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Acerca da Barragem do Alvito no Rio Ocreza, Portugal

About the Alvito Dam in the Ocreza River, in Portugal
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Os primeiros estudos para o projecto de um aproveitamento hidroe-
léctrico no rio Ocreza, afluente do rio Tejo, começaram em 1941 e 
correspondiam a um local situado no complexo xistoso “Xisto das 
Beiras”, entretanto abandonado. Dez anos mais tarde, foi seleccio-
nado um novo local situado 600 m a jusante do anterior. Os primeiros 
estudos realizados consideravam este local adequado à construção 
de uma barragem em betão de grande altura. 

Na época, os estudos geológicos eram conduzidos basicamente 
visando a definição correcta da litologia do maciço rochoso, dos seus 
aspectos estruturais e tectónicos (dobras, falhas, diaclases) e da 
morfologia do vale, com base na cartografia geológica da área. Entre 
1954 e 1956, foram realizadas 16 sondagens (incluindo ensaios de 
permeabilidade), 13 galerias de reconhecimento e 14 trincheiras com 
vista à definição do modelo geológico do maciço rochoso.

Toda a informação recolhida 
caracterizou o maciço ro-
choso de fundação como um 
complexo de quartzito são e 
muito fracturado.

Em 1968 conclui-se o pro-
jecto de execução de uma 
barragem abóbada com 97 
m de altura, tendo sido con-
siderado necessário proce-
der-se a um extenso trata-
mento do terreno de funda-
ção.

O projecto foi então abando-
nado, nunca tendo sido pos-
to a concurso. 

40 anos mais tarde (2007), o 
Governo Português lançou 
um Programa Nacional de 
Barragens com Elevado 
Potencial Hidroeléctrico, 
com vista a reduzir o consu-
mo de energia com origem 
no carvão, gás e petróleo. Um dos dez locais seleccionados nesse 
programa foi o Alvito mas, por razões ambientais, o local da barra-
gem foi de novo transferido para o “Xisto das Beiras”, a montante, em 
virtude de o complexo quartzítico da garganta do vale do Ocreza ter 
sido, entretanto, classificado Monumento Geológico. 

Este novo empreendimento foi concessionado à EDP (Energias de 
Portugal) que, por sua vez, contratou a COBA para a elaboração do 
projecto da barragem. Foram estudadas, a nível de estudo de viabili-
dade, duas alternativas – aterro e betão – tendo sido planeadas acti-
vidades geológicas que permitissem a escolha da melhor solução 
técnica, económica e ambiental. As condições de fundação e os mate-
riais de construção disponíveis revelaram que uma solução em betão 
seria a mais adequada.  

Nesta comunicação apresentam-se as metodologias utilizadas nos 
anos 50 e na actualidade para a avaliação geológica e geotécnica 
das condições de fundação do maciço rochoso e mostra-se que é 
possível respeitar restrições ambientais e simultaneamente construir 
aproveitamentos hidroeléctricos que geram energia limpa e renová-
vel e contribuem para a economia do país. 
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The first studies for the design of a hydroelectric undertaking to be 
constructed in the Ocreza River, tributary of the Tagus River, in central 
Portugal, started in 1941. Those studies were related to a site which 
was abandoned, located on a schistous complex (“Xisto das Beiras”). 
Ten years later, another site, located about 600 m downstream of this 
complex was selected. The first studies performed considered this 
new location appropriate for the construction of a high concrete dam.

At that time the geological studies were conducted basically to 
achieve a correct definition of the rock mass lithology, its structural 
and tectonic patterns (folds, faults, joints) and the geomorphology of 
the valley, based on a detailed geological mapping of the area. Be-
tween 1954 and 1956, 16 boreholes (including water absorption 
tests), 13 adits and 14 trenches were carried out, to establish the geo-
logical pattern of the rock mass.

All the information obtai-
ned characterized the 
foundation rock mass, 
consisting mainly of sound 
fractured quartzites of the 
Ordovician Complex.

The final design of a 97 m 
high arch dam was con-
cluded in 1968, having 
been considered the need 
of an extended ground 
treatment. 

The project was then aban-
doned and the design has 
never been put for tender.

Forty years later (2007) 
the Portuguese Govern-
ment launched a National 
Program on Dams with 
high Hydroelectric Poten-
tial, aiming to reduce en-
ergy consumption from 

coal, gas and oil. One of the ten selected schemes was Alvito, but 
environmental criterion used in the selection moved the possible site 
again to the “Xisto das Beiras”, upstream, mainly because the 
quartzitic ridge of the narrow section of the Ocreza valley had mean-
while been classified as Geological Monument.

