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RESUMO  

Em Portugal, com o crescimento do interesse em recorrer a fontes de energia renováveis para produção 

de energia elétrica, foi implementado, desde o início deste século, um enquadramento legislativo que 

tem possibilitado um rápido crescimento da energia eólica. 

O maior inconveniente deste tipo de energia é a sua intermitência, pois o vento não sopra sempre à 

mesma velocidade nem quando a procura de eletricidade é maior. Para assegurar a utilização otimizada 

da energia eólica é necessário recorrer a sistemas de armazenamento de energia, por forma a poder 

guardar o eventual excesso e usá-lo mais tarde. Presentemente, o melhor sistema de armazenamento é a 

utilização de aproveitamentos hidroelétricos reversíveis que podem bombar água para montante quando 

há muito vento e depois turbiná-la para produzir eletricidade. 

Para ser possível efetuar bombagem num aproveitamento hidroelétrico é necessário criar condições de 

profundidade e volume de água adequadas no rio, a jusante da restituição dos circuitos hidráulicos dos 

grupos geradores. Para garantir estas condições, é frequente proceder ao rebaixamento do fundo do rio, 

através da realização de um canal escavado a jusante da restituição. 

Neste contexto, não existindo informação relevante e sistematizada sobre as soluções a adotar na 

execução destes canais, entendeu-se adequado o desenvolvimento da presente tese, na qual se pretende 

contribuir para a definição de soluções aplicáveis e para a análise da sua adequação face às 

condicionantes existentes no local de implantação da obra. 

A análise das soluções adotadas nos canais escavados no Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor 

e no reforço de Potência de Salamonde (recentemente concluídos) e, em especial, o caso do 

Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (em fase adiantada de execução) contribuíram de forma 

significativa para a compreensão dos aspetos relevantes da problemática em causa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aproveitamentos hidroelétricos; Canais escavados em rios; Grupos geradores 

reversíveis. 
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ABSTRACT 

In Portugal, with the growth of the interest to resort to renewable energy sources in order to produce 

electric energy, was established, since the beginning of this century, a legislative framework which has 

enabled a quick growth of the electric energy. 

The biggest inconvenient that this type of energy shows is his intermittence, because the wind doesn’t 

blow always at the same velocity, neither when the search of electricity is bigger. To ensure that the use 

of the wind energy is optimized is necessary to resort to energy storage systems so is possible to save 

the excess and use it later. Nowadays, the best storage system is the reversible hydroelectric schemes 

that can pump water to upstream when there is so much wind and then turbinate water to produce 

electricity. 

To pump water in a hydroelectric scheme is necessary create depth conditions and water capacity 

suitable in the river, downstream at the restitution of hydraulic circuits of the gensets. To ensure these 

conditions, is frequent procedure to the abasement of the ground river, by performing a excavated 

channel downstream of the restitution. 

In this context, without any relevant and systematised information about solutions that can be adopted 

when the channel is executed, is suitable the development of the present Master’s Thesis, in which is 

intended to contribute to the definition of the applicable solutions and to analyse the adequacy face to 

existing conditions at the project implementation local. 

The analysis of the adopted solutions in the excavated channels at the Baixo Sabor Hydroelectric scheme 

and Salamonde Power Rating Reinforcement (recently finished) and the case of the Foz Tua 

Hydroelectric Use (which is in an advanced execution phase) had a key contribution to understand the 

relevant aspects associated to the purpose of this Master’s Thesis. 

 

KEYWORDS: Hydroelectric schemes; River channels; Pumping. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Em Portugal, tal como no resto do mundo, tem-se assistido a uma grande consciencialização dos 

cuidados a ter com o nosso planeta, pois todos dependemos dele para viver. Uma dos problemas que 

mais tem contribuído para a degradação da Terra é a poluição, que provoca o chamado buraco do ozono 

e o consequente efeito de estufa. Um marco na mudança de hábitos a nível mundial foi o tratado de 

Quioto (1997), onde houve o compromisso de muitos países para reduzir as emissões de CO2 de forma 

drástica. Contudo, o aumento do nível de vida e mesmo o aumento da população mundial têm associadas 

maiores exigências energéticas. Procurou-se então substituir a produção elétrica de mecanismos que 

recorriam a combustíveis fósseis por mecanismos mais amigos do ambiente. 

No nosso País essa aposta foi forte. Já existiam bastantes centrais hidroelétricas, algumas já com 

sistemas reversíveis com possibilidade de bombagem, mas a grande alteração foi a entrada no parque 

nacional da energia proveniente das eólicas, com recurso ao vento.  

A escolha da localização das eólicas atende a bastantes critérios, mas um dos fundamentais é a 

continuidade do vento, sem velocidades excessivas. Constituem um sistema que não permite obter 

energia com elevada potência e com uma produção intermitente, estando sujeitas à disponibilidade do 

vento e não à necessidade de consumo. Como o consumo não tem valor constante existindo pontas, 

então poderia haver desperdício de produção de energia a horas de menor consumo, como durante a 

noite. A ideia que surgiu foi aproveitar esta produção das eólicas, às horas de menor consumo, para 

bombar água de jusante para montante nos aproveitamentos hidroelétricos que dispõem de albufeira 

com capacidade de armazenamento. 

Importa referir que, como o nosso País não produz qualquer tipo de combustível fóssil e as nossas 

florestas não são muito extensas, a existência de barragens com albufeira é a única forma de dispor de 

energia armazenada, sem depender do exterior. 

Para se conseguir realizar a bombagem de água de jusante para montante de um aproveitamento 

hidroelétrico é necessário que este esteja munido de grupos geradores reversíveis e que haja garantia da 

existência de água com profundidade e volume suficientes, imediatamente a jusante dos bocais de 

restituição (tomadas de água em bombagem). Para garantir estas condições deve-se então procurar que 

a restituição se localize em zonas adequadas, numa albufeira. Tal poderá levar a um incremento do 

comprimento dos circuitos hidráulicos, que pode ser altamente gravoso a nível de custos ou, em 

alternativa, a optar-se pela escavação de um canal a jusante da restituição. Este tipo de intervenção é o 

objeto deste documento.  
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A referida complementaridade eólica/hidroelétrica pode ser obtida com novos aproveitamentos 

hidroelétricos de construção recente, ou com reforços de potência de aproveitamentos antigos, sendo 

um campo a explorar a curto e médio prazo, que poderá contribuir para tornar o nosso País menos 

dependente do exterior a nível energético [42] e [43]. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O principal objetivo desta dissertação é a definição do tipo de soluções aplicáveis à execução de canais 

escavados no rio, a jusante da restituição de grupos geradores reversíveis, bem como a sua classificação 

em função das condicionantes existentes. 

Tendo em vista alcançar o objetivo pretendido, destacam-se os seguintes procedimentos: 

 Pesquisa bibliográfica sobre os grandes aproveitamentos hidroelétricos em exploração e 

construção em Portugal, sua evolução e constituição geral. 

 

 Pesquisa bibliográfica e recolha de informação em visitas guiadas aos aproveitamentos 

hidroelétricos de Foz Tua e Baixo Sabor, relativamente a: fases de escavação, material a escavar, 

equipamentos e soluções de escavação de canais no leito do rio. 

 

 Identificação e sistematização de soluções aplicáveis à execução de canais escavados em rios a 

jusante da restituição de grupos geradores com bombagem e das correspondentes 

condicionantes. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. 

No capítulo 1, Introdução, faz-se o enquadramento do tema desenvolvido, são apresentados os objetivos 

e a estrutura da dissertação. 

No capítulo2, Aproveitamentos hidroelétricos em Portugal, é apresentada a história da hidroeletricidade 

em Portugal, a constituição geral e classificação dos aproveitamentos. 

No capítulo 3, Escavação de canais, são analisadas as fases da escavação, o material a escavar e a 

problemática da escavação submersa, sendo definidas as soluções aplicáveis à execução de canais 

escavados no rio a jusante da restituição de grupos geradores reversíveis e no local de implantação da 

obra. 

No capítulo 4, Canal escavado a jusante do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua, após uma descrição 

geral do empreendimento, são caracterizadas as várias fases de execução do canal e as intervenções nas 

pontes nele existentes. 

No capítulo 5, Conclusões, resumem-se as principais conclusões da dissertação. 
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2 

APROVEITAMENTOS 
HIDROELÉTRICOS EM PORTUGAL 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, apresenta-se uma breve síntese da hidroeletricidade em Portugal, realçando os pontos 

mais marcantes. Em seguida, aborda-se a constituição e classificação dos aproveitamentos 

hidroelétricos. Por último são apresentadas algumas características dos grandes aproveitamentos 

hidroelétricos em exploração ou construção no nosso País, dando particular ênfase à questão da 

reversibilidade do seu funcionamento. 

 

2.2. HIDROELETRICIDADE EM PORTUGAL 

A utilização da água como fonte de energia elétrica surgiu em meados do século XIX, mas em Portugal 

só ocorreu cerca de meio século depois, em 1892, quando a Companhia Elétrica e Industrial de Vila 

Real iniciou o projeto do primeiro aproveitamento hidroelétrico, o qual foi concluído em 1894, por 

Emílio Biel. A localização era no rio Corgo, afluente do Douro, no lugar do Poço do Aguieiro, tendo 

uma potência aproximada de 120 kW. Mais tarde, este empreendimento foi substituído por um outro 

aproveitamento localizado no sítio da Ínsua e uma central hidroelétrica em Terrajido. Este foi o momento 

de viragem em relação à dependência quase absoluta dos combustíveis fósseis para a criação de energia 

elétrica em Portugal. 

Mas o caminho não ficou por aqui e até à atualidade o percurso foi longo. Em 1896 entrou em serviço 

o segundo empreendimento do tipo, o aproveitamento hidroelétrico de Furado, no Rio Cávado com cerca 

de 93 kW de potência instalada (exploração da Sociedade de Eletricidade do Norte de Portugal (SENP), 

o qual foi substituído em 1951, pelo aproveitamento de Penide (explorado pela CHENOP companhia 

hidroelétrica do Norte de Portugal). Ainda antes da viragem do século, avaliou-se a possibilidade de 

potenciar o rio Guadiana, sendo que dai resultou o local onde quase exatamente está situado o AH do 

Alqueva (Projeto lei de fomento rural de Oliveira Martins, publicado em 1887) [1]. 

Na viragem do século, a preocupação em tornar a produção de energia elétrica mais assente em 

aproveitamentos hidroelétricos, foi bastante visível, com a criação de várias empresas exploradoras 

desta fonte de energia, sendo inerente à realização destas obras, a necessidade energética da indústria e 

locais mais industrializados. Em 1926 a “Lei dos Aproveitamentos Hidráulicos” regulava a produção, 

transporte e distribuição da energia elétrica. Ficou legislado que ao governo era imputada a 

responsabilidade de estimular e apoiar a execução de linhas de energia, assim como criar e gerir um 
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fundo de auxílio à construção de centrais hidroelétricas e indústria de interesse nacional. Nesta lei 

apoiou-se o Eng.º Ferreira Dias para criar a Lei-nº.2002 de Dezembro de 1944. 

Até 1930 verificou-se o aparecimento de inúmeras centrais hidroelétricas maioritariamente de pequena 

potência, tanto públicas como privadas, para apoiar indústria e localidades. No entanto, a rede nacional 

pecava pela dificuldade de transporte, limitando o benefício dos empreendimentos às zonas próximas, 

mas também, pela irregularidade da produção, visto a maior parte dos aproveitamentos ser a fio de água, 

já que, o investimento em aproveitamentos com capacidade de retenção era muito avultado, o que 

tornava impossível a sua realização sem apoio governamental. Nesse ano, o tema passa a ser de interesse 

estatal, os grandes aproveitamentos hidroelétricos são a ferramenta do momento para o “aumento da 

produção industrial e agrícola, pela irrigação dos campos” (citação de discurso na sala do risco de 

António Salazar). Independentemente desse desejo, a avaliação do potencial energético dos rios, da sua 

morfologia e geologia era um trabalho por realizar, pois o conhecimento destas características não 

existia. Como tal, foram criados os Serviços Hidráulicos e a Junta Autónoma das Obras de Hidráulica 

Agrícola, que procederam à execução de estudos árduos de avaliação de potência energética e de rega, 

culminando no primeiro inventário dos recursos hidráulicos nacionais [1] e [2]. 

Nessa década, o governo Português procedeu à criação de diversos diplomas de modo a viabilizar e 

preparar as grandes empreitadas que o mesmo queria realizar, Decreto n.º 25 220 (04 Abril de 1935) 

que cancelou as concessões dos aproveitamentos nos rios Borralha e Rabagão autorizadas em 1920, 

Decreto nº 26 470 (28 Março de 1936) criando a Junta da Electrificação Nacional; Decreto nº 27 712 

(19 Maio de 1937), que cancelou as concessões dos aproveitamentos do rio Zêzere autorizadas à 

Companhia Nacional de Viação e Electricidade, em 1930. Estavam nesse momento reunidas as 

condições necessárias para a efetivação dos grandes aproveitamentos hidroelétricos, contudo a sua 

realização só se efetuou posteriormente ao termo da II Guerra Mundial, em 1945. 

Em 1940, Portugal tinha uma dependência energética do exterior de cerca de dois terços do seu consumo. 

Existia o predomínio de 3 centrais na produção de energia: Lindoso, hidroelétrica; Tejo e Santos, 

termoelétricas, visto produzirem mais do que todas as cerca de 180 centrais públicas restantes do país. 

Havia uma excessiva fragmentação da potência, existia um total de cerca de 660 centrais no país, 180 

públicas, em que apenas 10 tinham potência superior a 5 MW (3 delas hidroelétricas e 7 térmicas) e 

cerca de 480 privadas, em que apenas uma tinha uma potência superior a 5 MW. Como consequência 

da excessiva fragmentação, o kW tinha um custo elevado. 

