 655,80 649,64 581,62 548,89 388,80 401,76 401,76 388,80

Quadro IV. 6 – Programa de caudais ecológicos na barragem de Pretarouca para anos abaixo
da média
Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Caudal
(l/s)

150

150

201

240

181

162

150

150

150

150

150

150

Volume
(10³m³)

401,76 388,80 537,33 643,84 437,19 433,11 387,73 401,76 388,80 401,76 401,76 388,80

4. Inventário e caracterização das captações superficiais existentes, bem como a reavaliação dos
impactes sobre estas captações, que suportem as medidas de minimização e de compensação a
apresentar em sede de RECAPE.

A caracterização da situação de referência do fator ambiental “Recursos Hídricos”
contemplou, na fase de estudo prévio, o levantamento das captações existentes na
envolvente do projeto, com particular ênfase no trecho do rio entre a barragem e a
restituição, bem como na área envolvente da conduta de adução e conduta forçada. Esse
levantamento teve por base a recolha de dados do Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Água e de Água Residuais (INSAAR), da ARH Norte, I.P e Câmara
Municipal de Lamego.
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Na fase de estudo prévio não foi identificada nenhuma captação superficial no trecho do
rio Balsemão entre a barragem e restituição, nem nas linhas de água torrenciais
afluentes. Assim, na presente fase procedeu-se a um levantamento mais alargado das
captações superficiais existentes na bacia hidrográfica do rio Balsemão, tendo por base
as mesmas fontes de informação, de modo a identificar as captações mais próximas da
área de projeto.
Numa primeira fase foram analisadas as bases de dados geográficas anteriormente
referidas, de modo a identificar as captações superficiais existentes na bacia do rio
Balsemão, sendo que, numa segunda fase, se procedeu ao reconhecimento de campo
das captações identificadas, para uma caracterização mais detalhada.
Do levantamento efetuado identificaram-se duas captações superficiais no rio Balsemão
a jusante da área de projeto, mais precisamente a cerca de 3,7 km da central
hidroelétrica do projeto do AHB de Pretarouca, conforme demonstrado na FIG. IV. 1.
No Quadro IV. 7 é apresentado uma breve descrição das características das captações
superficiais presentes.
Quadro IV. 7 – Descrição das Captações Superficiais
Coordenadas

Local /
Concelho

Proprietário

1

Penude /
Lamego

Particular

ARH
Norte

2

Penude /
Lamego

Águas de
Trás-osMontes e Alto
Douro

INSAAR

Código

Fonte

Usos
M

P

Regadio

224264

456276

Abastecimento

224567

456600

A captação mais próxima da área de implantação de projeto corresponde a uma captação
para uso agrícola. A jusante encontra-se licenciada uma captação para abastecimento
urbano das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD). Ambas as captações
encontram-se localizadas num troço semi-lótico do rio Balsemão represado por um açude
(FIG. IV. 1).
Com a entrada em funcionamento do AHB de Pretarouca verificar-se-á uma redução de
caudal no trecho do rio Balsemão entre a Barragem de Pretarouca e a Central
Hidroelétrica, sendo que a jusante desta útlima os escoamentos atualmente existentes
serão mantidos. Desta forma, e uma vez que não se encontram captações superficiais no
referido trecho do rio Balsemão, o projeto em análise não apresenta nenhum impacte
direto em captações superficiais.
Relativamente às captações identificadas a jusante do AHB de Pretarouca (Quadro IV. 7),
estas encontram-se a mais de 3 km, pelo que os impactes indiretos são considerados de
pouco significativos ou nulos. Importa referir que em termos de escoamentos anuais, a
jusante da central hidroelétrica, não se irá verificar qualquer alteração, não havendo
assim qualquer influência nos caudais captados pelas duas captações anteriormente
referidas. Assim, não se preconizam quaisquer medidas de minimização ou
compensação.
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FIG. IV. 1 – Localização das captações superficiais existentes na envolvente de projeto
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Captação para abastecimento público (ATMAD) – Captação 2

Captação para uso agrícola (particular) – Captação 1

Fotografia 1 – Registo fotográfico das captações
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5. Definição dos locais para depósito do material resultante da desmatação e de terras sobrantes,
indicando o respetivo volume de terras. A utilização de novas áreas para depósito deste material
deve ser reduzida ao mínimo indispensável, através da reutilização de escombro e/ou utilização de
vazadouros/pedreiras licenciadas.

Os locais temporários para depósito de material resultante da desmatação e de terras
sobrantes, que se estima ser de 27 000 m3, encontram-se identificados no Desenho 32,
apresentado no Anexo 9 do Volume III- Anexos Técnicos do RECAPE.
Não se encontra prevista a utilização de novas áreas para deposito destes materiais,
prevendo-se reutilizar toda a terra sobrante, conforme definido no Plano de Intervenção
das Áreas Intervencionadas (Anexo 4.3 do Volume III- Anexos Técnicos do RECAPE).
6. Resultados da prospeção arqueológica sistemática de áreas funcionais caso se situem fora das
áreas já prospetadas na fase de Estudo Prévio, conforme definido na medida de minimização
n.º 9. Estes resultados podem determinar a adoção de medidas de diagnóstico (sondagens e
escavação) que se venham a revelar necessárias para avaliação das ocorrências detetadas, as
quais devem também ser apresentadas em sede de RECAPE.

A linha elétrica que liga a Central Hidroelétrica de Pretarouca ao SEP foi a única área
funcional que incide numa faixa de terreno que não havia sido prospetada no Estudo
Prévio. Por este motivo, os novos trabalhos de campo incidiram apenas no corredor da
linha elétrica (300m de extensão e 100m de largura), não tendo sido, contudo,
identificados novas ocorrências de elementos patrimoniais.
Os locais selecionados para a implantação dos estaleiros e dos vazadouros localizam-se
no corredor prospetado no Estudo Prévio. Registam-se igualmente ligeiras alterações no
percurso da conduta de água, mas que abrangem apenas zonas anteriormente
percorridas nos trabalhos de campo.
No Anexo 7.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE apresenta-se o relatório de
património.
7. Apresentação da respetiva fundamentação sempre que, por razões técnicas, não existir a
possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos
componentes, levando à destruição total ou parcial de um Sítio arqueológico, através da
escavação integral; no caso dos elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo
gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva, em linha com o previsto na medida de
minimização n.º 39.