This new project was concessioned to EDP (Energias de Portugal) 
that entrusted COBA with the design of the dam. Embankment and 
concrete alternatives were studied at feasibility stage and the engi-
neering geological activities were planned to give the necessary infor-
mation in order to help the best decision, considering technical, eco-
nomical and environmental issues. The foundation conditions and 
available construction materials revealed the concrete solution as the 
most appropriate.

This paper illustrates the methodologies used in the 50’s and nowa-
days for obtaining the geological and geotechnical assessment of the 
foundation rock mass conditions and shows that it is possible to re-
spect environmental constraints and still go on with the construction 
of hydroelectric undertakings which generate clean and renewable 
energy and contribute to the economy of the country.

Corte geológico                                           Geological section
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O transporte rodoviário assume um papel fundamental no desenvolvimento social 
e económico de muitos países em vias de desenvolvimento. Sem um mínimo de 
infra-estruturas de transporte seguras e eficientes que permitam as condições de 
acesso aos locais da economia de base e de actividades sociais, as perspectivas 
de criação e estabelecimento de povoamentos humanos e de desenvolvimento 
local são limitadas. Por isso, qualquer estratégia de desenvolvimento passa pela 
criação e manutenção de um nível mínimo de condições de trafegabilidade nas 
infra-estruturas existentes. 

Em cada país, as entidades responsáveis pelos programas de reabilitação e 
conservação do sector rodoviário, recorrendo a fundos dos próprios Governos e 
externos – muitas vezes de valor reduzido e baseados em programas específicos 
– abrem concursos dirigidos a Consultores/Construtores para a implementação 
de programas/obras de reabilitação e de manutenção de estradas.

Nesta comunicação apresentam-se dois projectos de reabilitação de estradas em 
países da África Subsariana, elaborados com base nas Normas de Construção de 
Estradas e Pontes da SATCC, e abordam-se questões relacionadas com deci-
sões técnicas e avaliação de estratégias de reabilitação num cenário de orçamen-
tos limitados. 

O primeiro exemplo diz respeito à reabilitação de um troço da Estrada N256 com 
uma extensão de 103 km, na Província de Gaza, em Moçambique, que se tornará 
numa ligação importante à África do Sul pelo novo posto fronteiriço de Giriyondo. 
O segundo trata da reabilitação e alargamento de um troço de 125 km na Estrada 
EN206, atravessando as Províncias de Huambo e Benguela, em Angola, integra-
do num corredor do porto de Benguela para o interior. 

Em ambos os casos, as infra-estruturas rodoviárias apresentavam-se muito 
deterioradas devido à falta de trabalhos de manutenção durante os anos de confli-
to. Esta situação exigiu intervenções profundas de reabilitação, com vista à repo-
sição das características geométricas e de pavimento betuminoso, de forma a 
garantir adequadas condições de circulação e de segurança, fomentando o de-
senvolvimento social da região, mas com um orçamento limitado.

Examples of Budget Constrained Road Rehabilitation Designs in Sub-Saharan African
Countries using the Standard Specifications for Roads and Bridge Works (SATCC) Framework.

Filomena Serra, Engª. Civil, Serviço Vias de Comunicação; Civil Engineer, Transport. Infrastructures Dept.
Rui Caridade, Engº. Civil; Civil Engineer

Road transport plays a fundamental role in the social and economic 
development of many developing countries. Without a minimum of reli-
able, safe and efficient transport infrastructures, that allow minimum 
access conditions to locations of basic economic and social activities, 
human settlement and local development prospects remain limited. 
Providing and maintaining a minimum level of trafficability is therefore a 
necessary element of any development strategy. 

In each country, the entities responsible for the road sector develop 
rehabilitation and road maintenance programmes, using Government 
and external aid funds – frequently of limited value and based on specific 
programmes – call for Consultants/Constructors for the implementation 
of roads rehabilitation and maintenance projects/works. 

The paper presents two road rehabilitation designs projects in sub-
Saharan African countries, using the Standard Specifications for Roads 
and Bridge Works (SATCC) framework, and it addresses issues pertain-
ing to technical decisions and the appraisal of rehabilitation strategies 
within a limited budget scenario. 

The first example concerns the rehabilitation of a N256 road section over 
a total length of 103 km, in Gaza Province, Mozambique, providing an 
important connection to South Africa through the new Giriyondo border 
post. The second one concerns the rehabilitation and widening of a 125 
km long road section at the EN260, through Huambo and Benguela 
Province, in Angola, belonging to a corridor from the Benguela harbour 
to the interior. 