É no início desta década que se começa a estudar a viabilidade da instalação de um aproveitamento 

hidroelétrico no rio Zêzere em Castelo do Bode, mas em 1943, o ministro Duarte Pacheco, responsável 

pelo projeto, é vítima de acidente de viação mortal, ficando a execução adiada. Em paralelo, os rios 

Cávado, Lima, Mondego, Guadiana e Douro também são casos de estudo para a instalação de grandes 

aproveitamentos hidroelétricos. Nesta década, os Serviços Hidráulicos finalizam os planos gerais dos 

aproveitamentos do Rabagão (no rio Cávado, 1944) e do troço nacional do rio Douro (1948). A 26 de 

dezembro de 1944 é publicada a Lei nº 2002 elaborada pelo grande pioneiro da eletrificação em Portugal, 

o Engenheiro Ferreira Dias (1900-1966), legislando os alicerces da produção, transporte e distribuição 

da energia elétrica. “A produção de energia elétrica será principalmente de origem hidráulica. As 

centrais térmicas desempenharão as funções de reserva e apoio, consumindo os combustíveis nacionais 

pobres na proporção mais económico e conveniente.”. 

Em 1945, a aposta do país em aproveitamentos é bastante evidente, sendo que em 1951 são inaugurados 

3 aproveitamentos com uma potência de cerca de 252 MW (Castelo de Bode – 139, Venda Nova – 81 e 

Belver 32). Até ao final da década de 50 e incluindo os 3 aproveitamentos já referidos, são instalados 

em Portugal mais de 900 MW de potência, em diversos aproveitamentos hidroelétricos. A construção 



Canais escavados no rio a jusante de grandes aproveitamentos hidroelétricos em Portugal 
 

    5 

dos aproveitamentos hidroelétricos foi crescendo até que em meados da década de 60 este crescimento 

abrandou, devido principalmente ao valor baixo da matéria-prima, petróleo, ou seja, começou-se a 

apostar mais em centrais termoelétricas. Desta nova visão global de produção de energia, resultou o 

facto de o potencial hídrico português ficar por aproveitar. Um momento chave para retornar a aposta 

em aproveitamentos hidroelétricos foi o tratado de Quioto (1997), visto haver a necessidade de redução 

de emissões de carbono [1]. 

Com o novo aumento do preço do petróleo, nas últimas décadas, foi novamente de interesse nacional 

voltar a apostar forte na energia hidroelétrica, sendo que o nosso país é um dos países da União Europeia 

com maior potencial hídrico por explorar e com maior necessidade de energia exterior. Este interesse 

consumou em 2007 num novo plano nacional em que foi previsto o aumento de potência (PNBEPH 

Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico), através da construção de 

novos aproveitamentos hidroelétricos e do reforço de potência em aproveitamentos já existentes. O 

objetivo final deste programa é atingir cerca de 70% do potencial hídrico até 2020 (7GW), ou seja, um 

acréscimo de 24% desde o início do programa. Neste programa foram avaliados 25 possíveis casos de 

aumento da capacidade hídrica nacional, sendo que foram escolhidos 10, apresentados no quadro 2.1. 

Deste plano, apenas foi concretizado o aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua, o qual se encontra em 

fase final de construção [10] e [13]. 

 

Quadro 2.1 – Aproveitamentos abrangidos pelo PNBEPH. 

Aproveitamento Bacia Rio Reversível S/N 
Potência 

(projeto) MW 

Foz Tua (PT) Douro Tua S 234 

Fridão (PT) Douro Tâmega N 163 

Daivões (ESP) Douro Tâmega S 109 

Vidago (ESP) Douro Tâmega S 90 

Padroselos 

(ESP) 
Douro Beça/Tâmega S 113 

Gouvães (ESP) Douro Torno/Tâmega S 112 

Almourol (ESP) Tejo Tejo N 78 

Alvito (PT) Tejo Ocreza N 48 

Pinhosão (ESP) Vouga Vouga S 77 

Girabolhos 

(ESP) 
Mondego Mondego S 72 

 

2.3. CONSTITUIÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS  

Aproveitamento hidroelétrico é um conjunto de elementos de obra que permitem a produção de energia 

elétrica a partir da energia potencial da água. Os seus constituintes são de seguida apresentados neste 

capítulo, podendo coexistir todos ou não e havendo diversas opções. 
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2.3.1. BARRAGEM  

As barragens são barreiras físicas criadas pelo homem de modo a reter água, para futura utilização, em 

prol das suas necessidades. Refira-se que não é apenas o homem que cria barragens, já que um desastre 

natural ou um castor, podem criar estas mesmas barreiras físicas, mas para seguimento deste trabalho 

considera-se que é o homem que as cria. As barragens são, no fundo, uma barreira criada ligando as 

margens do rio, criando assim uma albufeira. Hoje em dia as barragens são essenciais para a 

humanidade, pois permitem diferentes finalidades, tais como: o armazenamento de água e sua captação, 

tanto para rega ou abastecimento de água potável; a criação de áreas recreativas e de lazer; zonas de 

habitats de peixes e outras espécies; a navegabilidade de certas zonas fluviais; a regularização de 

caudais, o controlo de cheias; e a produção de energia elétrica.  

Raramente uma barragem tem todas estas utilidades, mas normalmente têm mais do que uma. Aquando 

do seu dimensionamento há que atender que estas estruturas devem suportar as ações nela incidentes e 

que a sua possível rutura, na grande maioria dos casos, levaria a danos pessoais e materiais altamente 

gravosos, o que faz com que estas obras sejam dimensionadas com elevados coeficientes de segurança, 

de modo que seu limite de capacidade resistente fique bem acima das tensões previstas resultantes no 

seu funcionamento. Além disso devem ser munidas de sistemas de evacuação de água em caso de cheia. 

A solução escolhida depende essencialmente da morfologia e características do terreno, assim como da 

funcionalidade final da solução. Devem ser estruturas com alta durabilidade pois são investimentos 

avultados [1] e [11]. 

Os constituintes principais de uma barragem são de seguida apresentados e brevemente descritos [11] e 

[12]. 

 Paramentos (são as superfícies de contacto mais ou menos verticais, de jusante e de montante, 

que limitam o corpo da barragem, sendo que o paramento de montante está em contacto com a 

água e o de jusante também pode estar). 

 Coroamento (é a superfície que delimita na face superior o corpo da barragem). 

 Encontros (são as superfícies que lateralmente se encontram com as margens do rio). 

 Fundação (superfície que estabelece a ligação inferior da barragem com o solo de fundação). 

Estas estruturas de engenharia civil podem ser materializadas de diversas formas, sendo que, 

fundamentalmente, podem ser divididas em dois grandes grupos, quanto à sua constituição: o primeiro 

grupo, são as barragens de betão e o segundo, as barragens de aterro [12] e [14]. 
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2.3.1.1. Finalidade das Barragens 

No quadro 2.2 apresenta-se uma classificação dos tipos de barragens quanto à sua utilização, esta pode 

não ser única. 

 

Quadro 2.2 – Classificação de barragens quanto à sua utilização [10]. 

Classificação segundo utilização 

Função Exemplo 

Produção de Energia Salamonde 

Abastecimento de água Castelo de Bode (abastecimento de Lisboa) 

Rega Alqueva 

Defesa conta cheias Alqueva 

Recreio Castelo de Bode 

Rejeitados Barragem de rejeitados (Pirites Alentejanas) 

 

2.3.1.2. Barragens de betão e de alvenaria 

As barragens de betão que como o próprio nome indica, são construídas com recurso a betão, e 

normalmente localizam-se em zonas montanhosas e estreitas, pois este tipo de solução tem limitações 

de resistência se o comprimento entre margens for elevado. Podemos dividir estas barragens em dois 

tipos, gravidade ou abóbada, mas em muitos casos existe a conjugação destes dois tipos, como nas 

barragens de contrafortes, arco-gravidade e ainda de abóbadas múltiplas [8] e [5]. 

As barragens gravidade são constituídas por um muro de betão cuja capacidade estabilizadora é 

altamente dependente do valor das subpressões na base do apoio. Regra geral, a sua segurança é 

dimensionada de forma a garantir capacidade resistente às ações do peso próprio, da pressão hidrostática 

e sismos. A estrutura recebe as ações, transmitindo-as à fundação. O seu perfil normalmente assemelha-

se a um triângulo e por norma em planta é reta com uma ligeira curvatura. Este tipo de solução pode ser 

mais maciça ou mais aligeirada. O maior risco inerente a esta solução é o deslizamento pela base. 

Soluções que surgiram posteriormente, com base neste tipo de barragens, são as barragens 

descarregadoras e as barragens móveis. Por norma, a passagem das cheias nas barragens gravidade 

efetua-se sobre trechos galgáveis.  

Na figura 2.1 apresenta-se um exemplo de uma barragem gravidade de betão (barragem da Raiva) e na 

figura 2.2 um exemplo de uma barragem gravidade de alvenaria (barragem da Lagoa Comprida). 
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Figura 2.1 – Perfil e vista geral de uma barragem gravidade de betão (Raiva, Penacova) [44]. 

 

 

Figura 2.2 – Perfil e vista geral de uma barragem gravidade de alvenaria (Lagoa Comprida, Serra da Estrela) 

[44]. 

 

Além das barragens gravidade maciças anteriormente apresentadas, existem também barragens 

gravidade de betão aligeiradas. Como exemplo, refere-se a barragem do Torrão, ilustrada na figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Perfil e vista geral de uma barragem gravidade de betão aligeirada (Torrão, Marco de Canavezes) 

[44]. 

 

Nas barragens abóbada, o seu formato é fulcral para resistir à pressão de água. A estabilidade destas 

estruturas é conseguida pela combinação da forma em arco e da ação da gravidade, sendo as forças 

transmitidas à fundação. São implementadas em locais em que há presença de maciços rochosos de boa 

qualidade. São construídas com paredes finas de betão (mais finas que as de gravidade) curva, com a 

parte convexa virada para montante, podendo apresentar um arco simples ou múltiplos arcos. Quando 

apresentam apenas curvatura em planta são denominadas de abóbadas cilíndricas. Quando apresentam 

curvatura tanto no plano horizontal como vertical, são designadas de abóbadas de dupla curvatura. Como 

a sua forma não é tão convencional como a das barragens gravidade, apresentando mais complexidade, 

o seu estudo em projeto e a sua execução são mais exigentes.  

Na atualidade ainda não é consensual o melhor formato de uma barragem em abóbada com determinadas 

condições de vale a implementar, dado que este tipo de solução apresenta elevadas margens de 

segurança, levando à possibilidade de vastas configurações de arcos satisfazerem a solução. O estudo 

deste tipo de configuração foi altamente alavancado com o método dos elementos finitos, é o tipo de 

solução mais versátil e que mais se pode aproximar do ótimo económico para determinadas situações. 

De seguida é ilustrado, na figura 2.4, um exemplo de uma barragem abóbada de dupla curvatura 

(Barragem de Cabril, no rio Tejo, em Castelo Branco) [1] e [6]. 
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Figura 2.4 – Perfil e vista geral de uma barragem abóbada de dupla curvatura (Cabril, Castelo Branco) [44]. 

 

Aquando do dimensionamento de qualquer tipo de barragem é imperativo o foco em dois objetivos: 

resistir ao impulso da água retida e garantir a estanquidade da estrutura e sua fundação. Nas barragens 

abóbada e gravidade estes dois objetivos são cumpridos, dimensionando o corpo da barragem de modo 

a suportá-los. No entanto, nas barragens contrafortes a estanquidade e a resistência são asseguradas por 

estruturas diferentes. A estrutura com capacidade resistente é materializada por uma série de contrafortes 

paralelos que, por norma, são equidistantes, de perfil semelhante às estruturas gravidade (triangular). A 

estrutura de estanquidade está apoiada nestes contrafortes.  

Existe uma grande diversidade de tipos de barragens de contrafortes, mediante a estrutura de 

estanquidade. Podem dividir-se em quatro grupos: o primeiro, quando a estrutura de estanquidade é uma 

laje; o segundo, quando a estrutura de estanquidade é como que uma continuação do contraforte sendo 

a cabeça maciça; o terceiro, é semelhante ao segundo, mas nestes casos a cabeça é poliédrica; por fim, 

o quarto grupo, que apresenta a estrutura de estanquidade em arco, sendo estas estruturas designadas 

por barragem de abóbadas múltiplas. No nosso País, existem diversas barragens de contrafortes e 

abóbadas múltiplas. Em termos de barragens de contrafortes o exemplo apresentado na figura 2.5 é a 

Barragem de Miranda, no rio Douro, Miranda do Douro, sendo o exemplo de barragem de abóbadas 

múltiplas o da barragem da Agueira (figura 2.6), no rio Mondego, Coimbra. 
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Figura 2.5 – Perfil e vista geral de uma barragem de contrafortes (Miranda, Miranda do Douro) [44]. 

 

Figura 2.6 - Perfil e vista geral de uma barragem de abóbadas múltiplas (Agueira, Coimbra) [44]. 
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As barragens arco-gravidade são uma solução estrutural que é ajustada aquando da presença de vales 

largos, que tornariam uma solução em gravidade bastante pesada, com muita utilização de betão, ou 

seja, dispendiosa, e uma solução em abóbada demasiado frágil, devido à esbelteza em grande dimensão 

do paramento. A solução é um perfil intermédio entre a gravidade e abóbada, em que o paramento de 

jusante dos perfis em gravidade é mais inclinado utilizando a curvatura em planta, tal como na solução 

das barragens betão em abóbada. Um exemplo deste tipo de solução é a barragem de Bemposta no rio 

Douro em Bragança (figura 2.7) [1]. 

 

 

Figura 2.7 – Perfil e vista geral de uma barragem de arco-gravidade (Bemposta, Bragança) [44]. 

 

No quadro 2.3 apresenta-se um breve resumo das soluções de barragens em betão. 

 

Quadro 2.3 – Barragens de betão. 