Da análise comparativa dos elementos de projeto entre as fases de Estudo Prévio e
Projeto de Execução, verifica-se, nesta fase, a afetação direta da ocorrência patrimonial
“Caminho de Gardal” (ocorrência n.º 10) pela conduta forçada, ao km 4+400.
No âmbito do Projeto de Execução, verificou-se a necessidade de efetuar alguns
ajustamentos no traçado da conduta forçada, na sequência dos levantamentos
topográficos de detalhe realizados, que conduziram a afetação direta da referida
ocorrência patrimonial.
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A única forma de evitar esta afetação consistiria na ripagem da conduta em direção à
encosta, para a pôr fora do caminho. Contudo, o terreno é muito declivoso nessa
encosta, o que obrigaria a abrir um aceiro na mesma para aí implantar a conduta em
vala, o que se revelaria numa solução mais impactante no global.
São contudo definidas propostas específicas de minimização de impacte no relatório do
património, constante do Anexo 7.2 do Volume III – Anexos Técnicos, para uma fase
prévia à obra, nomeadamente, de um registo exaustivo realizado da seguinte forma:


Levantamento do traçado e alçado de cada unidade arquitectónica (à escala
1:100 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20);



Registo fotográfico exaustivo da via (sulcos na rocha base e muros que delimitam
o caminho), após a limpeza da vegetação;



Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os
elementos arquitectónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção
usadas.

As intervenções no Caminho de Gardal deverão ser acompanhadas por um arqueólogo,
seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o
registo das estruturas identificadas e eventuais vestígios, a identificar. Após o registo
exaustivo do edificado, deverá ser efectuada a remoção das construções com impactes
directos, sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico.
8. Revisão da avaliação de impactes e reanálise das medidas de minimização gerais e
específicas, em função dos ajustes que vierem a ser efetuados ao Projeto de Execução.
Tendo em consideração o parecer do Turismo de Portugal, deve neste âmbito ser também
desenvolvida uma análise aprofundada dos impactes na paisagem que resultam da implantação
da conduta forçada de aço à superfície e propostas medidas adequadas de integração
paisagística, caso tal se justifique.

Em termos globais as alterações efetuadas no âmbito do Projeto de Execução não
implicam impactes que não tivessem sido já previstos no EIA para a configuração do
Estudo Prévio, e para os quais a DIA não contemple já as medidas de minimização

consideradas adequadas e proporcionais à significância dos impactes previstos.
As alterações de maior relevo resultam, essencialmente, das solicitações da DIA, em
particular das medidas de minimização a integrar no Projeto de Execução, e na
sequência do levantamento topográfico de detalhe efetuado. As principais alterações
traduzem-se:


A nível da conduta adutora, nas ripagens realizadas de forma a dará cumprimento
à DIA, designadamente na não afetação, ou redução da afetação, de
áreas / elementos consideradas de sensíveis e/ou de maior interesse no EIA, tais
como áreas de carvalhal e amial, afloramentos rochosos, linhas de água, entre
outros;



A nível da conduta forçada, que se encontra em Projeto de Execução enterrada
na maioria da sua extensão (entre o km 3+700 e 4+400), minimizando de forma
significativa situações geradoras de impactes negativos na paisagem.
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Uma vez que as alterações verificadas correspondem a pequenos ajustes locais do
traçado da conduta, as quais se traduzirão em alterações significativas dos impactes
identificados no EIA, não se considera necessário proceder à reavaliação dos impactes
ambientais para os seguntes fatores ambientais: Clima, Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro, Qualidade da Água, Ecossistemas Aquáticos, Hidrogeologia e Socioecónomia.
No EIA a maioria dos impactes negativos foram identificados na fase de construção do
projeto, sendo de significância reduzida. Contudo, foram identificados na fase de
construção alguns impactes de significância moderada, nomeadamente sobre os fatores
ambientais Solos e Uso do Solo, Sistemas Ecológicos e Paisagem. Os fatores ambientais
Geologia e Condicionantes, embora no EIA apresentassem significância reduzida, serão
reavaliados de seguida dada a alteração efetuada ao projeto, nomeadamente alteração
do traçado das condutas (adutora e forçada), devido às ripagens realizadas, e à alteração
efetuada na conduta forçada que passou na sua maioria a ser enterrada.
No que respeita ao Uso do Solo, as alterações efetuadas ao projeto permitiram uma
redução da afetação de áreas florestais, nas quais se integram zonas de carvalhal e
amial, mais precisamente entre os km 0+300 e 0+500, e os km 0+600 e 0+900. Por outro
lado, algumas das ripagens ao traçado permitiram uma afetação mais marginal de
algumas dessas mesmas áreas florestais, como é o caso do carvalhal / amial localizado
ao km 2+400 (FIG. IV. 2).
Uma vez que, conforme referido na avaliação de impactes do EIA, apenas os usos
florestais serão condicionados, na fase de exploração, pela servidão da conduta, pode
considerar-se que as alterações ao traçado, consideradas no Projeto de Execução,
constituem um aspeto positivo, reduzindo desta forma os impactes negativos no uso do
solo.
Ao nível da Geologia, de um modo geral, e em relação ao traçado do Estudo Prévio, as
alterações ao traçado procuraram evitar zonas de maior declive e/ou instabilidade que
pudessem condicionar a estabilidade das escavações, bem como a afetação dos
afloramentos rochosos. Salienta-se que, no caso dos afloramentos rochosos, as ripagens
da conduta adutora permitiram evitar afloramentos localizados entre o km 0+700 e km
1+100, que haviam sido identificados em fase de EIA.
Desta forma, e à semelhança do verificado no fator ambiental uso do solo, as alterações
ao traçado constituem, igualmente, uma melhoria em termos dos impactes ambientais.
Relativamente aos aspetos ecológicos, mais concretamente na afetação de habitats e
coberto vegetal, como referido para o fator ambiental uso do solo, o Projeto de Execução
procurou evitar, sempre que possível, a afetação de áreas florestais, ou uma afetação
marginal das mesmas.
As alterações efetuadas no traçado da conduta adutora permitiu evitar a afetação de
várias áreas de carvalhal (habitat 9230pt2), nomeadamente entre o km 0+300 e 0+900.
Por outro lado, a ripagem do traçado ao km 2+400 permite igualmente uma ocupação
mais marginal da mancha de carvalhal / amial existente (FIG. IV. 3).
Desta forma, considera-se que o atual Projeto de Execução representa uma solução mais
favorável em termos dos aspetos ecológicos, havendo um afetação menos importante
de habitats de maior interesse.
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No que respeita ao Ordenamento e Condicionantes, não se verificam alterações na
afetação das áreas identificadas em fase de Estudo Prévio.
O atual projeto continua a desenvolver-se, de acordo com o PDM de Lamego, em
espaços naturais, mais precisamente na Área da Ocupação Condicionada e Zona de
Salvaguarda, bem como áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica
Nacional (REN) (FIG. IV. 4, FIG. IV. 5, FIG. IV. 6 e FIG. IV. 7).
De referir que as áreas definidas para apoio à obra evitam, sempre que possível, áreas
condicionadas, nomeadamente RAN e REN. Excetuam-se o estaleiro 3 e depósito
temporário D, localizados junto da Central Hidroelétrica para evitar movimentações de
máquinas e equipamentos fora da frente de obra, que ocupam áreas RAN. Acresce o
facto da localização dos depósitos temporários de terras de escavação não deverem, de
acordo com o PRAI, localizar-se longe dos locais de onde foram retirados, uma vez que
essas mesmas terras serão reutilizadas para o recobrimento da conduta.
Considera-se assim, que os impactes nas figuras de ordenamento do território mantémse os mesmos que os identificados na fase de Estudo Prévio.
Ao nível da paisagem, a alteração preconizada no projeto de execução nomeadamente o
facto da conduta forçada passar a enterrada entre os km 3+630 e km 4+400 permitiu
eliminar o impacte visual associado à presença desta infraestrutura na fase de
exploração.
Na FIG. IV. 8 a FIG. IV. 18 apresentam-se as bacias visuais efetuadas com base no
Modelo Digital do Terreno (MDT), para os diferentes elementos de projeto, e locais de
apoio à obra. As simulações efetuadas condiseraram:


