APROVEITAMENTO
HIDROELÉCTRICO
DE AGILDE

Ribeira de Santa Natália
Concelho de Celorico de Basto

Acesso rodoviário
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Câmara de carga

Central hidroeléctrica

O aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Agilde localiza‑se na ribeira de Santa Natália,
afluente da margem direita do rio Tâmega, nas freguesias de Agilde e de Fervença, concelho de
Celorico de Basto. A construção do empreendimento começou em Abril de 2011 e o início da
exploração comercial teve lugar em Outubro de 2012.
O AHE de Agilde é explorado a fio‑de‑água com eclusagem no circuito hidráulico, para con‑
centração das afluências correspondentes a caudais inferiores ao mínimo admitido pela turbina.
O circuito hidráulico desenvolve‑se entre as cotas 476.50 e 275.00 referentes ao nível de retenção
normal da albufeira, NRN (carga sobre a grelha de tomada de água de 40 cm) e ao eixo dos injec‑
tores da turbina, respectivamente.
—•—
Este centro electroprodutor está dimensionado para o caudal máximo derivável, compre‑
endendo a produção de energia e a rega, de 1.42 m3/s e para a queda bruta máxima relativa ao
NRN de cerca de 201.50 m, a que corresponde a potência instalada de 2.0 MW. A energia produ‑
zida, com valor anual médio de 5.3 GWh, é injectada na rede eléctrica nacional na linha Fervença
‑Celorico de Basto, através de um ramal a 15 kV e com 0.5 km de extensão.
O aproveitamento é constituído por um pequeno açude de betão com altura máxima de
6.5 m (cota do topo dos encontros laterais deduzida da cota mínima da fundação), sem função de
regularização, munido de uma soleira descarregadora em labirinto, inserida num vão com 15 m

Açude e soleira descarregadora em labirinto. Vista de montante

de largura. A crista da soleira do labirinto tem a altura relativa à laje de fundação de 2.5 m e o de‑
senvolvimento de aproximadamente 50 m, ou seja, mais do triplo do vão em que se insere. Deste
modo, as sobrelevações em situação de cheia a montante do açude são muito próximas das que
ocorriam previamente à construção do empreendimento.
O açude dispõe de uma descarga de fundo, equipada com uma comporta mural com
0.70 x 0.70 m2, manobrável a partir de uma plataforma à cota do topo dos encontros laterais do
açude, e de um orifício não obturável com f 160 mm, para descarga livre do caudal ecológico
de 20 l/s. A tomada de água, do tipo tirolês, está instalada no encontro direito do açude, sendo
protegida por duas grelhas, cada com 1.70 x 1.70 m2 e inclinação de 20% para jusante de modo a
conferir‑lhe características de autolimpeza.
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O circuito hidráulico desenvolve‑se ao longo da margem direita da ribeira de Santa Natália.
No seu trecho inicial, inserem‑se os sistemas de controlo dos caudais derivados em excesso (des‑
carregador lateral) e de remoção do material sólido (desgravador e desarenador). O desgravador
é contíguo ao açude, sendo que o desarenador e o descarregador lateral se iniciam cerca de 50 m
a jusante daquela componente e se desenvolvem numa extensão aproximada de 30 m. Na parede
lateral do desarenador adjacente à ribeira localizam‑se as tomadas de água para rega, constituídas
por três orifícios munidos de válvulas para controlo dos caudais aduzidos.
—•—
A jusante do descarregador lateral e até à câmara de carga, numa extensão de 430 m,
desenvolve‑se o canal de adução em betão armado, com secção rectangular e rasto de 1.60 m.
As paredes laterais do canal têm altura variável entre 1.30 e 1.70 m, uma vez que têm topo de nível
de modo a proporcionar o volume de armazenamento necessário à eclusagem. O canal encontra
‑se munido de três passagens superiores para veículos ou pessoas e de uma rampa de salvamento.
A câmara de carga, na extremidade jusante do canal, tem a área em planta de 40 m2 e a pro‑
fundidade máxima de 4.10 m relativa à cota da face exterior da laje de cobertura. Está munida de
uma grelha fixa, com limpa-grelhas, para retenção de lixos, obturando o vão de 2.80 x 1.60 m2.