Barragens de betão 

Gravidade 
Maciça 

Aligeirada 

Abóbada 
Cilíndrica 

Dupla-curvatura 

Mistas 

Abóbadas-múltiplas 

Contraforte 

Arco-gravidade 

 

2.3.1.3. Barragens de aterro  

São estruturas de engenharia civil contruídas com recurso a solos de diversos tipos de granulometria, o 

que faz com que, sem nenhum mecanismo extra, sejam relativamente permeáveis (quando comparadas 

com as barragens de betão). A sua construção assenta fundamentalmente na colocação sucessiva e 

compactação de diferentes aterros. Como tal, estão implicitamente sujeitas ao ângulo de atrito natural 



Canais escavados no rio a jusante de grandes aproveitamentos hidroelétricos em Portugal 
 

    13 

dos seus constituintes, o que leva à necessidade de serem materializadas com inclinação de talude 

bastante suave, como tal a sua base é grande (quando comparada com as barragens de betão). O facto 

de a base ser grande, reflete uma extensa superfície de contacto com a sua fundação, ou seja, menor 

transmissão de tensões para esta mesma fundação. Tal reflete-se numa menor necessidade de capacidade 

resistente dos solos ou maciços de fundação.  

São estruturas que não podem ser galgadas de forma a garantir a sua coesão e por conseguinte a sua 

capacidade resistente. Esta premissa deve estar bastante presente aquando da realização do projeto. À 

partida, em comparação com as barragens de betão, são mais económicas, capazes de vencer maiores 

vãos entre margens, são mais adequadas quando os solos ou maciços de fundação não têm grande 

capacidade resistente, mas não são tão versáteis, sendo raramente associadas a aproveitamentos 

hidroelétricos [12] e [14]. 

Adotando a classificação das “Normas de projeto de Barragens” podemos dividir este tipo de barragens 

nas seguintes categorias: 

 De terra, que podem apresentar perfil zonado ou homogéneo. 

 De enrocamento, com estanquidade a montante ou no núcleo. 

 Mistas, solução correspondente a uma junção das duas anteriores. 

Esta classificação não é exaustiva, deixando de parte obras que, por exemplo, são constituídas por um 

maciço de betão e um maciço de terra ou enrocamento. A classificação adotada assenta essencialmente 

nos materiais constituintes das diferentes soluções. 

Nos maciços de terra os materiais constituintes são fundamentalmente solos, que podem ter uma 

granulometria mais ou menos extensa, mas com maior presença de elementos com dimensões inferiores 

a 2 mm, podendo existir elementos com maior dimensão, não sendo estes últimos dominantes nem os 

elementos que conferem resistência ao maciço. 

Normalmente apresentam taludes de inclinações entre 2 a 2,5H: 1V, sendo que os maiores defeitos 

associados a este tipo de barragens são: deslizamentos, fissuras, galgamentos (overtopping) e erosão 

interna (piping) [12] e [14]. 

As barragens de terra têm normalmente grandes volumes porque funcionam a nível resistente por 

gravidade, sendo o seu peso próprio a sua maior capacidade resistente, e como são constituídas por solos 

(menor massa volúmica que o betão), obrigam a uma maior quantidade. A sua base normalmente é 

grande, devido à necessidade de grandes volumes, sem contenção, o que faz com que os seus ângulos 

de taludes tenham que ser menores que os ângulos de atrito dos solos que o constituem para garantir a 

estabilidade, e para existir uma boa distribuição das forças no solo, por outro lado esta base grande tem 

como vantagem aumentar a secção de percolação. Como a sua base é alongada, é uma boa solução 

aquando da presença de fundações brandas. Mas há que ter em conta que as condições de percolação 

não devem propiciar a ocorrência de erosão interna. De seguida, é apresentado um exemplo de barragem 

de terra zonada, a barragem do Maranhão, localizada na ribeira de Seda em Avis (figura 2.8) e um 

exemplo de barragem de terra homogénea, a barragem do Burga, na ribeira de mesmo nome em 

Bragança (figura 2.9). 
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Figura 2.8 – Perfil e vista geral de uma barragem de terra zonada (Maranhão, Maranhão) [44]. 

 

 

Figura 2.9 – Perfil e vista geral de uma barragem de terra homogénea (Burga, Bragança) [44]. 
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Nas barragens de enrocamento existe, normalmente, uma elevada gama de variação de dimensões dos 

constituintes, sendo o limite superior fixado pela necessidade técnico-construtiva da solução, e o limite 

inferior pode atingir partículas de dimensão de argilas (0,074mm). Esta elevada extensão na gama de 

partículas presentes na solução, pode prejudicar o comportamento mecânico dos enrocamentos 

compactados, mas por outro lado é evidente que, após compactação, reduz drasticamente o índice de 

vazios da solução. Necessitam de uma menor inclinação de talude que as barragens de terra.  

Esta solução em relação à anterior também tem menor risco de deslizamento, mas todos os outros riscos 

já mencionados para os aterros de terra, também existem nesta solução. Devido ao grande peso próprio, 

esta solução deve ser construída em zona de rocha sã, mas podem ser feitas por cima de rocha alterada, 

desde que apresente resistência suficiente. Esta solução não está completa sem um elemento que 

assegure a sua impermeabilização, já que normalmente, os seus constituintes são mais grosseiros, com 

poucos finos, não conferindo tal função. Esta impermeabilização da barragem pode ser obtida por 

intermédio de uma cortina vertical estanque nesse eixo da barragem (barragens de enrocamento com 

núcleo impermeável) ou através do revestimento do talude de montante, com uma membrana 

impermeável que pode ser de diferentes materiais (telas plásticas, aço, material betuminoso, madeira e 

betão) (barragens de enrocamento com face de impermeabilização a montante).  

Há que ter em conta que ao colocar esta membrana sobe o risco de deformações importantes, 

principalmente devido ao assentamento dos enrocamentos. Assim, é necessário colocar juntas 

adequadamente e outros mecanismos especiais de forma a evitar a ocorrência de rutura. De seguida, é 

apresentado um exemplo de barragem de enrocamento com núcleo impermeável, a barragem de 

Alcoutim, no rio Barranco dos Ladrões em Faro (figura 2.10) e uma barragem de enrocamento com 

cortina a montante, a barragem de Vilar-Tabuaço, no rio Távaro em Tabuaço (figura 2.11). 

 

 

 Figura 2.10 – Perfil e vista geral de uma barragem de enrocamento com núcleo impermeável (Alcoutim, Faro) 

[44]. 
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Figura 2.11 – Perfil e vista geral de uma barragem de enrocamento com cortina a montante (Vilar-Tabuaço, 

Tabuaço) [44]. 

 

As barragens de terra-enrocamento são uma solução mista das duas soluções anteriores, em que 

normalmente, do exterior para o interior, a granulometria vai diminuindo, sendo muito comum o núcleo 

ser argiloso, para conferir impermeabilidade à solução. Este tipo de solução tornou-se bastante comum, 

pois otimiza bastante o uso dos materiais disponíveis, usando-os nas localizações corretas do corpo, de 

acordo com as suas características mecânicas e hidráulicas. Um exemplo desta solução é ilustrado na 

figura 2.12 [12] e [14]. 
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Figura 2.12 – Perfil e vista geral de uma barragem de terra-enrocamento (Vale do Gaio, Alcácer do Sal) [44]. 

 

No quadro 2.4 apresenta-se um breve resumo das soluções de barragens de aterro. 

 

Quadro 2.4 – Barragens de aterro. 

Barragens de aterro 

Barragens de Terra Barragens de Enrocamento Barragens de 

terra-

enrocamento Zonadas Homogéneas Com núcleo Com cortina 

 

Referem-se ainda, dois tipos de barragens, denominadas de não convencionais: as barragens de 

madeira e de gabiões [10] e [14]. 

 

2.3.2. ÓRGÃOS DE SEGURANÇA 

São mecanismos inseridos no aproveitamento hidroelétrico com amplas funções. Devem ser 

criteriosamente dimensionados para cada caso, respeitando as exigências do RSB (Regulamento de 

Segurança de Barragens) e das normas associadas. A operacionalidade da exploração também deve 

seguir estas normas. Refira-se que a maior parte dos acidentes registados em barragens tiveram como 

origem a insuficiente capacidade de vazão dos sistemas e a deterioração dos órgãos de descarga de cheia, 
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tal denota a importância destes órgãos aquando do seu dimensionamento. Estes órgãos de segurança são 

basicamente de dois tipos: 

 Descarregadores de cheias. 

 Descargas de fundo. 

Os descarregadores de cheias são órgãos hidráulicos que são acionados para descargo do excesso de 

água afluente. São órgãos que requerem vigilância periódica do seu funcionamento. É corrente, 

associado a este tipo de órgãos, que as estruturas em que estão inseridos tenham bons sistemas de 

drenagem da fundação, pois são um ponto essencial na manutenção da estabilidade estrutural ao longo 

da vida do projeto.  

Associado também aos descarregadores de cheias há estruturas de dissipação de energia, como por 

exemplo, bacias de dissipação, que devem ser adequadas a cada empreendimento. Estas estruturas 

podem ser bastante complexas. 

Com o crescimento da utilização das barragens como zonas de lazer e turismo há que ter em atenção as 

pessoas. Além da integridade direta das pessoas é importante garantir a segurança dos dispositivos e 

estruturas. No limite se esta segurança não for garantida, as consequências podem ser elevadas em 

termos materiais e humanos. 

As descargas de fundo são órgãos hidráulicos que permitem o esvaziamento da albufeira para cotas 

inferiores, por questões de manutenção, ou em situações de emergência. Assim como os descarregadores 

de cheias, as descargas de fundo devem ser alvo de uma avaliação periódica do seu funcionamento.  

O funcionamento das descargas de fundo deve ser realizado de forma periódica, tentando evitar dois 

problemas comuns: a depositação de sedimentos e a estagnação de água na zona inferior da albufeira 

[1] e [5]. 

 

2.3.3. CENTRAL E CIRCUITO HIDRÁULICO 

Nestes elementos está o cerne da produção de energia. Aqui, criam-se as condições para a transformação 

de energia potencial gravítica da água em energia elétrica. Esta transformação realiza-se através do 

circuito hidráulico e do grupo gerador. De modo breve, sem entrar em grandes detalhes, o processo 

começa com a captação de água a montante do circuito, através da tomada de água (a água afluente tem 

uma carga hidráulica que corresponde à cota da linha de energia a montante do circuito), entrando na 

conduta de adução que conduz o escoamento para as turbinas da central, possibilitando, através da 

pressão do movimento, a conversão da energia potencial em energia cinética e trabalho mecânico. A 

turbina recebe o trabalho mecânico, do escoamento, em regime permanente, permitindo a realização do 

movimento de rotação. Este movimento transmite potência através do veio do grupo gerador ao rotor do 

mesmo, sendo esta parte móvel e estando ligada ao estator do gerador, que está fixo e que por reação 

gera-se uma corrente elétrica que é conduzida até ao transformador. Este ajusta a tensão, de forma a ser 

possível inseri na rede. Durante o percurso da energia da central até à rede existem uma série de órgãos 

de segurança. Finalizado o processo a corrente elétrica está pronta para ser transportada, baixar a tensão 

e ser consumida. Na figura 2.13 apresenta-se um exemplo de um perfil de uma central e circuito 

hidráulico (Alqueva) [15] e [16]. 
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Figura 2.13 – Perfil tipo de central e de circuito hidráulico [56]. 

Ainda sobre este tema refira-se a distinção entre o conceito de circuito curto e circuito longo. Não existe 

propriamente uma definição específica, mas admite-se como circuito curto, quando tem, no máximo, 

algumas centenas de metros de extensão (Alqueva, aproximadamente 200 m) e circuito longo, quando 

atinge alguns quilómetros de extensão (Lindoso, aproximadamente 2 km). 

 

2.3.4. ALBUFEIRA 

Por definição albufeira é a zona coberta por água retida pela barragem criando-se assim um lago artificial 

que pode ter maior ou menor extensão. É uma solução associada ao armazenamento de água, 

principalmente para abastecimento de população e rega ou de água como reserva energética. A sua 

implementação envolve a inundação de zonas, que poderá levar à necessidade de realojamento de 

populações, perda de património e meios de transporte. Os concelhos afetados por este tipo de solução 

são alvo de medidas compensatórias pelas empresas beneficiadas por estes projetos. No final, também 

há o benefício destas zonas, por se criarem zonas de recreio e lazer. 

O nível de água nas albufeiras é variável, para controlo do regime de caudais no curso de água e 

satisfação das necessidades para que foram realizadas. O tempo que a água fica retida numa albufeira é 

altamente variável e pode oscilar entre horas e anos, dependendo da necessidade de regularização que 

tem que conferir ao sistema. Esta regularização está implicitamente dependente da sua capacidade e dos 

volumes afluentes. As albufeiras podem ser de regularização anual ou interanula, quando é necessário 

compensar a falta de precipitação em anos secos, armazenando em anos húmidos. 

Se a albufeira for essencialmente de controlo de cheias, esta nunca deve estar com a água à cota do pleno 

armazenamentos, devendo estar a uma cota inferior a esse nível, podendo assim, em caso de cheia, reter 

total ou parcialmente, o excesso de volume que resulta desse fenómeno, libertando-o posteriormente de 

forma controlada. 

1-Barragem                          
2-Bacia da tomada de água 
3-Torre da tomada de água 
4-Galeria em carga 
5-Central 
6-Difusor 
7-Subestação 
8-Descarregadores de superfície 
9-Descaregadores de meio fundo 
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Note-se, que, como o nosso país não tem produção de qualquer combustível fóssil, sendo estes as 

maiores fontes energéticas de energia termoelétrica, e como o vento não se pode armazenar, a água 

retida numa albufeira, quando esta está associada a um aproveitamento hidroelétrico, é a única forma de 

armazenar energia no nosso país.  

Refira-se ainda que no nosso país está o maior lago artificial europeu, correspondente à albufeira de 

Alqueva, dispondo de uma capacidade máxima de armazenamento de aproximadamente 4000 milhões 

de m3 e ocupando cerca de 250 km2. Serve fundamentalmente como reservatório para rega e 

abastecimento populacional, mas também está associada à produção de energia hidroelétrica. 

 

 

Figura 2.14 – Albufeira de Alqueva [19]. 

 

2.3.5. ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

São órgãos que podem existir por razões ecológicas e de navegabilidade do leito, apresentados de 

seguida e brevemente descritos. 