Altura definida consoante o objeto do projeto em análise, nomeadamente,
−

para a conduta, uma altura de taludes média de 2 m (escavação e aterro);

−

para a central hidroelétrica, uma altura de 10 m;

−

para o acesso à central hidroelétrica, uma altura de 3 m (correspondente
à altura dos veículos que poderão usar o respetivo acesso);

−

para os estaleiros, uma altura de 4 m;

−

para os depósitos temporários, uma altura de 2 m;

−

para a linha elétrica uma altura média de 22 m;



360º do plano;



90º a -90º na vertical;



Raio de 3000 m.

Importa referir que para a conduta foram consideradas as bacias visuais a partir da
conduta enterrada (adutora e forçada) e conduta à superfície (forçada).
No que se refere à conduta, da análise da FIG. IV. 8, verifica-se que a mesma apresenta
visibilidade ao longo da envolvente próxima, nomeadamente numa série de aglomerados
situados na zona norte da área de estudo. Salienta-se que a maioria desses mesmos
aglomerados populacionais apresentam visibilidade para a conduta à superfície.
RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

47

Importa contudo referir que a conduta adutora situada à superfície se encontra delimitada
a norte, e oeste, por uma mancha florestal (FIG. IV. 2), pelo que as visibilidades para a
mesma serão, seguramente, mais reduzidas que as apresentadas na FIG. IV. 8.
No que se refere às áreas de estaleiro, da análise da FIG. IV. 9, FIG. IV. 10 e FIG. IV. 11,
verifica-se que:


O estaleiro 1 apresenta visibilidades reduzidas à partir de aglomerados
populacionais, destacando-se apenas as povoações de Dornas e Ribabelide, e ao
longo da EN 2;



O estaleiro 2 apresenta visibilidades à partir dos principais aglomerados
populacionais da zona norte e oeste da área de estudo, e ao longo da EN 2 e
A24;



O estaleiro 3 é aquele que apresenta menores visibilidades, visto se localizar
numa área confinada.

Importa salientar que relativamente ao estaleiro 2, como referido anteriormente para a
conduta à superfície, salienta-se que o mesmo é delimitado a norte e oeste por uma área
florestal importante. Assim, considera-se que as visibilidades para o estaleiro 2 serão
inferiores às apresentadas na FIG. IV. 10.
Relativamente às zonas de depósito de terras, à semelhança do verificado para as áreas
de estaleiro, o depósito C (adjacente ao estaleiro 2) corresponde aquele que apresenta
maiores visibilidades, nomeadamente à partir dos aglomerados populacionais a norte da
área de estudo. Todavia, e conforme referido para o estaleiro 2, este depósito encontrase envolvido por manchas de matos e florestais importantes, que deverão reduzir as
visibilidades para o mesmo.
No que se refere à central hidroelétrica e acesso respetivo, as visibilidades são reduzidas
(FIG. IV. 16 e FIG. IV. 17), não se verificando visibilidades para nenhum aglomerado
populacional à partir dos referidos elementos. Acresce o facto da central e acesso se
localizarem numa área, cuja envolvente se encontra ocupada por uma vegetação arbórea
e arbustiva muito densa, pelo que os mesmos são apenas visíveis na envolvente
imediata.
Quanto à linha elétrica de ligação ao serviço elétrico público (FIG. IV. 18), verifica-se que
a mesma apresenta visibilidades para os principais aglomerados populacionais da zona
norte da área de estudo, e ao longo da EN 2. Importa contudo salientar que este
elemento encontra-se numa zona encaixada e envolvida por uma vegetação arbórea e
arbustiva densa (FIG. IV. 2), pelo que as visibilidades serão inferiores às verificadas na
FIG. IV. 18.
Conforme referido anterioremente, as alterações efetuadas no Projeto de Execução são
mínimas, pelo que os impactes na paisagem, para os diferentes elementos de projeto e
de apoio à obra mantém-se. Importa contudo destacar o fator positivo, em termos de
paisagem, da conduta forçada se encontrar no Projeto de Execução maioritariamente
enterrada, o que se traduz numa redução significativa dos impactes na fase de
exploração, em relação à configuração do Estudo Prévio.
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Relativamente ao património, verifica-se com o Projeto de Execução uma afetação direta
de um sítio de médio valor patrimonial, correspondendo ao Caminho de Gardal, o que se
traduz numa situação negativa, relativamente à configuração apresentada em estudo
prévio. Importa contudo referir que no Estudo Prévio já foi considerada uma afetação
(embora indireta) na avaliação de impactes.
No âmbito do Projeto de Execução, verificou-se a necessidade de efetuar alguns
ajustamentos no traçado da conduta forçada, na sequência dos levantamentos
topográficos de detalhe realizados, que conduziram a afetação direta da referida
ocorrência patrimonial. A forma de evitar esta afetação consistiria na ripagem da conduta
em direção à encosta, para a pôr fora do caminho. Contudo, o terreno é muito declivoso
nessa encosta, o que obrigaria a abrir um aceiro na mesma para aí implantar a conduta
em vala, o que se revelaria numa solução mais impactante no global.
No entanto, dado trata-se de uma conduta enterrada, após a sua colocação, o terreno à
superfície será restabelecido, ficando com o mesmo aspeto que atualmente, não sendo
visível qualquer elemento estranho, como maciços, caixas de visita, etc.
Em suma, para a globalidade dos fatores ambientais analisados, a avaliação de impactes
mantém-se à realizada na fase de Estudo Prévio, sendo contudo de destacar uma
redução dos impactes para diversos fatores ambientais, com as alterações introduzidas
no Projeto de Execução, nomeadamente do ponto de vista dos usos do solos, fatores
ecológicos e paisagem.
Embora se verifique uma situação menos favorável em relação ao património, a qual
poderá ser minimizada mediante a implementação de medida de minimização específica,
a solução apresentada no Projeto de Execução é globalmente menos impactante.
9. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, desenvolvido nos termos previstos na presente
DIA.