In both cases, road infrastructures presented heavy deteriorations due 
to total absence of maintenance works during the conflict years. This 
situation called for deep rehabilitation interventions, aiming for the reset-
tlement of all-weather road with good traffic capacity and safety condi-
tions, fostering social development in the region, but at a limited budget.

Exemplos de Projectos de Reabilitação de Estradas com Orçamentos Limitados em
Países da África Subsariana, recorrendo às Normas de Construção de Estradas e Pontes da SATCC 

The Use of Milled Bituminous Material in Capping Layer.  A Case Study 

Eduardo Fung, Engº. Civil, Serviço Vias de Comunicação; Civil Engineer, Transport. Infrastructures Dept.
António Quintão, Engº. Civil, Serviço Vias de Comunicação; Civil Engineer, Transport. Infrastructures Dept.

Teresa Baptista, Engª. Civil, Alberto Couto Alves, S.A.; Civil Engineer

Utilização de Material Betuminoso Fresado em Leito de Pavimento. Um Caso de Estudo

The environmental issues related to road 
and pavement construction are a major 
concern nowadays. In the road mainte-
nance and rehabilitation activities, large 
quantities of milled bituminous material are 
generated and a significant percentage is 
still conducted to deposit, with negative 
impacts such as those related to costs and 
environment, among others.

The paper presents a case study related to 
the use of milled bituminous material in the 
capping layer as an alternative to a granular 
material, in a perspective of sustainable 
road pavement construction. Overall pave-
ment analysis aspects and job construction 
related issues are focused.

Laboratory tests were conducted to deter-
mine the properties of the material and the 
results were compared to the related speci-
fication.

A minimum bearing capacity at the capping 
layer level was determined and an experi-
mental test section was carried out, 
whereby the construction and compaction 
methodologies were defined and adjusted. 
Deflection tests with a Falling Weight 
Deflectometer were also conducted to as-
sess the overall modulus below the capping 
layer platform.

Os aspectos ambientais relacionados com a cons-
trução e a pavimentação rodoviária constituem 
actualmente uma preocupação a ter em conta. Nas 
actividades de manutenção e reabilitação rodoviá-
ria são produzidas grandes quantidades de materi-
al betuminoso proveniente de fresagens, sendo 
uma percentagem significativa ainda levada a 
depósito, com impactes negativos relevantes, tais 
como os relacionados com custos e os de natureza 
ambiental, entre outros.

A presente comunicação refere-se a um trabalho 
relativo à utilização de material betuminoso fresado 
em leito de pavimento, em alternativa ao agregado 
britado, na perspectiva de uma construção e pavi-
mentação rodoviária sustentável. Salientam-se 
aspectos relacionados com a análise estrutural dos 
pavimentos e a execução em obra.

Efectuaram-se ensaios laboratoriais para determi-
nar as propriedades do material fresado, sendo os 
respectivos resultados analisados com base nas 
especificações em vigor.

Foi definida a capacidade de carga mínima ao nível 
do leito de pavimento e executou-se um trecho 
experimental, onde foram definidas e ajustadas 
metodologias de construção e de compactação. 
Foram também realizados ensaios de carga com o 
deflectómetro de impacto para avaliação do módu-
lo de deformabilidade global da fundação, sob a 
plataforma do leito de pavimento.

16º. Congresso Mundial de Estradas / 6º. Congresso Rodoviário Nacional, 25-28 Maio, Lisboa, Portugal

16th World Road Meeting / 6th National Road Congress, 25-28 May, Lisbon, Portugal
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èmeGIS Supported Multicriteria Analysis of a Highway Study – The Case of the “4  Rocade d'Alger” Highway

Rui Caridade, Engº. Civil; Civil Engineer
Madalena Fernandes, Engª. Geógrafa, LandCOBA; Geographic Engineer

This paper proposes a methodological approach for the Feasibility Study 
èmeand Preliminary Design phases of the 170 km long “4  Rocade d’Alger” 

highway, which will constitute a shortcut to the East/West Highway. 

This methodology was applied to the study of multi-corridors, at the feasi-
bility phase, and multi-alignments at the preliminary design phase. It 
presents a GIS-supported multicriteria analysis aiming for the evaluation 
and selection of the best design solutions for each phase as regards the 
future highway. 

The multicriteria analysis was conducted on the basis of the following 
three main topics: i) Technical issues; ii) Environmental criteria; iii) Socio-
economical criteria.

Considering the cartographic work-scales and the design aims at each 
phase of the studies, a spatial enabled analysis provided by a specific 
GIS was chosen as the best decision support tool, provided a careful 
data-base structuring and modelling, fully articulated with the graphical 
design outputs for the different technical, environmental and socio-
economic issues. 