 Eclusas são dispositivos que permitem ultrapassar, o desnível das cotas de água de jusante e 

montante (ou inverso) e também a barreira física inerente à localização da barragem no leito do 

rio, garantindo capacidade de navegabilidade fluvial. 

 Elevadores ou escadas de peixes são dispositivos que permitem aos peixes com necessidades 

migratórias de jusante para montante, ultrapassar o desnível de cotas e físico, de modo a 

preservar o seu rumo natural. 
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2.4. CLASSIFICAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS  

Os AH podem ser divididos, dependendo da sua capacidade de armazenamento, em aproveitamentos a 

fio de água e com albufeira. A distinção entre ambos é efetuada com base na sua capacidade de 

esvaziamento. Considera-se como AH a fio de água se esvaziar em menos de 100 horas, enquanto caso 

tal não ocorra, estamos perante um AH com albufeira.  

Os AH a fio de água caraterizam-se por se localizarem maioritariamente em cursos de água inseridos 

em zonas de declive pouco acentuado e com grande disponibilidade de caudais de água. Como têm 

capacidade de retenção muito reduzida, o caudal afluente é praticamente encaminhado para jusante de 

imediato, levando a que o normal fluxo do rio não seja praticamente alterado. 

Os AH com albufeira caracterizam-se pela capacidade de criação de um reservatório de água, situando-

se, normalmente, em regiões montanhosas, permitindo armazenar a água que flui em maior quantidade 

nos meses húmidos, para seguidamente turbinar nos meses de menor afluência, nos meses de seca. Tal 

facto confere ao sistema de produção de energia hidroelétrica uma maior capacidade de uniformização 

de produção ao longo do ano. A água retida a montante de AH com albufeira é um potencial de energia 

disponível para suprir necessidades que possam existir. 

A nível de utilização e desempenho para o sistema geral de eletricidade, os AH a fio de água, são 

considerados de base, isto é, funcionam de modo mas contínuo, enquanto os AH de albufeira, são 

considerados de ponta, funcionam de forma a cobrir horas ou utilizações de ponta, conferem reforço de 

potência à rede, de forma quase imediata. 

Não raramente, os AH de albufeira estão equipados com grupos reversíveis, o que permite realizar a 

bombagem de água de jusante para montante, reutilizando a água já turbinada. Para tal ser possível tem 

que haver condições, que permitam a retenção de água a jusante. Isso pode ser obtido por intermédio de 

uma barragem de apoio, de condições naturais, ou de um canal escavado, ou a conjugação destas 

condições [5] e [3]. 

Pode-se fazer a classificação dos AH em relação à sua queda útil, de acordo com o apresentado no 

quadro 2.5.  

 

Quadro 2.5 – Classificação dos AH quanto à queda. 

Classificação dos AH quanto à queda 

Alta queda h>250m 

Média queda 50<h<250m 

Baixa queda h<50m 

 

Para o âmbito deste documento a classificação mais importante, é a de grande aproveitamento 

hidroelétrico. A distinção entre pequeno e grande aproveitamento tem a ver com a potência instalada. 

Se esta potência for superior a 10 MW está-se perante um Grande Aproveitamento Hidroelétrico (GAH). 
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2.5. GRANDES APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS EM PORTUGAL 

Em Portugal existem atualmente cerca de quatro dezenas de grandes aproveitamentos hidroelétricos 

(com potência superior a 10 MW) em exploração, dos quais oito dispõem de grupos reversíveis. 

No quadro 2.6 resumem-se algumas das principais características desses aproveitamentos, 

designadamente a existência, ou não, de bombagem. 

 

Quadro 2.6 – Grandes aproveitamentos hidroelétricos em Portugal [4]. 

Aproveitamento 

hidroelétrico 
Tipo 

Ano de 

entrada 

em 

serviço 

Rio 
Reversibilidade 

S/N 

Potência 

líquida 

máxima 

(MW) 

Alto Lindoso Albufeira 1992 Lima N 630 

Lindoso 
Fio-de-

água 
1922 Lima N 44 

Touvedo Albufeira 1993 Lima N 22 

Alto Rabagão Albufeira 1964 Rabagão S 68 

Vila Nova Albufeira 1951/56 
Rabagão/ 

Cávado 
N 54/90 

Frades Albufeira 2005 Rabagão S 191 

Salamonde I Albufeira 1953 Cávado N 42 

Salamonde II Albufeira 2016 Cávado S 204 

V. Furnas Albufeira 1972/87 Homem S 63/63 

Caniçada Albufeira 1954 Cávado N 62 

Miranda 
Fio-de-

água 
1960/95 Douro N 180/189 

Picote 
Fio-de-

água 

1958/20

11 
Douro N 195/246 

Bemposta 
Fio-de-

água 

1964/20

11 
Douro N 240/191 

Pocinho 
Fio-de-

água 
1983 Douro N 186 

Valeira 
Fio-de-

água 
1976 Douro N 240 

Tabuaço Albufeira 1965 Távora N 58 

Régua 
Fio-de-

água 
1973 Douro N 180 
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Varosa Albufeira 1934 Varosa N 25 

Carrapatelo 
Fio-de-

água 
1971 Douro N 201 

Torrão Albufeira 1988 Tâmega S 140 

Crestuma-Lever 
Fio-de-

água 
1985 Douro N 117 

Caldeirão Albufeira 1994 Caldeirão N 40 

Aguieira Albufeira 1981 Mondego S 336 

Raiva Albufeira 1982 Mondego N 24 

Sabugueiro Albufeira 1947 
Ribeira da 

Lagoa 
N 12 

Desterro 
Fio-de-

água 
1959 Alva N 13 

Ponte de Jugais 
Fio-de-

água 
1923 Alva N 20 

Vila Cova 
Fio-de-

água 
2001 Alva N 23 

Santa Luzia Albufeira 1943 
Ribeira de 

Unhais 
N 24 

Cabril Albufeira 1954 Zêzere N 108 

Bouçã Albufeira 1955 Zêzere N 44 

Castelo de Bode Albufeira 1951 Zêzere N 159 

Pracana Albufeira 1951/93 Ocreza N 16/25 

Fratel 
Fio-de-

água 
1974 Tejo N 132 

Belver 
Fio-de-

água 
1951 Tejo N 81 

Alqueva I Albufeira 2003 Guadiana S 240 

Alqueva II Albufeira 2012 Guadiana S 256 

Baixo-Sabor 

(escalão de 

montante)  

Albufeira 2015 Sabor S 151 

Baixo-Sabor 

(escalão de 

jusante) 

Albufeira 2015 Sabor S 35 

Ribeiradio Albufeira 2015 Vouga N 77 
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Da análise do quadro 2.6, pode-se constatar que existem aproveitamentos hidroelétricos com capacidade 

de bombagem, antes da entrada das eólicas no parque electroprodutor nacional. Tal facto permite o 

aproveitamento do excesso de produção de eletricidade, que ocorria nas horas de menor consumo. Assim 

criaram-se condições para, nestas horas, elevar água para a albufeira de montante. Exemplos desta 

solução são os seguintes aproveitamentos: Alto Rabagão, Aguieira, Vilarinho das Furnas e Torrão. 

Os aproveitamentos hidroelétricos reversíveis mais recentes incluem, para além de Alqueva e dos dois 

escalões do Baixo Sabor, que já se encontram em exploração, o aproveitamento de Foz Tua que está em 

fase final de construção. 

A utilização dos GAH para a produção de energia elétrica e introdução da mesma, na rede, tem grande 

utilidade principalmente nos momentos de pico de utilização graças à capacidade dos seus grupos 

geradores terem a capacidade de arrancar quase instantaneamente. Tal confere uma continuidade à rede 

que fontes renováveis de menor magnitude de intensidade, e carater intermitente, como as eólicas, não 

conseguem. Assim, o seu funcionamento é imprescindível na atualidade. Se é bom turbinar a água 

disponível uma vez, conseguir criar mecanismos que permitam reutilizá-la potencia em muito a sua 

utilidade.  
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3 

ESCAVAÇÃO DE CANAIS 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é abordada, numa primeira fase, a evolução relativa aos meios e equipamentos de 

escavação. De seguida são abordados os materiais mais comuns a escavar na superfície terreste, tentando 

utilizar as classificações que mais se adequam ao âmbito deste documento e os ensaios mais comuns 

para esta avaliação. Relativamente à escavação em rio é definido um conjunto de soluções aplicáveis e 

classificada a sua adequação em função das condições de implementação de obra. 

 

3.2. FASES GERAIS DA ESCAVAÇÃO  

Geralmente as obras de Engenharia Civil tanto de pequeno como de grande porte envolvem trabalhos 

de terraplanagem, compreendendo escavação e aterro. Neste subcapítulo é mais relevante a escavação.  

A superfície a escavar em engenharia civil, normalmente encontra-se no seu estado natural, sem 

intervenção humana, podendo apresentar diferentes fases de erosão, que diferencia, o modo de realizar 

a escavação. 

De um modo geral, podemos definir escavação como o processo que compreende as seguintes fases:  

 Fase 1 - Romper, se necessário, o material superficial a escavar, o qual pode apresentar 

diferentes capacidades resistentes, ou níveis de erosão. Esta fase, consiste basicamente no 

desmonte da superfície a escavar tornando o material trabalhável para a fase 2. 

 

 

Figura 3.1 – Fase 1 da escavação [47]. 
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 Fase 2 - Remover, consiste em retirar do local a escavar o material necessário até atingir a 

configuração pretendida com este processo. Esta extração, por norma, é feita de modo a que o 

material da escavação seja colocado diretamente em mecanismos que permitem o seu transporte. 

 

 

Figura 3.2 – Fase 2 da escavação [49]. 

 

 Fase 3 - Transportar, consiste basicamente, no transporte dos materiais resultantes da escavação 

até ao local de deposição. 

 

Figura 3.3 – Fase 3 da escavação [48]. 
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 Fase 4 - Depositar o material da escavação, consiste na sua colocação em locais denominados 

de escombreiras. Este é um assunto bastante sensível, pois o processo de escolha destes locais 

tem que ser conduzido de forma a minimizar o seu impacto.  

 

 

Figura 3.4 – Fase 4 da escavação [50]. 

 

Antes da evolução tecnológica facultar o recurso a meios mecânicos, o processo de escavação era feito 

de forma rudimentar, usando pás e picaretas na execução do corte/desmonte, ou seja, totalmente 

realizado com recurso a trabalho manual. Tal facto tornava o trabalho bastante moroso, sendo então o 

rendimento muito baixo, dependendo bastante da abundância de mão-de-obra, a qual era barata. Mesmo 

com muita quantidade de mão-de-obra o rendimento era baixo, “para obter a produção de 50m3/h de 

escavação, empregar-se-iam, pelo menos 100 homens” [33]. No entanto, apesar da lentidão desse 

processo “os prazos de execução da movimentação de terras em grandes volumes eram razoáveis, se 

comparados com atuais claro está, se não faltasse mão-de-obra” [33].  

Com a evolução da sociedade, principalmente a nível de direitos sociais e coletivos, o custo de mão-de 

obra foi aumentando, assim como a captação cada vez maior de recursos humanos pelas indústrias, que 

disparavam em flexa, tornando a mão-de-obra cada vez menos disponível. Ao mesmo tempo, o recurso 

a meios mecânicos começou a ser possível, devido à evolução tecnológica, tornando então, a escavação 

realizada com meios mecânicos mais barata e mais rentável que a manual. Embora generalizada a 

escavação mecânica, não tornou totalmente dispensável a escavação manual, para trabalhos que exigem 

precisão e ligeireza não inerente a todo o tipo de equipamentos mecanizados [19] e [21]. 

Esta transição mudou os paradigmas, e então, os equipamentos utilizados são bastante dispendiosos, ou 

seja, as empresas que podiam, e podem ainda hoje em dia, fazer este investimento necessitam de uma 

dimensão razoável para o suportar, não sendo portanto viável para qualquer empresa. Além disso, a 

logística operacional destas tarefas requer um rigor, principalmente ao nível de planeamento, que nem 

todas as empresas conseguem. O caminho da otimização das tarefas foi impulsionado, não estando ainda 

terminado. O recurso a escavação mecanizada diminui a quantidade de mão-de-obra, mas tornou 

extremamente necessário, a utilização de mão-de-obra especializada e qualificada. Assim, é muito 

comum este tipo de equipamentos ser alugado (o que continua a exigir a sua utilização por um operário 
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especializado), ou então, também é prática comum este tipo de trabalhos ser realizado com recurso a 

subempreiteiros especializados neste tipo de trabalhos. 

 

 

Figura 3.5 – Escavação manual e escavação mecanizada [50]. 

 

3.3. MATERIAIS A ESCAVAR 

Hoje em dia não faz sentido planear uma obra de escavação, sem passar pela utilização de meios 

mecânicos, como tal, e como já foi referido, é muito importante fazer uma série de trabalhos 

preparatórios, para a realização de um bom planeamento, de modo a minimizar surpresas na altura da 

execução. Uma das tarefas essenciais é conhecer as características das superfícies a escavar, com base 

em prospeção geológica. Mesmo quando a fiabilidade desta não é absoluta, principalmente por poder 

haver uma grande diversidade de solos/rochas e suas características em pequenos volumes de terreno. 

Para obter uma boa análise prévia deste tipo de estudos é essencial que os resultados da prospeção sejam 

analisados por técnicos experientes. No nosso planeta e em concreto no nosso país, existe uma grande 

variedade de camadas superficiais presentes, com diferentes tipos de erosão. Assim, convém tentar 

classificar em diferentes categorias os materiais superficiais de modo a orientar a execução dos 

trabalhos. Esta classificação permite prever se a operação ocorrerá com maior ou menor dificuldade, ou 

seja, o tipo de recursos, no limite explosivos ou equipamentos de maior gabarito, o que poderá implicar 

maiores custos. [24] e [25]. 

De um modo geral podem dividir-se as camadas superficiais em duas categorias: 

 Rochas 

 Solos 

As rochas são materiais originários da consolidação de sedimentos ou da solidificação de magma, 

tendo sofrido ou não transformações metamórficas. 