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) desenvolvido de acordo com
as diretrizes da DIA emitida para o projeto apresenta-se no Anexo 4.1 do Volume III –
Anexos Técnicos do RECAPE.
O PAAO constituirá um dos documentos que integrarão as claúsulas ambientais do
concurso de construção do AHB de Pretarouca, comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.
10. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, desenvolvido nos termos previstos na
presente DIA

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) desenvolvido de acordo
com as diretrizes da DIA emitida para o projeto apresenta-se no Anexo 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
O PRAI constiturá um dos documentos que integrarão as claúsulas ambientais do
concurso de construção do AHB de Pretarouca, comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação, no respeitante às medidas afeta à fase de execução.
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11. Planos de Monitorização de Flora e Habitats e dos Recursos Hídricos reformulados em linha
com as orientações constantes na presente DIA.

O Plano de Monitorização de Flora e Habitats e o Plano de Monitorização dos Recursos
Hidrícos foram desenvolvidos de acordo com as diretrizes da DIA emitida para o projeto
apresentando-se, respetivamente, no Anexo 6.1 e Anexo 6.2 do Volume III – Anexos
Técnicos do RECAPE.

5.3

III - Outras Condições para Licenciamento ou Autorização do Projeto

5.3.1 A – Medidas a Integrar no Projeto de Execução
1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

Na concepção final do AHB de Pretarouca foram tidos em consideração todos os
condicionamentos resultantes das avaliações efectuadas no EIA, bem como os
resultantes dos estudos entretanto efectuados e das medidas e recomendações para
minimização dos impactes ambientais enunciados na DIA.
No

do Volume III – Anexos Técnicos (Planta de Condicionamentos do AHB de
apresenta-se o layout do projeto onde se encontram representados todos os
seus componentes, podendo-se constatar que não existe qualquer afetação dos
elementos considerados como condicionantes à sua implantação.
Anexo 5

Pretarouca)

Salienta-se apenas que os ajustamentos ao traçado da conduta, efetuados na sequência
do levantamento topográfico de detalhe, levaram à uma afetação direta da ocorrência
patrimonial “Caminho do Gardal”, o qual apresentava uma afetação indireta na
configuração apresentada em Estudo Prévio.
A única forma de evitar esta afetação consistiria na ripagem da conduta em direção à
encosta, para a pôr fora do caminho. Contudo, o terreno é muito declivoso nessa
encosta, o que obrigaria a abrir um aceiro na mesma para aí implantar a conduta em
vala, o que se revelaria numa solução mais impactante no global. No entanto, como já
referido, dado trata-se de uma conduta enterrada, após a sua colocação, o terreno à
superfície voltará a ficar com o mesmo aspeto que atualmente.
No que se refere às áreas de apoio à obra, procurou-se, sempre que possível, evitar
áreas condicionadas, assinaladas na planta de condicionamentos. De referir que os
estaleiros 1 e 2, e depósitos temporários A, B e C, se encontram fora de qualquer área
condicionada. Apenas se verifica uma afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional
(RAN) pelo estaleiro 3 e zona de depósito D.
O estaleiro 3 e zona de depósito D localizam-se junto da Central Hidroelétrica para evitar
movimentações de máquinas e equipamentos fora da frente de obra, e que as terras
sobrantes da escavação seja depositadas longe dos locais onde serão reutilizados
(conforme preconizado no PRAI – Anexo 4.3 do Volume III – Anexos Técnicos do
RECAPE). Assim, embora se verifique uma afetação temporária de áreas RAN, limitada à
fase de construção, por parte destas infraestruturas, a sua localização permite minimizar
alguns impactes relativos à outros aspetos ambientais.
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Importa salientar que o PRAI prevê a recuperação destas áreas após conclusão da
empreitada, repondo as características inicialmente existentes.
2. Deve ser evitada a impermeabilização do solo.