GIS use allows a systematic manipulation and real-time analysis of se-
lected inputs thus enabling sensitivity analysis pertaining to the weighting 
coefficients on each topic subset. The output of this analysis provides the 
basis for the definition of a multicriteria design matrix, regarding as final 
aim the achievement of a decision guide headed for the selection of the 
best corridors and alignments, allowing the control of subjectivity and 
keeping the process analysis transparent.

èmeAvaliação Multicritério suportada pelo SIG de um Estudo de Auto-estrada. O Caso da “4  Rocade d'Alger”

Nesta comunicação propõe-se uma abordagem metodológica para a fase de 
èmeEstudos de Viabilidade e Estudo Prévio da Auto-estrada “4  Rocade d'Alger”, 

com cerca de 170 km de comprimento e que constituirá uma alternativa com 
menor extensão para a Auto-Estrada Este-Oeste.

Esta metodologia foi aplicada ao estudo de multi-corredores, na fase de estudo 
de viabilidade e à fase de estudo de multi-traçados em estudo prévio. Apresenta 
uma análise multicritério apoiada por um Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) tendo em vista a avaliação e selecção das melhores soluções de projecto 
para cada fase do estudo da futura auto-estrada.

A análise multicritério foi conduzida tendo por parâmetros três grandes tópicos: 
i) Complexidade técnica; ii) Critérios ambientais; iii) Critérios sócio-económicos. 

Considerando as escalas cartográficas de trabalho e os objectivos de traçado 
de cada fase dos estudos, a utilização de análise espacial, providenciada por 
uma plataforma SIG específica, foi encarada como a melhor ferramenta de 
apoio à decisão, suportada por uma cuidada estruturação da base de dados e 
modelação, completamente articulada com as necessidades gráficas das dife-
rentes especialidades: técnicas, ambientais e sócio-económicas.

A utilização de um SIG permitiu a manipulação sistemática e análise em tempo 
real dos inputs seleccionados, deste modo facilitando a análise de sensibilidade 
que conduziu à determinação dos coeficientes de peso a atribuir ao conjunto de 
elementos que constituiu cada tópico. O output desta análise providenciou a 
base para a construção de uma matriz de análise multicritério, tendo em vista os 
objectivos estabelecidos de determinação dos melhores corredores e traça-
dos.Deste modo, foi possível controlar a subjectividade e manter o processo de 
decisão transparente. 

16º. Congresso Mundial de Estradas / 6º. Congresso Rodoviário Nacional, 25-28 Maio, Lisboa, Portugal
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Estradas e Pontes da SATCC, e abordam-se questões relacionadas com deci-
sões técnicas e avaliação de estratégias de reabilitação num cenário de orçamen-
tos limitados. 

O primeiro exemplo diz respeito à reabilitação de um troço da Estrada N256 com 
uma extensão de 103 km, na Província de Gaza, em Moçambique, que se tornará 
numa ligação importante à África do Sul pelo novo posto fronteiriço de Giriyondo. 
O segundo trata da reabilitação e alargamento de um troço de 125 km na Estrada 
EN206, atravessando as Províncias de Huambo e Benguela, em Angola, integra-
do num corredor do porto de Benguela para o interior. 

Em ambos os casos, as infra-estruturas rodoviárias apresentavam-se muito 
deterioradas devido à falta de trabalhos de manutenção durante os anos de confli-
to. Esta situação exigiu intervenções profundas de reabilitação, com vista à repo-
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Road transport plays a fundamental role in the social and economic 
development of many developing countries. Without a minimum of reli-
able, safe and efficient transport infrastructures, that allow minimum 
access conditions to locations of basic economic and social activities, 
human settlement and local development prospects remain limited. 
Providing and maintaining a minimum level of trafficability is therefore a 
necessary element of any development strategy. 

In each country, the entities responsible for the road sector develop 
rehabilitation and road maintenance programmes, using Government 
and external aid funds – frequently of limited value and based on specific 
programmes – call for Consultants/Constructors for the implementation 
of roads rehabilitation and maintenance projects/works. 

The paper presents two road rehabilitation designs projects in sub-
Saharan African countries, using the Standard Specifications for Roads 
and Bridge Works (SATCC) framework, and it addresses issues pertain-
ing to technical decisions and the appraisal of rehabilitation strategies 
within a limited budget scenario. 

The first example concerns the rehabilitation of a N256 road section over 
a total length of 103 km, in Gaza Province, Mozambique, providing an 
important connection to South Africa through the new Giriyondo border 
post. The second one concerns the rehabilitation and widening of a 125 
km long road section at the EN260, through Huambo and Benguela 
Province, in Angola, belonging to a corridor from the Benguela harbour 
to the interior. 