Para planear e executar as operações de desmonte e escavação das rochas e dos maciços rochosos, é 

necessário ter o conhecimento das suas características. Os parâmetros fundamentais para uma boa 

caracterização do material rocha são, o módulo de Elasticidade (E), a velocidade de propagação das 

ondas ultrassónicas (vp e vs) e a resistência à compressão simples (σc). 

Como já foi referido, os mesmos materiais podem apresentar diferentes tipos de degradação devido a 

agentes erosivos, pelo que importa atender ao grau de alteração inerente ao objeto de estudo. Assim, 

adota-se a classificação apoiada no método proposto pela ISRM (Internacional Society Rock 
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Mechanics), apresentado de seguida no quadro 3.1. Este método faz uma estimativa da resistência à 

compressão (σc), através de uma análise expedita da qualidade da rocha [31]. 

 

Quadro 3.1 – Classificação ISRM [20]. 

Grau Resistência σc (MPa) Análise Expedita 

R6 
Extremamente 

Elevada 
>250 

A rocha lasca depois 

de sucessivos golpes 

de martelo e ressoa 

quando bate 

R5 Muito Elevada 100 - 250 

Requer muitos golpes 

de martelo para partir 

espécimes intactos de 

rocha 

R4 Elevada 50 – 100 

Pedaços pequenos de 

rocha seguros com a 

mão são partidos com 

um único golpe de 

martelo 

R3 Mediana 25 – 50 

Um golpe firme com o 

pico do martelo 

geólogo faz 

identações até 5 mm; 

com a faca consegue-

se raspar a superfície  

R2 Baixa 5 – 25 

Com a faca é possível 

cortar o material, mas 

este é demasiado duro 

para lhe dar a forma 

de provete para ensaio 

triaxial 

R1 Muito Baixa 1 – 5 

O material desagrega-

se com golpe firme do 

pico de martelo de 

geólogo 

R0 Extremamente Baixa 0,25 - 1 
Consegue-se marcar 

com a unha 
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Os solos são originários das rochas, mas que já sofreram degradação. 

Podemos classificar as partículas constituintes de um solo de acordo com a sua dimensão. Na figura 

3.6 apresenta-se a gama de dimensões das partículas para as caracterizar. Por norma, utilizam-se as 

duas técnicas: a sedimentação e a peneiração.  

 

 

Figura 3.6 – Gama de dimensões de partículas [20]. 

 

Decompondo a amostra do material por dimensões é possível elaborar uma curva granulométrica (figura 

3.7), em que as abcissas representam as dimensões das partículas e as ordenadas a percentagem de peso 

retido ou acumulado. 

 

Figura 3.7 – Exemplo de Curva Granulométrica [20].  

 

Da avaliação da curva granulométrica podemos tirar conclusões como, o solo é bem graduado (quando 

a curva é suave e côncava), mal graduado (quando a curva é brusca, apresentando maioritariamente 

partículas da mesma gama de dimensões). O exemplo da figura 3.7 pode-se considerar que é mal 

graduado, apresentando maioritariamente areias com um pouco de siltes e seixos.  

Como já foi referido, os solos podem apresentar partículas de elevada gama de dimensões, fase sólida, 

apresentando, por norma, vazios. Estes vazios podem estar com água ou ar. Quando os vazios estão 

apenas com ar, então o solo é seco, quando estão repletos de água, então o solo está saturado; quando 

estão completos por ambas as possibilidades, então o solo está húmido.  
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Importa também referir que a presença de água num solo pode ter grande preponderância na maior ou 

menor dificuldade de o escavar, principalmente se este solo for argiloso. 

Em suma, podemos adotar então a classificação dos solos, quanto à sua consistência, de Maranha das 

Neves, apresentada no quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 – Consistência de um solo [32]. 

Consistência Identificação 

Muito mole Extrusão entre os dedos 

Mole Facilmente moldável 

Firme 
Moldável apenas com grande pressão dos 

dedos 

Rija Não moldável com os dedos 

Muito Rija Friável e muito duro 

 

Adotando a classificação da USCS (Unified Soil Classification System) (quadro 3.3), que é 

mundialmente aceite, incluindo em Portugal, classificação esta que é fundamentada principalmente na 

análise granulométrica e limites de consistência, tem-se o quadro 3.4 que pretende classificar a 

trabalhabilidade de diferentes solos, sendo 3 excelente, 2 boa, 1 razoável e 0 má trabalhabilidade. 

 

Quadro 3.3 – Símbolos descritivos de solos [20]. 

Designação Descrição Símbolo 

Dimensão das partículas 

Cascalho G 

Areia S 

Silte M 

Argila C 

Graduação 
Bem graduada W 

Mal graduada P 

Plasticidade 
Elevada H 

Baixa L 

Matéria Orgânica - O 
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Quadro 3.4 – Trabalhabilidade [20]. 

Solo Trabalhabilidade 

GW 3 

GP 2 

GM 2 

GC 2 

SW 3 

SP 1 

SM 1 

SC 1 

ML 1 

CL 1/0 

OL 1 

MH 0 

CH 0 

OH 0 

 

3.3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS A ESCAVAR 

Depois de abordar os dos tipos de materiais que serão alvo do processo de escavação, refira-se que na 

natureza muitas vezes os materiais a escavar são formados tanto por solos como rochas, podendo ser de 

apenas um tipo. A noção desta possível correlação entre ambos, leva à necessidade de os caracterizar 

melhor para se poder realizar um bom trabalho de planeamento. 

Dos vários critérios de classificação dos materiais superficiais com interesse para este trabalho, tentou-

se adotar uma classificação inerente à escavação. Como tal, será a classificação destes materiais 

consoante a maior ou menor dificuldade ao desmonte dos mesmos. Todas as outras classificações 

geológicas/geotécnicas não caracterizam muito bem esta facilidade/dificuldade de desmonte, é 

designada como resistência ao desmonte. A opção por esta classificação justifica-se, pela via do custo 

de produção da realização desta tarefa, pois geralmente, quanto maior a resistência ao desmonte, maior 

o custo operacional. E como todos os outros custos das diferentes etapas de escavação são semelhantes, 

esta fase é decisiva no custo final [20] e [32]. 

Antes da mecanização dos processos de movimentação de terras no qual se inclui a escavação, aquando 

da utilização apenas de ferramentas rudimentares, como pás e picaretas, usava-se a classificação 

apresentada no quadro 3.5. 
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Quadro 3.5 – Antiga classificação das superfícies de escavação [19]. 

Tipo de terreno Características  

Terra comum Solos facilmente escaváveis com pás e enxadas 

Moledo ou piçarra 
Materiais mais compactos que exigiam o 

recurso a picaretas para efetuar o seu desmonte 

Rocha branda 

Materiais compactos que implicavam o recurso 

a explosivos de baixa potência para efetuar o 

seu desmonte 

Rocha dura 

Materiais muito compactos unicamente 

“desmontáveis” com recurso a explosivos de 

alta potência 

 

Na atualidade e com base nos meios mecânicos disponíveis no mercado, os materiais superficiais podem 

ser divididos em três categorias gerais, como apresentado no quadro 3.6. 

 

Quadro 3.6 – Classificação atual das superfícies de escavação [19]. 

Categoria Características 

Categoria 1 

Solos possíveis de ser escavados com recurso 

a equipamentos relativamente comuns, tais 

como trator de lâmina, motoscraper, etc. 

Categoria 2 

Materiais que exigem desmonte prévio realizado 

com recurso a um escarificador ou explosivos 

de baixa potência 

Categoria 3 

Materiais de elevada resistência ao desmonte 

nos quais o seu desmonte apenas pode ser 

realizado com recurso a explosivos de alta 

potência 

 

3.3.2. ENSAIOS 

Para determinar as características pretendidas para a realização de uma determinada escavação é 

necessário recorrer a ensaios de prospeção geológica-geotécnica [34] e [36]. 

Por norma, a maior parte dos ensaios de prospeção geológica e geotécnica são realizados in situ, 

principalmente quando os materiais a estudar são difíceis de amostrar e testar usando métodos 

convencionais. Este tipo de ensaios tem uma série de vantagens seguidamente descritas: 

 Grande quantidade de dados. 

 Boa capacidade de avaliação da variabilidade vertical e horizontal. 

 Rapidez na avaliação de propriedades dos materiais em análise.  

 Custo-benefício mais favorável quando comparado com ensaios em laboratório. 
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Existe no mercado uma diversidade de ensaios deste tipo disponíveis, mas para o âmbito deste 

documento, pois aparentemente são os que melhor disponibilizam os resultados para o tipo de obras em 

estudo e com menores custos, selecionaram-se os três seguintes: 

 SPT (Standard Penetration Test). 

 CPT (Cone Penetration Test). 

 Sísmica de refração. 

O ensaio SPT é um ensaio normalizado, expedito e pouco dispendioso, como tal é dos ensaios mais 

utilizados, na prática, para o reconhecimento das condições de terreno. Consiste na cravação de um 

amostrador no terreno através de um furo de sondagem. Este amostrador tem 63,5 kg de massa e a altura 

de queda é de 760 mm. Fornece-nos o número de pancadas, e através de várias correções fornece uma 

noção bastante aproximada da resistência à compressão simples. O limite deste ensaio tem a ver quando 

o terreno é impenetrável. A figura 3.8 ilustra a execução do ensaio SPT [36]. 

 

 

Figura 3.8 – Ensaio SPT [52]. 

 

O ensaio CPT é também um ensaio muito utilizado. A sua realização consiste na cravação no terreno de 

uma ponteira cónica, com 10 cm2 de área de secção transversal, com 60º de ângulo de abertura e com 

uma velocidade constante de 20 mm/s. Neste ensaio mede-se a resistência de ponta e lateral. Com uma 

ligeira alteração é possível ainda ter uma medição da pressão neutra. Este é um subgrupo dos ensaios 

deste tipo designado de CPTU (Piezo Cone Prenatation Test). A figura 3.9 ilustra a realização do ensaio 

CPT [36]. 
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Figura 3.9 – Ensaio CPT [53]. 

 

O ensaio da refração sísmica consiste na medição das velocidades de propagação das ondas ultrassónicas 

P e S em m/s (vp e vs). O modo de funcionamento consiste basicamente em ter um emissor a propagar 

as ondas e um recetor a captar informação. Através deste método é possível identificar camadas, 

alterações de consolidação, porosidade, falhas e descontinuidades em três dimensões. Já da análise das 

velocidades de propagação (vp), hoje em dia, é possível, determinar a resistência ao desmonte do terreno 

em questão. Estes resultados, tornam este ensaio no mais eficaz em determinar as características do 

terreno para a execução de uma escavação. No quadro 3.7 apresenta-se uma aproximação, entre os 

resultados do ensaio de refração sísmica, ilustrado na figura 3.10, e a classificação de resistência ao 

desmonte proposta no quadro 3.6. Por fim, no quadro 3.7 apresentam-se valores característicos de 

diversos materiais.  

 

Quadro 3.7 – Relação entre os resultados da refração sísmica e a resistência ao desmonte [19] e [20]. 

Vp (m/s) Categoria Características 

<2000 Categoria 1 

Solos possíveis de ser escavados 

com recurso de equipamentos 

relativamente comuns, tais como, 

trator de lâmina, motoscraper, etc. 

2000 – 3000 Categoria 2 

Materiais que exigem desmonte 

prévio realizado com um recurso a 

um escarificador ou explosivos de 

baixa potência 

>3000 Categoria 3 

Materiais de elevada resistência 

ao desmonte nos quais o seu 

desmonte apenas pode ser 

realizado com recurso a 

explosivos de alta potência 
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Figura 3.10 – Ensaio de refração sísmica [35].  

 

Quadro 3.8 – Valores comuns de Vp de diferentes materiais [20]. 

Material Observações Vp (m/s) 

Ar  330 

Água 
Líquida 1400 – 1500 

Gelo 3000 – 4000 

Solos 
Normais 250 – 460 

Consolidados 460 – 600 

Areias 
Seca 250 – 1200 

Saturada 1200 – 1900 

Terra e cascalho 
Soltos 450 – 1100 

Consolidados 1200 – 2100 

Argilas  1000 – 2100 

Margas  1800 – 3500 

Arenito  1400 – 4500 

Conglomerados  1200 – 7000 

Calcário  1500 – 6000 

Granito 
São 3000 – 6000 

Meteorizado 1200 – 1600 

Basalto 
São 5500 – 6300 

Fraturado 2500 – 3000 
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3.3.3. EMPOLAMENTO 

Um fenómeno de extrema importância aquando da realização de uma escavação, é o fenómeno do 

empolamento. Este fenómeno é basicamente uma expansão volumétrica que acontece quando se remove 

o material do seu estado natural. A sua expressão é dada pelo fator de empolamento, que é basicamente 

a relação entre a massa volúmica no estado natural e a massa volúmica solto. Este fenómeno deve ser 

tido em conta na preparação de uma escavação, principalmente nas fases de transporte e deposição. No 

quadro 3.9 são apresentados valores de fatores de empolamento normais para diversos materiais [24] e 

[31].  

 

Quadro 3.9 –.Fator de empolamento de diversos materiais comuns em Portugal [20]. 

Materiais Observações 
Solto    

(kg/m3) 

Natural 

(kg/m3) 

Empolamento 

E 

Areia 

Seca, solta  1420 1600 1,13 

Húmida  1690 1900 1,12 

Saturada  1840 2080 1,13 

Areia e argila 
Soltas  1600 2020 1,26 

Compactas  2400 2400 1,00 

Arenito   1510 2520 1,67 

Argila 

Leito natural  1660 2020 1,22 

Seca  1480 1840 1,24 

Húmida  1660 2080 1,25 

Argila e 

Cascalho 

Secos  1420 1660 1,17 

Húmidos  1540 1840 1,19 

Basalto   1960 2970 1,52 

Calcário 
Fragmentado  1540 2610 1,69 

Britado  1540 1540 1,00 

Cascalho 

Bruto  1930 2170 1,12 

Seco  1510 1690 1,12 

Seco De 6 – 50 mm 1690 1900 1,12 

Húmido De 6 – 50 mm 2020 2260 1,12 

Granito Fragmentado  1660 2730 1,64 

Marga   1250 1540 1,23 

Rocha 

decomposta 

75% rocha 25% terra 1960 2790 1,42 

50% rocha 50% terra 1720 2280 1,33 

25% rocha 75% terra 1570 1960 1,25 

Terra Seca Compacta 1510 1900 1,26 
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Húmida Escavada 1600 2020 1,26 

Orgânica  950 1370 1,44 

Xisto   1250 1660 1,33 

 

3.4. ESCAVAÇÃO EM RIO 

No subcapítulo 3.2 apresentaram-se aspetos gerais da escavação, mas para o âmbito deste documento 

importa introduzir uma variável no processo de escavação. Esta variável é a presença de água. Mais 

concretamente, será abordada a escavação em rio. 

