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1. RESUMO 
Nesta comunicação faz-se uma breve apresentação de uma das obras mais emblemáticas 
realizadas no Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, nomeadamente quanto ao 
processo construtivo utilizado na escavação túnel do Circuito Hidráulico Sabugal-Meimoa. 
Durante muitos anos, as obras de hidráulica agrícola foram por muitos consideradas de menor 
importância, pelo que não eram utilizados processos construtivos avançados ou inovadores. 
Foram construídos túneis em diversos aproveitamentos, nomeadamente na 1ª fase do Canal 
Condutor Geral da Cova da Beira, mas sempre com recurso a escavação por métodos 
tradicionais. 
O túnel do Circuito Hidráulico Sabugal-Meimoa foi uma das primeiras obras desta natureza, em 
que a escavação foi efectuada com a utilização de tuneladora. 
Para esta decisão, muito contribuiu a preocupação na qualidade final da obra e na segurança 
durante a sua execução, factores que têm sido uma prioridade no trabalho realizado na DGADR. 

2. INTRODUÇÃO 
O Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira é um aproveitamento de fins múltiplos 
destinado à rega, ao abastecimento público e à produção de energia eléctrica. 
É constituído por infra-estruturas de armazenamento (barragens e reservatórios), de 
transferência (circuito hidráulico Sabugal-Meimoa), de distribuição primária (canais) e de 
distribuição secundária (condutas enterradas equipadas com hidrantes). 
No que respeita às barragens, foi construída nos anos 80, a barragem da Meimoa, na bacia 
hidrográfica do Tejo, cuja capacidade não era suficiente para fornecer água para regar toda a 
área de 14400 ha que se previa beneficiar. 
Mais recentemente, entre 1997 e 2000, foi construída a barragem do Sabugal, localizada na 
bacia do Douro, no Alto-Côa, com a finalidade principal de reforçar as afluências à albufeira da 
Meimoa. 
Para se dispor do reforço que a albufeira do Sabugal veio permitir, tornou-se necessário 
transferir a água entre as duas albufeiras através do Circuito Hidraúlico Sabugal-Meimoa. 
A obra em questão é constituída por um conjunto de infra-estruturas, nomeadamente um túnel, 
cuja metodologia de construção vai ser abordada em seguida.  

3. CIRCUITO HIDRÁULICO SABUGAL-MEIMOA 
O Circuito Hidráulico Sabugal-Meimoa, destina-se portanto à transferência de água da albufeira 
do Sabugal para a da Meimoa, vencendo um desnível de 211,50 m. 
Tem uma extensão total aproximada de 5,1 km, e é constituído por várias estruturas desde a 
tomada de água até à estrutura de derivação. 
A estrutura de derivação permite que a água seja libertada directamente para a albufeira da 
Meimoa (através de uma válvula dispersora) ou que seja turbinada na Central do Meimão. 
Esta última opção permite que todo o volume transferido seja turbinado, dando origem à 
produção de energia eléctrica, rentabilizando o desnível natural existente ao longo deste circuito. 
As obras de montante estão localizadas no concelho do Sabugal e as de jusante no concelho 
Penamacor. 
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Figura 1 – Representação do Circuito Hidraúlico Sabugal-Meimoa 

 
Na globalidade, a obra é constituída pelas seguintes infra-estruturas, referidas de montante para 
jusante: 

• Tomada de água submersa na albufeira do Sabugal, dispondo de uma estrutura 
ambiental, dotada de 12 entradas equipadas com grades finas e comportas de maré, 
dimensionada para um caudal de 8 m3/s; 

 

Figura 2 – Estrutura ambiental 

• Conduta de betão de 2,50 m de diâmetro com 360 m de comprimento que estabelece a 
ligação entre a tomada de água e a torre de manobra; 

• Torre de manobra com 30 m de altura, equipada com uma comporta vagão, situada junto 
à povoação da Malcata; 
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Figura 3 – Torre de manobra 