Na conceção final do AHB Pretarouca foram tidos em consideração todos os
condicionamentos resultantes das avaliações efectuadas no EIA, bem como os
resultantes dos estudos entretanto efetuados e das medidas e recomendações para
minimização dos impactes ambientais enunciados na DIA.
De referir que se encontra prevista a criação de três áreas para estaleiro de apoio à
construção, as quais não implicarão a criação de acessos adicionais, a execução de
movimentos de terra ou a impermeabilização de qualquer área, sendo as zonas de
implantação facilmente recuperáveis, por descompactação, após a conclusão da obra.
No âmbito das áreas de apoio, destaca-se também a criação de quatro zonas de depósito
temporários, três das quais contiguas às áreas de estaleiro e uma localizada na zona da
tomada de água. Não se encontra previsto para estas áreas a criação de acessos ou
impermeabilização das mesmas, estando prevista a sua recuperação no final da obra.
O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) apresentado no Anexo 4.3
do Volume III- Anexos Técnicos do RECAPE, contempla a recuperação das áreas acima
referenciadas.
No que se refere aos elementos de projeto, conforme pode ser verificado no Desenho 32,
apresentado no Anexo 9 do Volume III- Anexos Técnicos do RECAPE, não estão
previstas impermeabiliazações do solo à exceção das efetivamente necessárias ao
projeto, nomeadamente a implantação da Central Hidroelétrica, dos maciços de
amarração da conduta forçada à superfície e do acesso à Central Hidroelétrica.
Importa ainda salientar que a solução adotada, no Projeto de Execução, para a conduta
forçada (enterrada entre a EN 2 e a Central Hidroelétrica), constitui uma redução
significativa de áreas impermeabilizadas, uma vez que o número de maciços de
amarração é no presente projeto substancialmente inferior.
3. Todas as componentes do Projeto a construir e, particularmente, a estabilização dos taludes, devem ser
executadas por soluções construtivas concebidas e dimensionadas para ações sísmicas de acordo com o
Regulamento de Segurança (o qual estipula um conjunto de normas de construção antissísmica que devem
ser adotadas para o território nacional), de forma a evitar a sua futura instabilização.

Esta medida está contemplada no Projecto de Execução que acompanha o RECAPE,
conforme se pode verificar no Tomo 5 - Dimensionamento Estrutural do Volume 1 Memória Descritiva, Peças Desenhadas e Medições.
4. Executar um sistema adequado de estabilização de taludes de forma a prevenir a ocorrência de
fenómenos de instabilidade de vertentes

Esta medida está contemplada no Projecto de Execução que acompanha o RECAPE,
conforme se pode verificar no Plano de Segurança e Saúde do Tomo 1 do Volume 3 –
Documentos de Prevenção.
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Os levantamentos de detalhe efetuados ao longo do traçado da conduta permitiram
identificar como condicionalismos gerais à construção desta conduta, os declives
acentuados das vertentes e o atravessamento de uma linha de água bastante encaixada
ao km 2+400. De referir, no entanto, que a zona onde se esperam maiores dificuldades
encontra-se entre o km 1+400 e km 2+000 onde se observaram várias cicatrizes de
deslizamentos dos materiais superficiais e a presença de várias ressurgências de água
(Fotografia 2). Também o trecho entre o km 3+500 e o km 4+250 deverá apresentar
dificuldades devido ao declive forte da vertente.
De referir contudo que a estratificação das formações sedimentares, sendo subvertical e
com direção perpendicular à vertente, não condicionam a estabilidade das escavações,
pelo que no desenvolvimento do projeto admitiram-se para os taludes de escavação
inclinações máximas entre 1,5V/1H até 2V/1H.

Fotografia 2 – Vista da encosta ao PK 1+800 da conduta adutora

5. Identificar as interseções das linhas de água e prever o seu rápido restabelecimento na totalidade, com
secções adequadas que permitam a drenagem hídrica. As fases construtivas associadas às intervenções em
linhas de água devem ser definidas de forma detalhada. Os desvios provisórios, caso necessário, devem
também ser definidos, de forma a limitar o período de intervenção da empreitada.

Esta medida encontra-se contemplada no Projeto de Execução que acompanha o
RECAPE, conforme referido no Anexo 5 do Tomo 2 do Volume 2 – Programa de
Concurso e Caderno de Encargos.
De referir que, durante a construção do projeto encontra-se prevista a interserção de
quatro linhas de água, três existentes no troço da conduta adutora, aproximadamente aos
PK 0+225, PK 1+265 e PK 2+325, e uma no troço da conduta forçada aproximadamente
ao PK 4+220, conforme apresentado no Desenho 32 do Anexo 9 do Volume III – Anexos
Técnicos do RECAPE.
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Aquando do seu atravessamento, as mesmas deverão ser captadas ou desviadas, a
partir da sua saída, por processos que não provoquem erosão nem enfraquecimento do
terreno, devendo, nestas situações, a vala ser sempre entivada.
Quando necessário, a superfície da escavação deverá ser envolvida por drenos ou por
valas que recolham as águas provenientes do exterior da escavação e as conduzam a
local de onde não possam retornar.
6. O atravessamento de todas as linhas de água deve fazer-se perpendicularmente às mesmas e nunca
obliquamente, destruindo-se ao mínimo as margens.

O Projeto de Execução teve em consideração o solicitado na DIA, sendo todas as linhas
de água atravessadas perpendicularmente, conforme pode ser verificado no desenho 29
do projeto de execução que se apresenta no Anexo 9 do Volume III- Anexos Técnicos do
RECAPE.
7. Evitar a afetação da levada de água de alimentação dos lameiros existentes e de áreas de carvalhais e
evitar a afetação de um ponto de água (charca). Para tal, a ripagem do traçado da conduta, em direção ao rio
Balsemão, deve ser de 2-3 m, entre os km 0+300 e 0+600 (conduta adutora), e ao km 1+250 (conduta
adutora).

O Projeto de Execução teve em consideração esta medida, conforme pode ser verificado
no desenho 32 que se apresenta no Anexo 9 do Volume III- Anexos Técnicos do
RECAPE e na FIG.III.1 - AHB de Pretarouca – Layout Estudo Prévio / Projeto de
Execução, onde se verifica que entre os km 0+300 a km 0+600 o traçado sofreu uma
ripagem entre 1 e 22 m e ao km 1+250 uma ripagem de 16 m.
8. Reduzir a largura da faixa de servidão, sempre que possível, nomeadamente em situações que impliquem
a afetação de elementos de interesse conservacionista (habitat prioritário 91E0pt1).

Na fase de exploração o projeto criará sobre as infraestruturas uma faixa de servidão,
que não será superior a 3 m (1,75 m para cada lado do eixo), para proteção das mesmas,
na qual será interdita a ocupação do solo a culturas permanentes, principalmente as
arbóreas. Contudo prevê-se um impacte muito reduzido, devido à reduzida faixa de
servidão.
9. Proceder à prospeção arqueológica sistemática de áreas funcionais, caso se situem fora das áreas já
prospetadas na fase de Estudo Prévio.