Antes de abordar o processo em questão, importa fazer algumas observações. Tal como na escavação 

fora de água, no rio podemos encontrar uma vasta diversidade de tipos de superfícies a escavar, assim 

como diversos tipos de estados de erosão. A considerar, também, o facto de poderem existir diversos 

tipos de largura do leito, como também irregularidade no percurso, pois raramente se encontra retilíneo. 

Como neste documento as escavações estão diretamente relacionadas com aproveitamentos 

hidroelétricos com capacidade de armazenamento, importa referir que, por norma, este tipo de obras se 

localizam em zonas montanhosas, ou seja, será de esperar, no leito do rio, uma camada de materiais 

sedimentares, consequência da erosão provocada pela passagem de água ao longo do tempo, degradando 

materiais rochosos, sob a qual se encontram a dada profundidade, materiais rochosos em estado natural, 

que como já foi referido no quadro 3.6, apresentam alta resistência ao desmonte. 

De um modo geral, pode dividir-se a escavação em rio em dois grandes grupos: a seco e submersa. 

Como o próprio nome indica, a escavação a seco, basicamente consiste na criação de condições 

artificiais de modo a poder trabalhar convencionalmente, em condições não submersas. A escavação 

submersa, também como o próprio nome indica, é realizada com a existência de água no local de 

trabalho, ou seja, em meio subaquático [28].  

Este tipo de trabalhos, aquando da escolha das soluções, que seguidamente serão apresentadas, devem 

já ter sido objeto de avaliação das condições subaquáticas. Assim, é indispensável fazer o levantamento 

batimétrico do leito do local de trabalho, assim como a avaliação geológica-geotécnica. O levantamento 

batimétrico pode ser realizado por diferentes métodos, sendo comum serem complementados com o 

recurso a mergulhadores especializados. A monitorização da evolução dos trabalhos é, recorrentemente, 

também efetuada por meios técnicos e humanos (mergulhadores). A avaliação geológica- geotécnica é 

realizada como explicado em 3.2.2 [22] e [18].  

Antes de se abordarem as soluções deste tema, importa referir que, como tudo na engenharia civil, não 

existe uma solução ótima nem apenas uma solução. Neste caso, são apresentadas quatro soluções, das 

quais, muitas vezes, não se escolhe apenas uma, dada a possibilidade de se complementarem. As 

características do local de implementação da obra condicionam muito a seleção da solução. 

 

3.4.1. ESCAVAÇÃO COM RECURSO A ENSECADEIRA 

Esta solução tem como objetivo colocar a seco o troço do rio a escavar, através da construção de uma 

ensecadeira normalmente de aterro, localizada transversalmente ao rio, a jusante da zona de trabalho. 

Criando nesta zona um ligeiro canal junto a uma das margens, para escoamento do caudal do rio e 

recorrendo a bombagem, será possível executar os trabalhos a seco, em período de estiagem. 
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Se a obra for realizada em mais do que uma época de estiagem, a zona de trabalho poderá ser inundada 

e ocorrer a destruição total ou parcial da ensecadeira, facto que não é muito gravoso em termos de custos 

e cumprimento de prazos, pois a sua execução é célere [31] e [23]. 

As principais ações a ter em conta aquando do dimensionamento da ensecadeira incluem [41]:  

 Ação gravítica do próprio peso dos seus constituintes. 

 Ação hidrostática da água a montante. 

 

Conforme já anteriormente referido, a proteção através da ensecadeira permite realizar a escavação a 

seco, de forma convencional, com recurso a equipamentos utilizados em terraplanagens comuns. 

Esta solução tem como grande desvantagem ser apenas viável em épocas de estiagem, mas tem como 

vantagem ser bastante versátil a nível de adaptação às condições do local de trabalho.  

Como exemplo de aplicação desta solução pode referir-se do canal de jusante do aproveitamento 

hidroelétrico do Baixo Sabor (escalão de jusante), ilustrado na figura 3.10.  

 

 

Figura 3.11 – Escavação com recurso a ensecadeira - Baixo Sabor (escalão de jusante). 

 

3.4.2. ESCAVAÇÃO COM RECURSO A DRAGAGEM 

É um processo de escavação submersa que permite a remoção de material sedimentar ou rochoso em 

meio aquático, tal como rios, que por norma necessita do auxílio de uma embarcação ou plataforma 

flutuante com mecanismos adequados. 

O material rochoso, com elevada resistência ao desmonte, deve ser previamente fragmentado, através 

de processos tais como centrifugação ou ondas de choque (por exemplo explosivos), entre outros, mas 

reflete um incremento significativo no custo global da empreitada. Uma dragagem de material rochoso 

pode ter um custo cerca de 100 vez superior a uma dragagem de material sedimentar, pelo que esta 
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solução é mais adequada para materiais sedimentares, sendo bastante limitada se o objeto de escavação 

forem materiais rochosos com alta resistência ao desmonte. 

Hoje em dia, pode dividir-se este processo em 3 tipos diferentes. Dragagem inicial, que consiste na 

remoção de material inicial para criação de canal artificial; dragagem de manutenção, que consiste na 

remoção de materiais recentemente depositados para, como o próprio nome indica, manter a 

profundidade pretendida na altura da execução do canal, que pode ter vários fins, e por fim, dragagem 

ambiental, cada vez mais adotada em diferentes partes do globo, que consiste na remoção de camadas 

depositadas contaminadas por compostos orgânicos ou inorgânicos. No âmbito deste documento 

importa apenas a dragagem inicial, pelo que, quando for referido apenas dragagem, será deste tipo. 

De um modo geral, podemos dividir as dragas em termos operacionais, como dragas mecânicas, 

hidráulicas e mistas (hidráulicas e mecânicas), sendo que cada uma destas possui diferentes mecanismos 

e operação. De referir, ainda que, estes mecanismos podem ser auto movíveis ou não, obrigando, no 

caso negativo à existência de outra embarcação para movimentar a draga.  

Importa referir, que para um bom planeamento da execução e boa adequação deste processo construtivo 

às exigências da obra, deve atender-se aos seguintes aspetos a considerar na escolha das características 

do equipamento: 

 Calado compatível com o leito do rio, sendo que este deve ter uma margem no mínimo entre 

0.3 e 0.5 metros entre o fundo do rio e o ponto mais baixo da embarcação (quilha). 

 Dimensões compatíveis com raios de curvatura da zona da obra. 

 Boa visibilidade e capacidade de manobra. 

 Equipamentos que permitam desencalhar. 

 Proteção de apêndices (casco, lemes, etc). 

 Capacidade de combustível. 

 Equipamentos de monitorização de fundo (radares, sonares, etc). 

Para complementar esta solução, o transporte em terra para deposição dos resíduos de escavação é, 

geralmente, realizado com recurso a camiões. 

Conforme referido, esta solução é uma boa opção se a escavação a realizar é predominantemente em 

sedimentos, mas se os materiais apresentarem elevada resistência ao desmonte, aparentemente, é uma 

solução que pode não ser económica.  

No quadro 3.10 apresentam-se as condicionantes mais importantes aquando da utilização desta solução. 

O significado das letras que figuram no quadro são as seguintes [27] e [29]: 

L – Comprimento, medido entre a proa e a popa. 

B – Boca, distância entre os extremos de bombordo e estibordo. 

P – Pontal, distância entre quilha e convés principal. 

T – Calado, distância entre a quilha e o fundo do leito. 
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Quadro 3.10 – Condições de terreno para a realização de dragagem [26]. 

Dimensão Valor recomendado 

Profundidade mínima 

T+0,3 a 0,5 m para trechos restritos em 

condições críticas. De preferência deve ser 

maior ou igual a 2*T 

Largura mínima 
Adota-se 4,4xB, caso haja duas vias de 

navegação, caso contrário metade desse valor 

Raio de curvatura 

Adota-se 10xL com sobrelargura de L²/(2xR), 

este é o valor aconselhável, caso não seja 

possível no mínimo curvas na ordem dos 4xL 

Área mínima da seção molhada 

Adota-se 5 a 6XBxT, este limite deve ser 

respeitado para permitir retirar rendimento de 

propulsão aos equipamentos 

Vão mínimo livre de pontes Adota-se 4,4xB+5 

Velocidade máxima das águas 

Considera-se um máximo de 5m/s, mas pode 

variar dependendo do ângulo de corrente do 

trecho a materializar a empreitada. 

Bacia de repouso 

Deve existir um local que permita a inversão de 

marcha, repouso de equipamentos, a cada 15 a 

30 km (para o caso das obras em análise esta 

característica apresenta menor importância) 

Abrigo 
Local onde existam condições de abrigo para as 

embarcações 
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Figura 3.12 – Escavação com recurso a dragagem [54]. 

 

3.4.3. ESCAVAÇÃO COM RECURSO A BATELÃO 

É um processo de escavação submerso. Acerca deste tema e para não tornar o documento repetitivo, 

todas as características dos batelões a nível físico, em termos de condições desejáveis, são iguais às 

dragas, porque esta técnica utiliza embarcações com características semelhantes à técnica anterior. A 

diferença é que, enquanto as dragas têm mecanismos próprios, podendo recorrer a um ou outro tipo de 

equipamento para complementar as suas valências, principalmente se for necessário escavar materiais 

com resistência ao desmonte, os batelões apenas servem como plataformas de trabalho para os 

equipamentos de escavação. As condições apresentadas no quadro 3.10 servem, também, como base 

para esta solução. 

Os batelões podem ser autopropulsores, ou necessitarem de auxílio para a sua movimentação, recorrendo 

a mecanismos com alcance suficiente para as profundidades pretendidas na execução, o que pode limitar 

em termos operacionais esta solução. Também necessitam de capacidade de ancoragem para uma melhor 

estabilização dos trabalhos. À partida, é uma solução mais apta para trabalhos relativamente simples em 

termos de profundidade e de dimensão de área de trabalho. De referir, também, a morosidade inerente a 

este processo, como já foi referido nas dragas [27] e [30]. 

Um exemplo de escavação de um canal a jusante, com recurso a esta solução, foi o caso do reforço de 

potência de Salamonde. 
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Figura 3.13 – Escavação com recurso a batelão [55]. 

 

3.4.4. ESCAVAÇÃO COM RECURSO A PLATAFORMAS DE ATERRO 

Esta técnica consiste na realização de aterros sucessivos, sobretudo longitudinais, no leito do rio com 

ligação às margens, de modo que as máquinas de terraplanagem comuns possam circular nas zonas que 

supostamente estariam dentro dos limites do leito. Estes aterros podem funcionar como obras de desvio, 

mas dependendo das condições do rio, principalmente a nível de caudal e risco de cheia, podem ser 

complementados com estruturas provisórias como passagens hidráulicas e afins. Este tipo de obras 

ganham bastante preponderância se houver necessidade de recurso a explosivos, ou seja, a presença de 

materiais a escavar com elevada resistência ao desmonte, pois permite que as máquinas de perfuração 

ocupem o leito e realizem o furo, para a colocação dos explosivos. Comparando com as escavações com 

plataformas flutuantes, o processo de desmonte com recurso a explosivos é muito mais simplificado, 

tanto na preparação, como caso alguma detonação falhe. De seguida, o aterro e o remanescente do 

desmonte dos materiais é retirado com recurso a mecanismos dotados de pás, desde a zona mais afastada 

até à margem.  

Os trabalhos preparatórios desta solução assentam nos princípios já descritos nas anteriores soluções.  

Este tipo de solução perde interesse se a profundidade dos rios for elevada, pois exigiria a realização de 

aterros de grandes dimensões [17] e [37]. 

No capítulo 4 é apresentado o caso da escavação do canal a jusante do aproveitamento hidroelétrico de 

Foz Tua, no qual se recorreu a plataformas de aterro. 
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Figura 3.14 – Escavação com recurso a aterro [38]. 

 

3.4.5. DESMONTE COM RECURSO A EXPLOSIVOS 

Como já foi referido, em Portugal, este tipo de obras em estudo estão fundamentalmente localizadas em 

zonas montanhosas. Como tal, a presença de material a escavar com elevada resistência ao desmonte é 

frequente. Nestas circunstâncias, de acordo com o quadro 3.6, para realizar o desmonte para remoção 

do material, existe a necessidade da utilização de explosivos. Por ser um processo sensível, neste 

subcapítulo abordam-se os procedimentos e regras de boa execução em prol da segurança.  

Com base nas soluções apresentadas neste documento, pode então concluir-se que este trabalho de 

desmonte com recurso a explosivos pode ser realizado em meio subaquático, com plataformas de 

trabalho flutuantes, nas soluções de dragagem e batelão, ou por meio de plataformas de trabalho a seco, 

como sucede nas soluções de aterro e ensecadeira. Importa assinalar, que mesmo nas soluções em que 

a plataforma de trabalho esteja a seco, a rocha a desmontar está em ambiente subaquático, a não ser que 

se utilizem mecanismos de rebaixamento do nível freático os quais não são muito frequentes na prática 

deste tipo de obras. Assim, há que ter em atenção a presença de água na altura da escolha dos explosivos 

e dos fios de ligação ao detonador, pois estes últimos devem ter muito boa resistência à água de forma 

a não comprometer a realização das detonações. 

Os critérios a ter em conta aquando do planeamento dos trabalhos de fogo são bastante semelhantes, 

apenas com ligeiras alterações. Assim, os principais critérios a considerar quando o trabalho está a ser 

realizado em plataforma seca são: 

 Valor limite da velocidade de vibração. 