• Túnel de derivação, de secção circular com 3,00 m de diâmetro e 4122 m de extensão, 
escavado sob a Reserva Natural da Serra da Malcata, com emboquilhamento de 
montante junto à aldeia da Malcata e de jusante na encosta sobre a aldeia do Meimão; 

 

Figura 4 – Emboquilhamento de montante do túnel 

• Chaminé de equilíbrio, a cerca de 93 m a montante do emboquilhamento de jusante, 
com 5,00 m de diâmetro e 47,75 m de profundidade; 

 

 

Figura 5 – Chaminé de equilíbrio 
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• Conduta forçada em aço, com diâmetro variável entre 1,60 e 1,20 m e 556 m de 
desenvolvimento, apoiada sobre 34 berços e seis maciços de ancoragem nos vértices, 
que estabelece a ligação entre o emboquilhamento de jusante e a estrutura de 
derivação, na albufeira da Meimoa; 

• Estrutura de derivação equipada com uma válvula dispersora de DN 700mm, situada na 
albufeira da Meimoa; 

 

 
Figura 6 - Camara da válvula dispersora 

 
Figura 7 – Conduta forçada e Central do Meimão 

A central mini - hídrica do Meimão, estando directamente ligada ao Circuito Hidráulico Sabugal 
Meimoa, foi construída numa empreitada autónoma  realizada posteriormente (2008 – 2010). 

4. CARACTERÍSTICAS DO MACIÇO A ATRAVESSAR E DO TÚNEL  

4.1 Características do maciço 
O maciço atravessado pelo túnel era constituído por alternâncias de xistos e rochas 
grauvacóides. 
Apresentava-se decomposto a muito alterado, da superfície até 5 a 10 metros de profundidade, 
evoluindo progressivamente para medianamente alterado e apresentando-se são na maior parte 
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da zona interessada pelo túnel ou seja em profundidades de 30 ou 40 metros. Na zona de 
emboquilhamento, nos primeiros 5 metros, o maciço era bastante alterado evoluindo 
rapidamente para um maciço são. 

4.2 Características do túnel  
O projecto original, nas disposições gerais, definia que a construção do túnel englobava 
maioritariamente os seguintes trabalhos: 

• Escavação a céu aberto ou em galeria; 

• Colocação de suportes primários; 

• Construção do revestimento final. 

A secção corrente do túnel foi definida, por razões construtivas, com um diâmetro final de 3,00m 
a que corresponde uma secção de escavação com um diâmetro de 3,60m. 
Em desenvolvimento, o túnel tem 3 troços rectos, separados por dois troços com 
desenvolvimento circular (R=100m). A inclinação do túnel é de 0,3265%, com pendente 
constante para jusante. 
O empreiteiro escolheria os meios de escavação mais adequados, responsabilizando-se pela 
aplicabilidade e segurança desses meios, garantindo a viabilidade da reutilização dos materiais 
escavados nos aterros e do transporte, colocação e arrumação em depósito dos materiais não 
utilizados. 
O suporte primário previsto, consistia na aplicação de betão projectado com ou sem armadura e, 
nalguns troços, pregagens e cambotas metálicas. 
Para cada secção do túnel estavam definidas duas linhas “A” e “B”. 

 

 
Figura 8 - secção tipo do túnel 
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A linha “A”, coincidente com o limite exterior teórico do revestimento definitivo, era a linha dentro 
da qual não era permitido permanecer qualquer material não escavado, nem entivações. A linha 
“B” constituía o limite exterior, segundo o qual seria feita a medição das escavações para efeito 
de pagamento. A sobreescavação além deste desta linha seria da responsabilidade do 
empreiteiro. 
Previa-se no projecto, que as escavações seriam realizadas com equipamento adequado e, no 
caso de aplicação de explosivos, seria aplicada a técnica de pré-corte de contorno para não 
conturbar o meio circundante e reduzir ao mínimo o volume de escavação. 
Tendo em consideração a metodologia de cálculo foi previsto para que o revestimento definitivo 
seria realizado com 0,30m de espessura de betão armado. 

5. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE ESCAVAÇÃO DO TÚNEL DO 
CIRCUITO HIDRÁULICO SABUGAL-MEIMOA 

Por vicissitudes administrativas o Circuito Hidráulico Sabugal-Meimoa foi construído em duas 
empreitadas em que o processo de escavação foi alterado da 1ª para a 2ª empreitada. 

5.1 Processo construtivo da 1ª empreitada – escavação tradicional, com 
explosivos e duas frentes de ataque 

A primeira obra foi adjudicada em 1999 a um consórcio liderado pela empresa Somague. 
Por vicissitudes meramente administrativas a empreitada foi iniciada mas acabou por não ter 
sequência, tendo sido construídos, para além dos emboquilhamentos de entrada e saída, uma 
escavação em cerca de 100m do lado de montante (Sabugal) e de 50m do lado de jusante 
(Meimoa). 
Tendo em conta o volume de trabalhos, essencialmente o volume de escavação e os 
rendimentos previstos a escavação do túnel, previa-se que a obra seria realizada com duas 
frentes de trabalho, uma em cada extremidade. Nesta solução os materiais escavados seriam 
transportados através dos caminhos existentes, sendo obrigatório atravessar a zona da Reserva 
Natural da Serra da Malcata para os depositar fora desse parque, nas manchas previstas (locais 
de depósito) e já aprovadas. 
A escavação como previsto, foi realizada com recurso a explosivos, tendo-se verificado após as 
detonações, que o maciço se apresentava muito desagregado, com blocos de dimensões 
apreciáveis em risco de queda. 
Face a essa situação, a aplicação de sistemas de contenção, nomeadamente rede malhasol, 
betão projectado, pregagens e cambotas, apesar de previstas, iriam superar largamente as 
quantidades estimadas.  
O Dono de Obra estava ainda com grande dificuldade em encontrar locais para depósito do 
material resultante da escavação, fora do Parque Natural onde se desenvolvia a obra. 
Devido a questões administrativas a empreitada terminou, tendo sido lançado um novo concurso 
público internacional, em 2001, para realização dos restantes trabalhos que constituíam 
efectivamente a maior parte da obra. 

5.2 Processo construtivo da 2ª empreitada – escavação com recurso a uma 
tuneladora e apenas uma frente de ataque 

No período que mediou entre ambas as empreitadas, foi alterado o projecto da tomada de água, 
tendo esta sido prolongada para montante e passando a prever a construção de uma estrutura 
ambiental, submersa. 
A segunda empreitada foi adjudicada à empresa Zagope, SA. 



 
 

 

7 

Após a adjudicação da empreitada, na sequência de diversas reuniões entre os vários 
intervenientes, a metodologia de escavação do túnel foi reavaliada no sentido de ser alterada a 
escavação com recurso a métodos tradicionais para escavação com tuneladora.  
A empresa apresentou uma proposta variante que englobava a escavação e o sustimento 
primário efectuado pelo mesmo equipamento, por uma tuneladora, mantendo o mesmo preço e 
prazo de execução. 
Nesta solução os trabalhos eram realizados numa mesma sequência, com uma única frente de 
trabalho, localizada na albufeira do Sabugal, onde teria início a escavação do túnel e também 
onde seria instalado o estaleiro, a central de betão e a fossa para descarga do material 
resultante da escavação. 
Esta proposta foi cuidadosamente analisada, pelo Dono de Obra, em conjunto com o Projectista 
e com a Fiscalização, tendo sido considerada viável porque o equipamento proposto 
apresentava características adequadas à secção a escavar (3,6m de diâmetro) e à extensão 
contínua de mais de 4000m de secção corrente e ao maciço a escavar. 
Como principais vantagens, foram enunciadas, a menor perturbação do maciço a atravessar, 
uma secção de escavação praticamente igual à teórica, menor necessidade de utilização de 
revestimento provisório. 
Esta opção oferecia ainda várias vantagens, quer a nível de segurança, quer a nível da 
diminuição de impactes ambientais, uma vez que a escavação se fazia apenas pelo lado 
montante, minimizando os impactos na zona de jusante, inserida na Reserva Natural da Serra da 
Malcata.  

6. SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA E PROCESSO DE ESCAVAÇÃO COM 
UTILIZAÇÃO DE TUNELADORA 

6.1 Ensecadeira 

A obra teve início com a construção de uma ensecadeira de protecção à obra com coroamento à 
cota (773), na albufeira do Sabugal, que permitiu a realização de trabalhos mesmo com 
eventuais subidas controladas do nível de água na albufeira da barragem do Sabugal. 
Imediatamente a jusante construiu-se a plataforma de apoio às vagonetas e a fossa para 
lançamento do material proveniente das escavações. 

 

Figura 9 – Zona de acesso à entrada do túnel com a máquina já instalada 

6.2 Emboquilhamento de montante e plataforma de apoio 

De modo a que a entrada do túnel ficasse a uma profundidade adequada, conseguindo-se a sua 
inserção no maciço menos alterado, foi realizada uma escavação para criação do 
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emboquilhamento de montante, local onde foi montada a tuneladora. Nessa zona foi necessário 
utilizar betão projectado para garantir a estabilidade dos taludes.  

De seguida construi-se a plataforma de apoio às vagonetas e a fossa para depósito do material 
resultante da escavação. 

 

  

Figura 10 - Construção da ensecadeira e da plataforma de apoio 

6.3 Escavação com recursos a tuneladora 
Para escavação do túnel foi utilizada uma tuneladora da marca Wirth, modelo TB 360 H, que 
permitiu uma escavação em secção total com um diâmetro de 3600 mm, em avanços de 1200 
mm. 
Esta máquina tinha um comprimento total de 135 m, incluindo cabeça, grippers de apoio e back-
up, onde estavam instaladas as plataformas dos elementos eléctricos, hidráulicos e de comando 
e os tapetes para evacuação dos escombros. 
O back-up era constituído por 9 plataformas que atingem cerca de 100m de comprimento e onde 
se localizavam entre outros, o robot de perfuração para as pregagens, o robot de betão 
projectado, a cabine do piloto, os reboques hidráulico, eléctrico, do transformador, do 
compressor e do reservatório de água. 
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Figura 11 - Montagem da tuneladora na boca de montante 

 
A opção pela utilização da uma tuneladora, levou a que a escavação do túnel se efectuasse 
apenas com uma frente de trabalho pelo que, todos os trabalhos de escavação no interior do 
túnel foram realizados apenas no sentido de montante para jusante. 
O material escavado foi transportado nos tapetes rolantes, sobre o back-up da tuneladora,  após 
o que era descarregado nas vagonetas que o transportavam até à superfície, na extremidade de 
montante. 
A escavação era conseguida através de uma força de empurre de 4900 kN e da rotação da 
cabeça da tuneladora e dos 34 roletes, com 12” e 14” de diâmetro e com velocidade regulável 
entre 0 e 12 rpm. Para apoio ao terreno circundante contribuíam os 8 grippers cada um com uma 
força aproximada de 2 MPa. 
O processo de escavação foi efectuado em trabalho contínuo, durante as 24 horas diárias e 30 
dias por mês, em regime de 3 turnos, sendo que dois turnos realizavam trabalho de escavação 
propriamente dito e actuavam durante a tarde e noite, o terceiro turno realizava todos os 
trabalhos complementares e trabalhava essencialmente durante a manhã. 
Para efectuar o avanço diário da tuneladora, era necessário proceder ao acrescento de todos os 
equipamentos, nomeadamente das tubagens de água, de ar e instalação eléctrica bem como 
colocação de carris para permitir o avanço seguinte. 