A linha elétrica que liga a Central Hidroelétrica de Pretarouca ao SEP foi a única área
funcional que incide numa faixa de terreno que não foi prospetada no Estudo Prévio.
Por este motivo, os novos trabalhos de campo incidiram apenas no corredor da linha
elétrica (300m de extensão e 100m de largura) e os resultados são apresentados
resultados são apresentados no Anexo 7.2 do Volume III- Anexos Técnicos do RECAPE.
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Os locais escolhidos para a implantação dos estaleiros e dos vazadouros localizam-se no
corredor prospetado no Estudo Prévio. Há também ligeiras alterações no percurso da
conduta de água, mas que abrangem zonas anteriormente percorridas nos trabalhos de
campo.
10. Devem ser previamente identificados e planeados os locais e os acessos à obra privilegiando acessos
existentes de modo a evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, nomeadamente as que se localizam na
área de incidência direta.

As áreas de apoio e os acessos à obra encontram-se identificados no desenho 32 do
Anexo 9 e no Anexo 5 do Volume III- Anexos Técnicos do RECAPE. De referir que se
encontra prevista a criação de três áreas de estaleiros de apoio à construção, de quatro
zonas de depósito, três das quais contiguas às áreas de estaleiro e uma localizada na
zona da tomada de água. O acesso a estas áreas será realizado a partir de
estradas/caminhos florestais existentes, não havendo afetação de ocorrência
patrimoniais.
11. Para a linha elétrica, devem ser adotadas as medidas de isolamento e sinalização constantes do Manual
de apoio à análise projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia
elétrica (ICNB, 2010), reportadas à situação de área sensível.

O Projeto Execução da Linha Elétrica de ligação ao Sistema Elétrico Público teve em
consideração o disposto no Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação
de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010),
nomeadamente no que ser refere à protecção da avifauna, tendo-se previsto a colocação
de espirais de sinalização simples, a instalar alternadamente nas 3 fases de 7 em 7 m.
12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna na linha elétrica, de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.

Conforme referido anteriormente, foi considerada a colocação de espirais de sinalização
simples, a instalar alternadamente nas 3 fases de 7 em 7 m.
As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no Projeto de Execução.

Na concepção final do AHB de Pretarouca foram tidos em consideração todos os
condicionamentos resultantes das avaliações efectuadas no EIA, bem como os
resultantes dos estudos entretanto efectuados e das medidas e recomendações para
minimização dos impactes ambientais enunciados na DIA.
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de obra devem constar no respetivo caderno de encargos
da empreitada.

Todas as medidas serão incluídas no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e
Medidas Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção, comprometendo desta forma o empreiteiro à
sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de construção, de forma a possibilitar
o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projeto

Todas as medidas serão incluídas no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e
Medidas Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção, comprometendo desta forma o empreiteiro à
sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.

5.3.2 B – Medidas de Minimização - Fase de execução da obra
5.3.2.1 Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar

13. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser atualizada.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
14. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 1), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
15. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar o
período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso
contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com
vista à diminuição da sua capacidade erosiva.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 2), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
16. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 3), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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17. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 4), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
18. Informar, sobre a construção e instalação do projeto, o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e
Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem
como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
19. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente na junta de freguesia e
câmara municipal.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 5), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
20. Disponibilizar um livro de registo de reclamações, sugestões/pedidos de informação, nas juntas de
freguesia de Magueija e de Pretarouca, e publicitar a sua existência em locais bem visíveis, próximos dos
locais da obra.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 6), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
21. Publicitar a necessidade de contratação de mão-de-obra junto do Município de Lamego e no Centro de
Emprego da respetiva área de influência

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 7), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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22. Os estaleiros e as áreas de apoio à obra devem evitar localizar-se nos seguintes locais:
•
•
•
•
•

Nos locais que constituam carvalhais (habitat 9230pt2) e amiais (habitat prioritário 91E0pt1);
Nos locais integrados na RAN e na REN;
Nos locais com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, bem como as áreas de proteção
do património cultural;
Nos locais a distância inferior a 500 m de aglomerados populacionais (definidos em PDM), desde que
não infraestruturados;
Nos locais a distância inferior a 10 m das linhas de água presentes na zona, conforme previsto no
Domínio Público Hídrico para cursos de águas não navegáveis ou flutuáveis..

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 8), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
23. Sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de água, sinalizar as áreas intervencionadas
por forma a evitar a afetação de áreas adjacentes.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 9), comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
24. O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-se fora das manchas de habitats prioritários e
devem ser organizados nas seguintes áreas:
•
•
•

•
•

Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a
Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;
Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não ocorra
contaminação das áreas adjacentes;
Parqueamento de viaturas e equipamentos;
Deposição de materiais de construção

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 10), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
25. A área dos estaleiros não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 11), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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26. Os estaleiros devem possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que
servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma
fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 12), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
27. Colocar sinalética à saída do estaleiro, alertando para que os veículos afetos à obra circulem
permanentemente de faróis médios ligados, contribuindo para minimizar riscos de atropelamento e acidentes.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 13), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
28. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do
projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos
solos.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 14), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
29. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica do
estaleiro ou para outros fins, estes devem estar devidamente acondicionados de forma a evitar
contaminações do solo.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 15), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
30. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados
sistemas de aspersão nas áreas de circulação

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 16), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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31. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:
• Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.
• Locais de depósitos de terras
• Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 17), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
32. Assegurar que na transposição da conduta adutora possam circular viaturas de emergência e socorro
sem restrições, nomeadamente veículos tanque de grande capacidade habitualmente utilizados no combate
aos incêndios.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 18, comprometendo desta forma o empreiteiro
à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente, nos Anexos
4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
33. Garantir que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados equipamentos não venha a
estar na origem de focos de incêndios.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 19), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
34. Executar a empreitada, no sentido de garantir a reutilização total dos solos sobrantes, durante a abertura
e fecho de vala.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), Lista de medidas
ambientais aplicáveis à construção (medida 20), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
35. Caso não se verifique a reutilização total dos solos excedentes no recobrimento da vala, estes devem ser
utilizados na recuperação paisagística de pedreiras ou areeiros abandonados ou, em alternativa, na cobertura
de aterros sanitários.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), Lista de medidas
ambientais aplicáveis à construção (medida 21), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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36. Sinalizar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que
vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológica, caso se localizem
a menos de 50 m das áreas a intervencionar/utilizar.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) e Lista de Medidas
Ambientais aplicáveis à construção (medida 22), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
37. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase
preparatória da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de caminhos, de valas de cabos e desmatação;
o acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Os resultados obtidos no
acompanhamento arqueológico podem determinar também a adoção de medidas de minimização
complementares.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
38. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser
conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem
salvaguardadas pelo registo. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico,
fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua
escavação integral.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
39. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
40. As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do projeto, e
por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante representação
gráfica, fotográfica e textual.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
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5.3.2.2 Desmatação e Movimentação de Terras

41. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 27) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 23), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
42. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 28), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 24), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
43. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 m
de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas
planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 29), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 25), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
44. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida visibilidade, de forma
a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio à obra, depósitos temporários e
empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospetadas.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.