 Resistência ao desmonte da rocha. 

 Força resultante devido à presença de água. 

 Carga específica para demolições subaquáticas. 

 Altura e peso do próprio aterro (caso exista). 

Já se o desmonte for subaquático, as condicionantes mais importantes são: 
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 Valor limite da velocidade de vibração. 

 Altura da coluna de água. 

 Resistência ao desmonte da rocha. 

 Subfuração. 

 Carga especifica típica para demolições subaquáticas. 

Das condicionantes referidas anteriormente, para ambas as situações, apenas uma não está diretamente 

relacionada com a execução do trabalho, que é o valor limite da velocidade de vibração. Este critério 

está relacionado com as estruturas existentes na proximidade do local de detonação. 

Neste contexto, existe a norma portuguesa NP-2074 “Avaliação da influência em construções de 

vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”, que visa limitar os efeitos nocivos que 

as vibrações podem causar em estruturas vizinhas aos trabalhos de escavação com explosivos ou outros 

da mesma índole. Esta norma estabelece o valor limite para a velocidade de vibração de pico através de 

três fatores, destinados a contemplar o tipo de construção, o tipo de terreno de fundação e a periocidade 

diária das solicitações. 

A norma mencionada serve como base para a monitorização inerente ao processo de detonação devendo 

ter-se em atenção que previamente à detonação as estruturas vizinhas devem ser inspecionadas e nelas 

devem ser colocados equipamentos de monitorização. Trata-se de um processo muito importante para 

todas as partes envolvidas, pois uma boa monitorização poderá evitar algumas desavenças entre as 

partes. Estes equipamentos devem permanecer colocados e funcionais durante a execução das 

detonações e durante um período temporal após a realização dos trabalhos. Esta monitorização deve ser 

executada por uma entidade externa. Em Portugal, é comum recorrer ao LNEC, visto ser uma entidade 

munida destes equipamentos e experiência nestes processos.  

Tendo em conta o risco de vida na altura da detonação, existem procedimentos de segurança para o 

minimizar. Normalmente, numa obra, as detonações são realizadas em períodos do dia em que exista 

menos pessoal em obra, tais como as horas de refeição. O plano de fogo deve estar exposto em locais 

de maior fluxo de pessoal, como as entradas de obra, deve ser diária a sua atualização e estar visível 

para todos, tendo como objetivo a comunicação ser o mais abrangente possível. 

Após a realização da detonação, uma vez que algumas cargas podem não detonar, o local deve ser 

inspecionado, identificando quais não detonaram, para de seguida as detonar. Aqui a complexidade 

aumenta quando estamos perante detonações subaquáticas, pois como o local não está diretamente 

visível, tal inspeção e detonação deve ser realizada por mergulhadores com experiência neste tipo de 

trabalhos [17] e [37]. 
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Figura 3.15 – Exemplo de aplicação de trabalhos de detonação em aterro [38]. 

 

3.5. CLASSIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ESCAVAÇÃO 

Com base no conhecimento adquirido a partir de pesquisa bibliográfica, das visitas a algumas obras e 

da recolha de opinião de profissionais que já realizaram trabalhos de escavação de canais em rios, 

procurou-se efetuar uma classificação das quatro soluções analisadas, em função das principais 

condicionantes de implantação da obra. 

A adequação da solução face a determinada condicionante foi graduada em quatro níveis, de A a D, de 

acordo com a definição seguinte: 

 A – Condições boas 

 B – Condições razoáveis 

 C – Condições más 

 D – Não praticável  

A cada um destes níveis pode fazer-se corresponder, por exemplo, um valor numérico de 1 a 4 e obter 

uma avaliação ponderada da adequação de uma solução às condicionantes do local de implantação da 

obra. 

Tendo em conta que a interpretação da condicionante altura livre pode suscitar dúvidas, esclarece-se 

que deve ser entendida como a altura disponível entre a superfície livre da água e eventuais obstáculos 

(nomeadamente pontes) que possam existir no local da obra. 

No quadro 3.11 resume-se a classificação de cada uma das quatro soluções analisadas em função de seis 

condicionantes identificadas. 
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Quadro 3.11 – Classificação das soluções em função das condicionantes. 

  Solução 

Condicionantes Intervalos Dragagem Batelão 
Plataformas 

de Aterro 
Ensecadeira 

Profundidade 

do leito do rio 

disponível (m) 

< 2 D D A A 

2 – 5 A A B A 

5 – 10 A B C A 

> 10 B C D A 

Velocidade de 

escoamento da 

água (m/s) 

< 2,5 A A A A 

2,5 - 5 B B A A 

> 5 D D A A 

Largura do 

leito do rio 

disponível (m) 

< 50 C C A A 

50 – 200 A A B A 

> 200 A A C B 

Resistência ao 

desmonte 

(Classificação 

quadro 3.6) 

Categoria 1 A A A A 

Categoria 2  B B A A 

Categoria 3 C C A A 

Oscilação da 

altura do leito 

do rio 

Grande  A A C B 

Média A A B A 

Baixa A A A A 

Altura livre 

< 5 B C D C 

5 – 12 A B B B 

> 12 A A A A 

 

Sublinha-se que neste tipo de obras, sobretudo nas de maior dimensão, poderá não existir apenas uma 

solução adequada, mas mais do que uma, que possam complementar-se. A experiência dos promotores 

de obra e dos responsáveis pela sua execução são fatores decisivos aquando da escolha da opção a 

executar.  
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4 

CANAL ESCAVADO A JUSANTE DO 
APROVEITAMENTO 

HIDROELÉTRICO DE FOZ TUA  

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, após a caracterização geral do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua (AHFT), são 

apresentados aspetos relevantes da conceção e execução do canal escavado a jusante da restituição dos 

circuitos hidráulicos dos grupos geradores. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE FOZ TUA  

Conforme já referido no capítulo 2, a construção do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua resultou 

do lançamento do “Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico” (PNBEPH). Este 

plano previa um acréscimo de 3 500 MW em termos de potência instalada, sendo que o AHFT representa 

cerca de 7,5% desse acréscimo e dispõe de grupos reversíveis.  

 

Figura 4.1 – Cascata do Douro e localização do AHFT [38]. 

 

Este aproveitamento hidroelétrico situa-se na bacia hidrográfica do Douro, integrando-se na respetiva 

cascata de acordo com a figura 4.1. Trata-se de um aproveitamento com uma albufeira com extensão de 

27 km e 4,2 km2 de área, o que representa um volume de água de cerca de 106 hm3. Cobrirá 5 concelhos: 

Alijó, Carrazeda de Ansiães, Murça, Mirandela e Vila Flor.  
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A produção hidroelétrica representará cerca do dobro da necessária para suprir as necessidades da 

população dos 5 concelhos em que o empreendimento terá impacto. Mas não é apenas a produção de 

energia que beneficiará a zona, sendo que a albufeira a instalar trará à região uma reserva de água 

estratégica para o abastecimento, combate a incêndios, regularização dos caudais e também para 

mitigação dos efeitos das secas. Será também uma zona de recriação náutica para embarcações de 

pequeno porte, que do ponto de vista turístico aumenta o potencial da região. 

Do lado negativo está a submersão de 16 km da linha do Tua, sendo que os restantes 30 km (entre 

Brunheda e Mirandela) continuarão em serviço, complementados, para substituir a zona submersa, por 

autocarros (mobilidade quotidiana) ou barcos, com um trecho de veículos sobre carris e outro de 

autocarros de pequena dimensão (mobilidade turística). Esta instalação será encargo da EDP e representa 

uma das medidas compensatórias [39] e [40]. 

Além das medidas já descritas, acrescentam-se as seguintes:  

 Criação de uma Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), que visa 

promover o desenvolvimento turístico. 

 Construção e manutenção durante 20 anos do “Centro Interpretativo do Vale do Tua”, que tem 

como objetivo preservar a memória do Vale do Tua. 

 Restauro e/ou manutenção de monumentos nos 5 concelhos. 

 3% da produção anual do AHFT será encaminhada para a preservação do “Parque Natural do 

Vale do Tua”. 

 Será desenvolvido um programa de autoemprego, fornecendo a EDP consultoria gratuita nas 

áreas de formação e apoio ao financiamento, fomentando assim o empreendedorismo dos 5 

concelhos. 

O AHFT é constituído pelos elementos de obra apresentados na figura 4.2, nos quais se destacam quatro: 

a barragem, os circuitos hidráulicos, a central hidroelétrica e o canal jusante. Segue-se uma breve 

descrição destes elementos de obra. 

 

 

Figura 4.2 – Planta geral do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua [57]. 
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A barragem (figura 4.3) é uma estrutura de betão, tipo abóbada com dupla curvatura, localizada a cerca 

de 1100 metros da confluência do Tua com o Douro, com aproximadamente de 393 000 m3 de betão, 

uma altura máxima de cerca de 108 metros, 275 metros de coroamento, cota de coroamento de 172 

metros, sendo que o nível de pleno armazenamento da albufeira (NPA) é à cota 170 metros. Os órgãos 

hidráulicos de segurança encontram-se inseridos na barragem e são constituídos por um descarregador 

de cheias com capacidade de vazão máxima de 5500 m3/s e uma descarga de fundo com capacidade 

máxima de 200 m3/s. Existe, ainda, um dispositivo de libertação de caudal ecológico. 

 

 

Figura 4.3 – Perfil transversal da barragem [38]. 

 

Os circuitos hidráulicos dos grupos geradores são compostos por dois túneis independentes, com cerca 

de 700 metros de extensão cada, e o diâmetro variável entre 5,5 e 7,5 metros. Estes circuitos estão 

ligados a grupos geradores reversíveis, ou seja, os circuitos conduzem a água para jusante, em 

turbinamento e para montante, em bombagem. A figura 4.4 ilustra o perfil longitudinal dos circuitos. 

A central hidroelétrica é em poço, com a particularidade de ter existido uma alteração ao projeto, na 

qual o Arquiteto Souto Moura alterou a solução inicial, de modo a minimizar o impacto visual (o 

empreendimento está localizado nas imediações do leito do Douro, que é património mundial decretado 

pela UNESCO), provocado pela existência de uma subestação e um posto de corte localizados à 

superfície da central. A solução final (figura 4.5) passou por enterrar essas duas estruturas.  

Cada um dos dois poços da central tem 67,5 metros de profundidade e um diâmetro de 18,6 metros. A 

central está equipada com 2 grupos reversíveis, cada um com um caudal de turbinamento de 155 m3/s, 

o que perfaz um total de 310 m3/s de caudal de turbinamento na instalação. A potência instalada será, 

de acordo com os ensaios das turbinas realizados em laboratório, cerca de 262MW. 
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Produzirá cerca de 600 GWh/ano (incluindo bombagem) que, como já foi referido, representa cerca do 

dobro do consumo dos 5 concelhos afetados pela albufeira, sendo esta produção suficiente para fornecer 

uma cidade da dimensão de Braga. Esta capacidade de produção com recurso ao potencial hidroelétrico, 

em detrimento de combustíveis poluentes como, por exemplo, o carvão, irá evitar a emissão de cerca de 

450 000 toneladas de CO2, o que equivale a aproximadamente à emissão anual de 200 000 veículos. Na 

Figura 4.4 é apresentado o perfil transversal da central hidroelétrica. 

 

 

Figura 4.4 – Perfil dos circuitos hidráulicos e central hidroelétrica [38]. 

 

O canal a jusante da restituição dos circuitos hidráulicos dos grupos geradores, obra de alargamento e 

rebaixamento do leito do rio Tua, até à confluência com o rio Douro, permitirá garantir as condições 

necessárias para alimentar as tomadas de água em bombagem. Com o talvegue a rondar os 68 metros, 

resulta um volume de cerca de 122 000 m3 de material a escavar, com a devida proteção das margens. 

 

 

Figura 4.5 – Antevisão do AHFT – Vista de jusante [38]. 
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Quando o aproveitamento turbinar a água escoará da albufeira do Tua para a albufeira da Régua e em 

bombagem o escoamento será em sentido inverso. A figura 4.6 ilustra o enquadramento de Foz Tua 

entre Valeira e Régua. 

 

 

Figura 4.6 – Perfil esquemático das barragens de Foz Tua, Régua e Valeira [38]. 

 

No dimensionamento do canal, a principal premissa foi a necessidade de garantir as condições 

adequadas para realizar a bombagem, designadamente [57]: 

 O funcionamento até ao nível mínimo de exploração da albufeira da Régua (cota 72 m), 

garantindo a utilização de todo o volume disponível abaixo do nível de pleno armazenamento 

da Régua (cota 73,5 m). 

 O arranque em bombagem com nível inicial próximo do nível mínimo de albufeira da Régua, 

permitindo a bombagem durante cerca de uma hora. 

A realização da execução do AHFT foi iniciada em Abril de 2011, aquando da consignação da obra ao 

agrupamento de empresas “Barragem do Foz Tua, ACE”. Este consórcio é composto pelas empresas 

Mota-Engil, Somague e MSF, sendo que a sua conclusão está prevista para Setembro de 2016, 

perfazendo um total de 5 anos e meio de período de execução, com um preço global previsto de 400 

milhões de euros (preço de 2014).  

A nível de mão-de-obra estima-se a criação antes, durante e depois da empreitada, de 35 000 postos de 

trabalho de forma direta e indireta, sendo que o número médio de trabalhadores na altura da execução 

ronda os 1000. Por exemplo, em abril de 2015 existiam 1057 trabalhadores (obra, estaleiro e escritórios), 

cerca de 28% locais e também na mesma data, cerca de 77 empresas e subempreiteiros, sendo cerca de 

8% locais.  

Refira-se, ainda, que a coordenação de segurança em obra ficou a cargo da empresa Tabique [38]. 
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4.3. EXECUÇÃO DO CANAL DE JUSANTE  

Desde a restituição da central do AHFT até à confluência do rio Tua com o rio Douro, foi então realizada 

a escavação necessária para a formação do canal. As figuras 4.7 e 4.8 representam, respetivamente, a 

planta e o perfil tipo do canal. 