 
 

 

10 

O guiamento da máquina era efectuado através de raio lazer incorporado no próprio back-up da 
tuneladora. 
O material proveniente da escavação era conduzido até ao exterior por um comboio com 8 
vagonetas, existindo ainda 2 outras vagonetes para transporte de materiais de construção, como 
por exemplo betão para projecção, e uma outra para pessoal. 

O rendimento médio de escavação foi de 10,2 m/dia e no dia de melhor rendimento atingiu-se 
36,2 metros. A escavação de toda a extensão do túnel demorou em tempo efectivo 166,3 dias. 

Logo após o início dos trabalhos verificou-se que esse material constituído por xistos e 
grauvaques apresentava boas características para aplicação como camada de revestimento em 
caminhos rurais. Inicialmente aplicado pelo Dono de Obra para melhorar os caminhos existentes 
entre as duas frentes de trabalho passou a ser solicitado por muitas das juntas de freguesias e 
Câmaras desta zona que pediam a cedência deste material para aplicação nos caminhos 
existentes na respectiva área de influência. Assim um dos problemas existentes aquando da 
realização do túnel pela metodologia tradicional transformou-se numa vantagem nesta nova 
solução. 

 
 

  

Figura 12 - Comboio de apoio à tuneladora 

6.3.1 Acompanhamento geológico e geotécnico 

Os trabalhos de escavação foram efectuados com acompanhamento geológico-geotécnico do 
maciço atravessado, tendo em vista a definição e validação do sustimento provisório aplicado. 
O maciço atravessado pela escavação do túnel era constituído essencialmente por sequência de 
xistos e grauvaques intercalados e alternados. 
Foram definidas 4 zonas geotécnicas: 

• ZG1, 
• ZG2, 
• ZG perturbada 
• ZG falha, 

sendo as zonas ZG1 e ZG2 as mais resistentes. 
Sempre que em determinadas zonas, a geologia local assim o aconselhava, logo após a 
escavação com a tuneladora era aplicado o revestimento provisório. Consoante a situação 
encontrada efectuavam-se pregagens e/ou procedia-se à colocação de armadura e de betão 
projectado. Estes trabalhos eram realizados com o equipamento próprio englobado no back-up 
da tuneladora. Nas secções em que se atravessava maciço são, o que ocorreu numa 
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percentagem muito significativa, não foi colocado qualquer tipo de revestimento provisório, 
porque a estabilidade e qualidade dessas secções estavam garantidas. 

6.3.2 Acidente geológico 

Durante os trabalhos de escavação do túnel verificou-se a ocorrência de um condicionalismo 
geológico não previsto e do qual resultou a ruína do maciço que estava a ser escavado. 
O projecto indicava algumas zonas de falha que foram atravessadas sem qualquer problema de 
maior, não existindo no entanto qualquer referência relativamente a esta secção. Neste caso 
verificou-se que a tuneladora deixou de ter condições de suporte no maciço que se encontrava a 
escavar, tendo sido obrigatório suspender os trabalhos. 
Realizados alguns ensaios e sondagens a partir da frente de trabalho, verificou-se que se tratava 
de uma descontinuidade geológico-geotécnica de grandes proporções com uma afluência de 
água muito elevada, preenchida com material sem qualquer consistência e que para agravar a 
situação apresentava uma direcção sub-paralela ao eixo do túnel. 
O atravessamento deste acidente obrigou a uma sequência de trabalhos para dar consistência 
ao maciço. As primeiras tentativas para sustimento do maciço revelaram-se infrutíferas com a 
queda permanente de material sobre a tuneladora e o consequente soterramento da mesma e 
paragem de todos os trabalhos. 
Para ultrapassar a situação anormal e imprevista foi necessário recorrer a consultas a 
especialistas nestes trabalhos tendo-se então adoptada uma solução que incluiu um tratamento 
do maciço com injecção de espuma de poliuretano para o estabilizar. Foram ainda realizados 
diversos furos de drenagem para aliviar a pressão que se verificava no maciço. Todas as 
soluções adoptadas tiveram como finalidade criar condições para o avanço dos trabalhos sem 
esquecer a segurança de todos os que trabalhavam na frente de obra, nomeadamente na 
cabeça da tuneladora. 
As dificuldades sentidas nesta zona obrigaram a uma paragem de quase três semanas e a um 
atraso global de 2 meses no prazo da empreitada. 