5.3.2.3 Gestão de Materiais, Resíduos e Efluentes

45. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 31), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 26), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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46. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no
estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 32), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 27), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
47. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações
de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à Equipa de
Acompanhamento Ambiental para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 33), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 28), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
48. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente,
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido
previamente autorizado.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 34), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 29), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
49. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 35), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 30), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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50. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas,
armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona de
estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 36), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 31), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação.Estes documentos são apresentados, respectivamente,
nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
51. Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e
recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 37), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 32), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
52. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 38), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 33), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
53. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 39) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 34), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
54. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação
e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 40), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 35), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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55. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em recipientes
estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os
recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 41), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 36), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
56. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o empreiteiro
providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela
fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 42), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 37), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
57. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 43), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 38), Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.4 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.

5.3.2.4 Acessos

58. O caminho de Gradal (ocorrência nº 10) não deve ser usado como acesso rodoviário à frente de obra,
nem os seus limites afetados durante a fase de desmatação e a circulação de viaturas.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 44) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 39), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
Como referido anteriormente o Caminho de Gardal é apenas afetado na zona de
passagem da conduta, não se verificando afetações adicionais fora das áreas de
intervenção. É ainda de referir que se encontram previstas medidas de minimização de
impacte para esta ocorrência patrimonial, e sua reposição no final da empreitada.
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59. Os acessos existentes devem ser utilizados ao máximo, minimizando-se a construção de novos troços.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 45) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 40), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
Na planta de condicionamentos – Anexo 5 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE –
encontram-se indetificados os acessos às diferentes frentes de obra, sendo possível
verificar que os mesmos se desenvolvem em caminhos atualmente existentes, não
havendo necessidade de abrir acessos novos.
60. Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem vertidos materiais de construção
ou materiais residuais das obras quando do transporte para as áreas afetas aos trabalhos.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 46) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 41), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
61. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra..

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 47) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 42), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
62. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as
populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível,
ser efetuado a velocidade reduzida e com os faróis médios ligados. Para o efeito deve ser previsto um plano
de sinalética, que inclua os aspetos mencionados.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 48) e Lista de
Medidas Ambientais aplicáveis à construção (medida 43), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados, respetivamente,
nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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5.3.2.5 Fase Final de Execução das Obras

63. Remover de modo controlado todos os materiais das ações de desmatação, desflorestação, corte ou
decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria. Estas ações devem
ser realizadas fora do período crítico de incêndios florestais.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 50), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 45), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.3 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
64. Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes, não devendo
permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 49), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 44), Plano de Recuperação de Áreas
Intervencionadas (PRAI), Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD), comprometendo desta forma o empreiteiro à sua implementação.
Estes documentos são apresentados, respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
65. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o
mais brevemente possível

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medida 56), Lista de
medidas ambientais aplicáveis à construção (medida 51), comprometendo desta forma o
empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1 e 4.2 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.

5.3.2.6 Fase de Exploração

66. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida para
consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
67. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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5.3.2.7 Fase de Desativação

68. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a dificuldade de prever as
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o proponente, no
último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do
projeto. Assim, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando,
nomeadamente:
•
Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível com
o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;
•
Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
•
Destino a dar a todos os elementos retirados;
•
Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
•
Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicáveis no momento da sua elaboração.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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5.3.3 C - Plano de Recuperação das Áreas intervencionadas

O Plano deve identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas ações devem
incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como: local de estaleiro
e apoio à obra, acessos e envolvente das infraestruturas a implantar.

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é apresentado no Anexo
4.3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE, incluindo todas as diretrizes
constantes da DIA emitida para o projeto.

Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de construção:
•

•

•

•

•

•

Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem de
equipamento, deve o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta compreenderá,
entre outras, ações como desmantelamento dos estaleiros, remoção de eventuais resíduos, remoção de
materiais de construção, bem como de equipamentos não necessários às ações de recuperação;
Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se encontre
compactado devem ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade. Devem ser,
previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno natural,
tais como tout-venant e brita;
Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção devem
ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno propriamente ditos. O terreno
deve ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo toda a terra sobrante ou colocando a terra
própria necessária, de modo a serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no projeto, ou
indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de estabelecer a concordância entre os planos definidos
no projeto mediante superfícies regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural;
Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deve ter em conta o sistema de drenagem superficial dos
terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deve apresentar-se,
imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para
permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de erosão
superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deve proceder-se a uma ligeira mobilização
superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a
aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. Não deve ser utilizada terra vegetal proveniente do
exterior, salvo expressa autorização prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deve ter uma espessura
aproximada 0,20 m. O espalhamento deve ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de
maquinaria dotada de pá frontal;
Coberto vegetal: Deve ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer à realização de
sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área, pode ser
proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento do coberto vegetal;
Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas): Aplicar nos locais a recuperar e
mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural.

Esta medida será incluída no Contrato da Empreitada – Condicionamentos e Medidas
Ambientais [Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (medidas 49, 51, 52, 53,
54 e 55), Lista de medidas ambientais aplicáveis à construção (medidas 44, 46, 47, 48, 49 e
50), Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI), comprometendo desta forma
o empreiteiro à sua implementação. Estes documentos são apresentados,
respectivamente, nos Anexos 4.1, 4.2 e 4.3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deve ser efetuado
o acompanhamento da recuperação:
•
Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção durante um
período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas visam verificar a
evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como identificar não recuperações ou
recuperações deficientes, cuja razão deve ser compreendida;
•
Estas campanhas de verificação devem ser realizadas em época adequada à comunidade florística
existente;
•
Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área e, caso se
venha a justificar, deve proceder-se à implementação de medidas adicionais. Estas ações devem ser,
igualmente, alvo de uma campanha de verificação da recuperação durante um ano, após a sua
concretização;

Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA, onde seja
descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e
as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas campanhas de verificação, caso
necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, os relatórios devem apresentar um bom
registo fotográfico, comparando os cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada
ação de recuperação.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
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5.3.4 D - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do
planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE.
Todas as medidas aplicadas à fase de construção devem ser incluídas no PAAO, e este deve ser
obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação da obra, para efeitos da
sua aplicação na fase de construção.