Açude, desarenador, descarregador lateral e zona das tomadas de água para rega
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4. Conduta forçada. Vista de jusante
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O controlo do caudal turbinado processa‑se por um sistema de detecção de nível colocado
na câmara de carga, que transmite informação ao módulo eléctrico do regulador da turbina,
instalado na central, o qual, por sua vez, comanda a abertura dos injectores.
Anexa a essa câmara localiza‑se a câmara de válvulas, onde, entre outros equipamentos e
instalações eléctricas, se encontra a válvula borboleta f 700 mm para isolamento e segurança da
conduta forçada.
A conduta forçada é constituída por tubagem de aço com soldadura helicoidal (f 700 mm),
apoiada em maciços de betão em vala aberta ou sobre o terreno natural, sendo enterrada no
atravessamento de caminhos e estradas e no troço terminal de chegada à central.
—•—
O edifício da central hidroeléctrica, localizado na margem direita da ribeira de Santa Natália,
tem a área em planta de cerca de 158 m2 e desenvolve‑se essencialmente num só piso, à cota
276.10. Os quadros eléctricos de protecção, sinalização e automação e os transformadores, prin‑
cipal e secundário (de 2 430 kVA e 50 kVA, respectivamente) inserem-se àquela cota, estando o
grupo turbina‑gerador instalado numa zona rebaixada, à cota 275.80. A central está ainda equi‑
pada com a ponte rolante para movimentação do equipamento pesado, com uma válvula borbo‑
leta com f 700 mm, para protecção e isolamento da turbina, com o sistema de esvaziamento da
conduta e com o poço de drenagem. Os sistemas de protecção e o transformador secundário,
bem como as instalações de apoio (armazém, escritório e instalações sanitárias) ocupam compar‑
timentos próprios no interior da central.

Central hidroeléctrica

O grupo turbina‑gerador é constituído por uma turbina Pelton de eixo vertical, com seis in‑
jectores e a potência de 2.0 MW, e por um gerador síncrono, também de eixo vertical, com a po‑
tência de 2 430 kVA. O transformador principal de 6.6/15 kV está localizado numa dependência
exterior, contígua ao edifício da central.
A central é explorada em modo automático a partir de um autómato de gestão do grupo,
transmitindo um conjunto de dados de exploração para o telecomando e para a teleinformação
de situações de anomalia para o operador. Funciona, assim, em regime dito abandonado, com
religação automática à rede eléctrica nacional, a menos que ocorram avarias persistentes.
O aproveitamento hidroeléctrico de Agilde foi concebido e executado por forma a assegurar
uma boa integração ambiental e paisagística no meio envolvente, incluindo as componentes agrí‑
cola e florestal e os caminhos circundantes. Foi dada especial atenção à manutenção da utilização
do trecho fluvial a montante do açude em condições muito próximas das existentes anteriormente
à construção do aproveitamento, do que resultou a implementação de uma solução construtiva – a
soleira descarregadora em labirinto – mais onerosa, mas adequada a esse objectivo.
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1. Grupo turbina-gerador
2. Roda da turbina e os seis injectores
3. Válvula (borboleta) de protecção da turbina
4. Transformador principal

DADOS TÉCNICOS
Características hidrológicas
Bacia hidrográfica principal / curso de água
Área total da bacia hidrográfica
Afluência anual média
Afluência anual média sobrante
Cheia centenária (secção do açude)

Tâmega / ribeira de Santa Natália
16.2 km2
22.7 hm3
21.5 hm3
90 m3/s

Circuito hidráulico
perfil de gravidade e soleira descarregadora
em labirinto
476.5
Nível de retenção normal (NRN)
4.0 m
Altura máxima da crista do labirinto
tipo tirolês
Tomada de água
1.20 + 0.22 = 1.42 m3/s
Caudal máximo derivável
Canal a jusante do descarregador lateral – secção / comprimento rectangular (1.60 de rasto e 1.50 de altura
média) / 430 m
474.30 / 2.80 x 1.60 m2
Câmara de carga – nível de regulação da turbina / grelha
700 mm / 660 m
Conduta forçada – diâmetro / comprimento
Açude

Central

exploração automática; modo abandonado

Turbina – tipo / potência

turbina Pelton de eixo vertical e
6 injectores / 2 000 kW
síncrono / 2 430 kVA
275
201.5 m / 199.3 m

Gerador – tipo / potência
Cota dos eixos dos injectores da turbina
Queda bruta máxima relativa ao NRN / ao nível de regulação
na câmara de carga
Potência
Produção de energia anual média

2 000 kW
5.3 GWh

Ligação à rede eléctrica nacional
Transformador principal 6.6 kV / 15 kV
Ramal de ligação a 15 kV
Tensão de entrega

2 250 kVA
0.5 km
15 kV
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