6.4 Betonagem 

Após a conclusão da escavação do túnel, que terminou com a chegada da tuneladora ao 
emboquilhamento de jusante e com a sua posterior desmontagem nesse local, deu-se início ao 
revestimento definitivo em betão de toda a secção do túnel, trabalho que se realizou em sentido 
oposto, ou seja de jusante para montante. 

Este trabalho previsto inicialmente realizar com cofragem metálica constituída por 4 troços de 6m 
cada foi em fase de obra substituída mediante proposta da empresa adjudicatária por cofragem 
telescópica o que permitiu maior facilidade de execução.  
Este método conferiu maior qualidade ao acabamento final do betão e permitiu que durante todo 
este período o túnel permanecesse livre facilitando a entrada e saída das vagonetas que 
transportavam a totalidade dos materiais a partir da zona de montante, nomeadamente as 
vagonetas com betão para o revestimento. 
No início da betonagem foi necessário aferir a composição do betão para que não ficassem 
cavernas entre a cofragem e o maciço escavado. 
À medida que o revestimento era realizado eram desmontados todos os equipamentos mantidos 
durante os trabalhos, nomeadamente os carris para acesso à frente de trabalho, as tubagens de 
ar, energia etc, ficando por fim o túnel livre de qualquer material. 
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Figura 13 - Cofragem telescópica utilizada na betonagem 

6.5 Conduta forçada, estrutura de derivação e estrutura ambiental  
A instalação da conduta forçada bem como os trabalhos de ligação do túnel, foram realizados 
depois da saída do equipamento pelo emboquilhamento de jusante. 
Dando continuidade à conduta forçada, foi construída a estrutura de derivação e instalado o 
equipamento respectivo. 
Encontrando-se instalado o equipamento na torre de manobra e estando a obra segura face a 
eventuais subidas de água na albufeira do Sabugal, foi retirado o aterro da ensecadeira e 
construída a estrutura ambiental. 

7. PRINCIPAIS QUANTIDADES DE TRABALHOS REALIZADOS 
 

Escavações a céu aberto 24 555 m3 

Escavações com explosivos 1 300 m3 

Escavações com tuneladora 4 045 m3 

Aterros 9 365 m3 

Tubagem pré-fabricada de betão DN 2500 360 m 

Conduta forçada 640 m 

Volume de betão 15 600 m3 
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Aço em varões 1 033 ton

8. CONCLUSÕES 
A evolução dos equipamentos e dos processos construtivos permite uma maior garantia na 
qualidade das obras e de segurança na sua realização. 
O recurso a escavação com tuneladora nesta obra permitiu melhores condições ambientais, de 
segurança e ainda economia nos materiais de sustenimento e de revestimento.  

As principais vantagens desta solução foram: 

•  Menor perturbação do maciço atravessado 

•  Redução de necessidade de revestimento primário 

•  Concentração de todo o equipamento (estaleiro, central de betão), numa única zona, 

•  Aproveitamento do material resultante da escavação para melhoria de caminhos, 

•  Maior segurança e melhores condições de trabalho 

Em obras de maior dimensão a aplicação de processos construtivos mais mecanizados é mais 
viável uma vez que, embora correspondam a investimentos superiores, estes são facilmente 
diluídos no valor final da obra. 
A realização desta obra permitiu uma experiência muito gratificante para os técnicos que a 
acompanharam e algumas das soluções aplicadas resultaram da discussão e trocas de 
experiências de todos os intervenientes, Dono de Obra, Fiscalização e Empreiteiros. 
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