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) é apresentado no Anexo 4.1 do
Volume III – Anexos Técnicos do RECAPE. O PAAO será um dos documentos que irá
integrar as claúsulas ambientais do concurso de construção do AHB de Pretarouca,
juntamente com a Lista de Medidas Ambientais aplicáveis à construção, o Plano de
Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) e o Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Cosntrução e Demolição (PPGRCD), apresentados nas várias secções do
Anexo 4 do presente documento. A integrarão das claúsulas ambientais no contrato, em
anexo próprio do mesmo, denominado Condicionamentos e Medidas Ambientais,
compromete, desde logo, o empreiteiro à sua implementação.
Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos
ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental,
do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido devidamente piquetado
(identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou balizagens).

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às atividades
de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação da Autoridade de
AIA.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
Os objetivos deste plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos:
•
•
•

Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como da
legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;
Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos
Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a situações
imprevistas, resultantes ou não de reclamações.

O PAAO, desenvolvido para o presente projeto, estabelece os procedimentos que a
equipa de acompanhamento ambiental terá de realizar, de forma a concretizar os
diversos aspetos descriminados nesta medida, os quais se constituem como os objetivos
principais das suas funções.
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A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com formação
na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento Ambiental da Obra, esta
equipa pode integrar a Equipa de Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e
verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às necessidades
da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais (identificação de situações
que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou
situações que ainda que não constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de
minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) e elaborar Relatórios de Acompanhamento
Ambiental da Obra (RAAO).

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos. No PAAO
apresentado no Anexo 4.1 do presente documento são descritas todas as funções da
Equipa de Acompanhamento Ambiental, a qual grantirá igualmente o acompanhamento
arqueológico da empreitada.
O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO), as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da
legislação aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO) a
enviar à Autoridade de AIA, e a planta de condicionamentos.

O PAAO inclui todos os elementos listados nesta medida sendo apresentado no Anexo 4.1
do Volume III – Anexos Técnicos.
A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada à escala 1:5 000 ou superior. Esta planta deve apresentar
todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que
provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão,
áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as pessoas afetas à
obra.

A Planta de Condicionamentos à escala 1: 5 000, com a representação de todas as
infraestruturas do projeto, incluindo acessos e linha elétrica, áreas dos estaleiros e todas
as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos
existentes na área de implantação (Áreas de Salvaguarda, Áreas Interditas, Áreas de
Intervenção Reduzida, Áreas Sujeitas a Legislação Especifica, etc.) é apresentada no
Anexo 5 – Volume III – Anexos Técnicos.
A Planta de Condicionamentos constitui uma das peças desenhadas do projeto de
execução e será igualmente incluída no PAAO desenvolvido para o projeto, o que
compremeterá o empreiteiro ao seu cumprimento.
Esta Planta será distribuída a todas as pessoas afetas à fase de construção e exploração
do projeto e será atualizada pelo Dono de Obra sempre que justificável.
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Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do Projeto
a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, dando informação,
nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projeto ou medidas de minimização. Durante a fase de
construção, devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, a
evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e
reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação do cumprimento
das medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam
destes relatórios propostas de alterações ao Projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados
na carta que acompanha o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências.

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a concretização desta medida na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos. O PAAO apresentado
no Anexo 4.1 do presente documento descreve o conteúdo e periodicidade de emissão
dos RAAO.

108
Capítulo IV – Conformidade Ambiental com a DIA

RECAPE do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca
Volume II – Relatório Técnico
Fevereiro 2015

5.3.5 E – Programas de Monitorização
5.3.5.1 Plano de Monitorização de Flora e Habitats
Deve ser apresentado o Plano de Monitorização para a Flora e Habitats, desenvolvido com base no
estabelecido no EIA, conforme decorre do elemento a apresentar n.º11.

O Plano de Monitorização para a Flora e Habitats elaborado de acordo com as diretrizes
da DIA emitida para o presente projeto é apresentado Anexo 6.1 do Volume III – Anexos
Técnicos.
O Dono de Obra compromete-se a assegurar a implementação deste plano na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.

5.3.5.2 Plano de Monitorização de Recursos Hídricos
O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos apresentado no EIA deve ser reformulado, de acordo com o
documento “Monitorização da Qualidade Ecológica no âmbito dos projetos dos empreendimentos
hidroelétricos – Diretiva Quadro da Água/Lei da Água”.
Relativamente aos elementos biológicos, além dos macroinvertebrados e diatomáceas, que se encontram
previstos, o plano de monitorização deve incluir também as comunidades de macrófitos e de peixes, mesmo
que ainda não existam índices intercalibrados.
Quanto à frequência de amostragem, deve ser definida a frequência de amostragem para cada um dos
Elementos Classificativos (hidro 1x ano; FQ 4x ano; etc).
O capítulo relativo às Técnicas e Métodos de análise e Equipamentos necessários deve ser mais detalhado,
nomeadamente, no que diz respeito aos títulos dos protocolos de amostragem a utilizar para os elementos
biológicos, assim como a adaptação portuguesa do manual do RHS e a recomendação de aplicação do
mesmo por parte de um técnico qualificado para o efeito.
O plano reformulado deve ser apresentado em sede de RECAPE, conforme indicado no elemento a
apresentar n.º 11.

O Plano de Monitorização de Recursos Hídricos elaborado de acordo com as diretrizes
da DIA emitida para o presente projeto é apresentado no Anexo 6.2 do Volume III –
Anexos Técnicos.
O Dono de Obra compromete-se a assegurar a implementação deste plano na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.

5.3.5.3 Plano de Monitorização de Socioeconomia
Devem ser submetidos à autoridade de AIA, na fase de construção e na fase de exploração, relatórios anuais
com eventuais reclamações e pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado. Este
relatório deve também ser comunicado às respetivas Juntas de Freguesia (Magueija e Pretarouca).

O Dono de Obra compromete-se a assegurar a implementação deste plano na
Declaração constante do Anexo 3 do Volume III – Anexos Técnicos.
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