 

 

Figura 4.7 – Planta do canal escavado a jusante [57]. 

 

  

Figura 4.8 – Perfil tipo do canal de jusante [38]. 

 

O desenvolvimento deste canal é de cerca de 600 metros, apresentando uma largura média de 54 metros 

ao longo dessa extensão. Na zona mais a montante do canal, junto à restituição dos grupos, este situa-se 

à cota 60,5 metros, seguindo-se uma rampa de transição para a cota 68 metros. O talvegue do canal 

mantém esta cota até à confluência com o rio Douro. Nesta zona, o canal sofre um alargamento gradual 

que permite, não só uma transição mais suave para o rio Douro, assim como uma secção adequada ao 

escoamento, já que o rio flui entre os pilares da ponte ferroviária, facilitando ainda a execução das obras 

de reforço e proteção destes mesmos pilares.  

Entre a ponte rodoviária e a foz do rio Tua, a inclinação das escavações das margens é de 1H: 2V, 

praticamente em toda a extensão. Na zona da restituição, a solução são muros verticais, o que leva à 

existência de uma zona de transição entre o muro vertical e a inclinação 1H: 2V. Na margem oposta à 
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restituição, a inclinação é de 1H: 4V e a transição entre as duas inclinações é realizada no troço de 

transição do talvegue entre as cotas 60,5 e 68 metros. Na zona das pontes, os taludes de escavação são 

protegidos com revestimento de betão. 

A realização do canal teve que atender a diversos aspetos, nomeadamente:  

 Hidrológicos e hidráulicos relativos ao regime de caudais dos rios Tua e Douro e às condições 

de exploração das albufeiras da Régua e da Valeira. 

 Geológicos e geotécnicos do vale. 

 Ambientais. 

 Ensecadeira dos bocais de saída do circuito hidráulico do AHFT. 

 Proteção e monitorização das fundações das pontes existentes, com especial incidência na ponte 

ferroviária. 

Na solução executada recorreu-se a aterros longitudinais sucessivos, à cota 74 metros, os quais 

funcionaram como plataformas de trabalho, permitindo efetuar as perfurações para o desmonte. Este 

desmonte foi realizado através da materialização do plano de corte do talude com recurso a técnica de 

pré-corte (prepliting) realizado, maioritariamente, com furos de 75 mm de diâmetro, espaçados de 75 

cm e inclinados segundo o plano de escavação 4V: 1H, e na zona do canal a escavar com furos verticais 

pela técnica de smooth blasting. Seguiu-se a escavação e posterior transporte dos resíduos de escavação 

para a escombreira (figura 4.9), a qual ficará submersa, após enchimento da albufeira. A cota de trabalho 

74 metros foi definida com base na curva de vazão do rio Tua, podendo ser ultrapassada quando o rio 

atinge um caudal de 45 m3/s, valor correspondente ao caudal médio anual [37].  

Um estudo estatístico realizado com base na estação hidrométrica de Castanheiro (localizada próximo 

do AHFT), abrangendo o período temporal entre os anos hidrológicos de 1958/59 e 2004/2005, permitiu 

verificar que em 26% dos dias do ano, em média, o caudal de 45 m3/s é igualado ou ultrapassado, sendo 

que na época húmida (Outubro a Março) a probabilidade passa para 36% e na época de estiagem é de 

16% [37].  

Nestas condições e tendo em conta que o caudal do desvio do rio na zona da barragem era de 320 m3/s, 

os aterros foram realizados de forma a resistirem adequadamente em situação de galgamento. Assim, os 

aterros foram protegidos por sacos de areia ao longo de toda a altura dos taludes e a plataforma protegida 

com um tapete de enrocamento com Dmáx=0,20 m e 0,30 m de espessura em toda a extensão. Este tapete 

foi dimensionado para resistir a velocidades de escoamento de cerca de 3 m/s, valor este da ordem de 

grandeza dos previstos para os caudais de desvio provisório das obras da barragem [37]. 
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Figura 4.9 – Escombreira [38]. 

 

Tendo em conta o compromisso em relação ao prazo da obra, bem como as condições meteorológicas 

desejáveis, houve três estações secas do ano para assegurar o desenvolvimento da execução (18 meses 

de trabalho), ou seja, houve necessidade de começar a obra logo no primeiro ano após a consignação 

(Abril de 2011), tendo-se estendido até Setembro de 2013 (30 meses de empreitada) o maior volume de 

trabalhos. 

A execução do canal foi dividida fundamentalmente em quatro fases, em que se procurou aproveitar ao 

máximo as épocas de estiagem para conseguir melhores rendimento e condições de segurança. 

Na primeira fase, foi executado o aterro à cota de trabalho estipulada, de toda a margem esquerda até ao 

meio do leito do rio. Foram realizados os furos, colocação e ativação das cargas explosivas, executando 

o trabalho de jusante para montante. Foi removido parte do aterro, de forma a criar um canal em cerca 

de metade da extensão de jusante para montante, através de escavação com giratórias, seguindo-se o 

transporte do material para a outra margem, de modo a executar a segunda fase, e o remanescente para 

a zona de escombreira. As figuras 4.10 e 4.11 representam, respetivamente, a planta inicial e a planta 

final da fase 1. 

 

Figura 4.10 – Planta inicial da fase 1 [37]. 
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Figura 4.11 – Planta final da fase 1 [37]. 

 

Durante a segunda fase, foi executado o aterro à cota de trabalho, em cerca de 300 metros (cerca de 

metade do desenvolvimento) da margem direita, de jusante para montante, também até meio da largura 

do leito, utilizando os produtos remanescentes do outro lado da margem, regularizando essa margem. 

Foi realizada a furação e desmonte no sentido de montante para jusante, começando a remover e 

regularizar este troço da margem da direita, transportando os produtos de escavação para a execução do 

aterro na restante extensão da margem direita, sendo que os excessos foram transportados para a 

escombreira. A finalizar esta fase, foi realizada a construção da ensecadeira dos bocais de jusante do 

circuito hidráulico. As figuras 4.12 e 4.13 representam, respetivamente, a planta inicial e a planta final 

da fase 2. 

 

 

Figura 4.12 – Planta inicial da fase 2 [37]. 
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Figura 4.13 – Planta final da fase 2 [37]. 

 

Na terceira fase, prosseguiu a realização do aterro na margem direita, na parte de montante, também até 

meio do leito do rio. Seguiu-se a furação, de jusante para montante, carregamento de explosivos e sua 

ativação, retirando o escombro deste trecho e regularização do canal, transportando os produtos para a 

escombreira. As figuras 4.14 e 4.15 representam, respetivamente, a planta inicial e a planta final da fase 

3. 

 

Figura 4.14 – Planta inicial da fase 3 [37]. 
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Figura 4.15 – Planta final da fase 3 [37]. 

 

Na quarta e última fase, ainda não executada, proceder-se-á à demolição da ensecadeira a jusante dos 

circuitos hidráulicos, removendo o escombro sob o aterro da ensecadeira e regularizando a zona, 

seguindo-se o transporte dos resíduos para a escombreira. 

Refira-se que esta fase só poderá ser realizada após conclusão dos trabalhos nos circuitos hidráulicos. A 

figura 4.16 representa a planta da fase 4. 

 

 

Figura 4.16 – Planta da fase 4 [37]. 
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Seguidamente apresentam-se quatro figuras que ilustram a evolução cronológica dos trabalhos no canal, 

ao longo as três primeiras fases de execução.  

 

 

Figura 4.17 – Vista do canal, a partir de montante, em Junho de 2012 [38].  

 

 

Figura 4.18 – Vista do canal, a partir de montante, em Agosto de 2012 [38].  
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Figura 4.19 – Vista do canal, a partir de jusante, em Julho 2013 [38].  

 

 

 

Figura 4.20 – Vista do canal, a partir de jusante, em Fevereiro 2014 [38].  
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4.4. PROTEÇÃO DAS PONTES E SUA MONITORIZAÇÃO 

Na zona de trabalho estão inseridas duas pontes já existentes, uma a montante, rodoviária, e outra a 

jusante, ferroviária (representadas na figura 4.7). Como tal, e em conformidade com referido em 3.4.5, 

teve que se proceder à inspeção das duas estruturas para posterior monitorização das mesmas. Estas 

monitorizações foram efetuadas com recurso a sismógrafos e extensómetros na ponte rodoviária, e com 

sismógrafos e clinómetros no caso da ponte ferroviária. 

Houve uma especial atenção em relação à ponte ferroviária, por ser histórica e por estar praticamente 

simplesmente apoiada, na altura de dimensionar os planos de fogo e tipos de explosivo, já que, existia 

risco de produtos provenientes do desmonte embaterem na ponte, assim como a ocorrência de vibrações 

excessivas para a estrutura.  

Na zona adjacente à ponte rodoviária, os taludes de escavação serão revestidos com muros de betão 

(figura 4.21), em ambas as margens, na próxima época de estiagem. 

 

 

Figura 4.21 – Muros de proteção das margens junto à ponte rodoviária [38].  

 

Com o reperfilamento do leito do rio, foi necessário especial cuidado para não ocorrer o assentamento 

dos pilares da ponte ferroviária. Aquando da inspeção destes pilares constatou-se que estavam quase 

diretamente assentes na superfície do leito do rio, funcionando quase como um apoio simples. Assim, a 

solução de reforço das fundações dos pilares passou por executar estacas secantes com 60 cm de 

diâmetro e a 8 a 9 metros de profundidade, alternando estaca de betão simples com estaca de betão 

armado, ligadas superiormente por um maciço de encabeçamento.  

Nas figuras 4.22 e 4.23 apresentam-se dois cortes (um horizontal e outro vertical) que caracterizam o 

reforço da fundação dos pilares da ponte ferroviária. 
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Figura 4.22 – Reforço da fundação da ponte ferroviária - corte horizontal [38].  

 

 

Figura 4.23 – Reforço da fundação da ponte ferroviária - corte vertical [38].  
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As fotografias apresentadas nas figuras 4.24 e 4.25 ilustram a execução do reforço dos pilares da ponte 

ferroviária [37]. 

 

 

Figura 4.24 – Vista global da execução do reforço das fundações da ponte ferroviária [38].  

 

 

Figura 4.25 – Vista de pormenor da execução do reforço das fundações da ponte ferroviária [38].  
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5 

CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo pretendem-se resumir as conclusões obtidas ao longo do desenvolvimento desta 

dissertação. 

Apresentam-se seguidamente as principais conclusões: 

 A pesquisa bibliográfica realizada no âmbito dos aproveitamentos hidroelétricos em Portugal, 

bem como as visitas guiadas aos aproveitamentos hidroelétricos do Baixo Sabor e Foz Tua, 

permitiram compreender a importância destas obras e a complexidade da sua construção. 

 

 Das quatro dezenas de grandes aproveitamentos hidroelétricos atualmente em exploração ou 

fase final de construção, onze estão equipados com grupos reversíveis (com possibilidade de 

turbinar e bombar). Destes, quatro já foram construídos no século passado, há já algumas 

décadas, sendo a bombagem utilizada para apoiar a gestão do sistema elétrico. Quando havia 

excesso de produção de eletricidade, em períodos de baixo consumo, a bombagem permitia 

transferir eletricidade de uns períodos para outros. Atualmente, com o crescimento da produção 

de eletricidade de origem eólica, recorre-se à bombagem como sistema de armazenamento da 

energia eólica que excede o nível de consumo. 

De assinalar, ainda, que os sistemas de bombagem apresentam uma grande flexibilidade de 

operação, pois podem reagir rapidamente a variações do consumo ou da produção, 

designadamente quando há características de variabilidade como é o caso da produção eólica, 

permitindo compensar desvios em relação às previsões. 

 

 Nos aproveitamentos hidroelétricos reversíveis, em particular nos mais recentemente 

construídos (Foz Tua, Baixo Sabor e os reforços de potência de Venda Nova e Salamonde) foi 

necessário proceder à escavação de canais no rio, a jusante da restituição dos grupos geradores 

de forma a criar condições de profundidade e volume de água adequadas ao funcionamento em 

bombagem. 

 

 A escavação dos canais no rio deverá, sempre que possível, ser executada em período de 

estiagem. 

Consoante as condicionantes do local de implantação, a escavação poderá ser realizada a seco, 

ou submersa. Caso já exista uma albufeira a jusante, trabalhar a seco exige a prévia construção 

de uma ensecadeira transversalmente ao rio, normalmente de aterro, e a bombagem da água 

afluente à zona de trabalho. Se a opção for a execução da escavação em condições submersas, 

então há três possibilidades de solução: recurso a dragagem, ou a batelão para apoio do 

equipamento de escavação ou a plataformas de aterro. 
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 O material a escavar compreende, muitas vezes, não só material solto, mas também rocha, o que 

exige recursos adequados. 

 

 A adequação das soluções depende de várias condicionantes, tendo sido identificadas as 

seguintes: profundidade do leito do rio, velocidade do escoamento da água, largura do leito do 

rio e resistência ao corte. 

 

Procedeu-se a uma classificação das soluções em função das condicionantes identificadas. 

 Uma situação frequente neste tipo de canais é a existência de pontes. Nestas circunstâncias, 

torna-se necessário proceder à monitorização dinâmica das mesmas, caso haja necessidade de 

controlar vibrações provocadas por aplicação de explosivos nas proximidades e verificar se é 

necessário efetuar o reforço das fundações de eventuais pilares. 

 

 O canal escavado a jusante da restituição do aproveitamento de Foz Tua, é um caso de aplicação 

de sucessivas plataformas de aterro, em que foi necessário recorrer a explosivos para desmontar 

o fundo do rio rochoso, onde foi efetuada a monitorização dinâmica de duas pontes, uma 

rodoviária e outra ferroviária, e em que houve necessidade de reforçar significativamente as 

fundações dos pilares desta última. 

 

Um aspeto que também teria interesse desenvolver diz respeito à comparação económica de soluções 

tecnicamente viáveis. Tal não foi possível, dada a dificuldade em obter elementos base relevantes que 

se encontram na posse das empresas concessionárias ou das construtoras dos empreendimentos. 
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