AMBIENTE - ENERGIA

Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca

SOBRE

FACTOS

O Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca (AHL) é uma obra da iniciativa
do Governo de Angola, por intermédio do GAMEK – Gabinete de
Aproveitamento do Médio Kwanza. O aproveitamento de Laúca está
localizado no km 307,5 do Rio Kwanza, cerca de 47 km a jusante do AH
Capanda, próximo à localidade de N’Hangue Ya Pepe. Laúca significa
“cair, queda” no dialeto kimbundo local em alusão ao promontório
rochoso sobranceiro ao rio.

Ano: 2013-2016
Cliente: Intertechne
Consultores, S.A.
Serviços: Consultoria e
assistência técnica em obra,
Engenharia geotécnica,
Prospeção geológicogeotécnica, Caraterização
geológico-geotécnica,
Estabilização de taludes,
Escavações e Terraplenagens,
Projeto de fundações,
Instrumentação e
Monitorização

No local do AH Laúca, o rio Kwanza desenvolve-se num vale encaixado
com vertentes sub-verticais com mais de 100 m de altura, e com uma
queda natural de aproximadamente 100 m distribuída numa extensão
de 2 km. O arranjo geral é composto por uma barragem de betão
compactado com cilindros (BCC), com altura de 132 m e 1.100 m de
comprimento, localizada a montante das quedas naturais que forma um
lago com 188 km 2 e um volume de 5.621 m 3 . É composto por um
circuito hidráulico de geração formado pela tomada de água, túneis
forçados, central principal em caverna subterrânea e túneis de
restituição na margem direita. A potência instalada total é de 2.069,5
MW, sendo 2.004 MW da Central Principal e 65,5 MW da Central
Ecológica.

EQUIPA

Sérgio Cunha
LOCALIZAÇÃO

O projeto de Laúca teve o seu início em obra em 2012, estando previsto
o início da geração de energia elétrica em 2017. Os projetos deste
empreendimento foram desenvolvidos pela Intertechne Consultores,
S.A. para a construtura Odebrecht Angola – Construções e Projetos de
Energia, S.A. A Intertechne tem em obra um corpo de técnicos,
designado por Grupo de Engenharia Residente (GER), que tem por
missão servir de interface entre a construção e a equipa de projeto,
sendo responsável pelo acompanhamento e definição de soluções
técnicas em obra.
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O GEG participa nesta obra com a presença de um conjunto de diversos geólogos no GER, desenvolvendo
atividades de geologia e geotecnia.
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