In both cases, road infrastructures presented heavy deteriorations due 
to total absence of maintenance works during the conflict years. This 
situation called for deep rehabilitation interventions, aiming for the reset-
tlement of all-weather road with good traffic capacity and safety condi-
tions, fostering social development in the region, but at a limited budget.
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Utilização de Material Betuminoso Fresado em Leito de Pavimento. Um Caso de Estudo

The environmental issues related to road 
and pavement construction are a major 
concern nowadays. In the road mainte-
nance and rehabilitation activities, large 
quantities of milled bituminous material are 
generated and a significant percentage is 
still conducted to deposit, with negative 
impacts such as those related to costs and 
environment, among others.

The paper presents a case study related to 
the use of milled bituminous material in the 
capping layer as an alternative to a granular 
material, in a perspective of sustainable 
road pavement construction. Overall pave-
ment analysis aspects and job construction 
related issues are focused.

Laboratory tests were conducted to deter-
mine the properties of the material and the 
results were compared to the related speci-
fication.

A minimum bearing capacity at the capping 
layer level was determined and an experi-
mental test section was carried out, 
whereby the construction and compaction 
methodologies were defined and adjusted. 
Deflection tests with a Falling Weight 
Deflectometer were also conducted to as-
sess the overall modulus below the capping 
layer platform.

Os aspectos ambientais relacionados com a cons-
trução e a pavimentação rodoviária constituem 
actualmente uma preocupação a ter em conta. Nas 
actividades de manutenção e reabilitação rodoviá-
ria são produzidas grandes quantidades de materi-
al betuminoso proveniente de fresagens, sendo 
uma percentagem significativa ainda levada a 
depósito, com impactes negativos relevantes, tais 
como os relacionados com custos e os de natureza 
ambiental, entre outros.

A presente comunicação refere-se a um trabalho 
relativo à utilização de material betuminoso fresado 
em leito de pavimento, em alternativa ao agregado 
britado, na perspectiva de uma construção e pavi-
mentação rodoviária sustentável. Salientam-se 
aspectos relacionados com a análise estrutural dos 
pavimentos e a execução em obra.

Efectuaram-se ensaios laboratoriais para determi-
nar as propriedades do material fresado, sendo os 
respectivos resultados analisados com base nas 
especificações em vigor.

Foi definida a capacidade de carga mínima ao nível 
do leito de pavimento e executou-se um trecho 
experimental, onde foram definidas e ajustadas 
metodologias de construção e de compactação. 
Foram também realizados ensaios de carga com o 
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lo de deformabilidade global da fundação, sob a 
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and selection of the best design solutions for each phase as regards the 
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GIS was chosen as the best decision support tool, provided a careful 
data-base structuring and modelling, fully articulated with the graphical 
design outputs for the different technical, environmental and socio-
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best corridors and alignments, allowing the control of subjectivity and 
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uma análise multicritério apoiada por um Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) tendo em vista a avaliação e selecção das melhores soluções de projecto 
para cada fase do estudo da futura auto-estrada.

A análise multicritério foi conduzida tendo por parâmetros três grandes tópicos: 
i) Complexidade técnica; ii) Critérios ambientais; iii) Critérios sócio-económicos. 

Considerando as escalas cartográficas de trabalho e os objectivos de traçado 
de cada fase dos estudos, a utilização de análise espacial, providenciada por 
uma plataforma SIG específica, foi encarada como a melhor ferramenta de 
apoio à decisão, suportada por uma cuidada estruturação da base de dados e 
modelação, completamente articulada com as necessidades gráficas das dife-
rentes especialidades: técnicas, ambientais e sócio-económicas.

A utilização de um SIG permitiu a manipulação sistemática e análise em tempo 
real dos inputs seleccionados, deste modo facilitando a análise de sensibilidade 
que conduziu à determinação dos coeficientes de peso a atribuir ao conjunto de 
elementos que constituiu cada tópico. O output desta análise providenciou a 
base para a construção de uma matriz de análise multicritério, tendo em vista os 
objectivos estabelecidos de determinação dos melhores corredores e traça-
dos.Deste modo, foi possível controlar a subjectividade e manter o processo de 
decisão transparente. 
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Development of a Computerized, Low-Cost, Portable System for

Visual Inspection, Characterization and Maintenance Management of Highway Pavements

Nuno Trindade, Engº. Civil, Serviço Vias de Comunicação; Civil Engineer, Transport. Infrastructures Dept.

Desenvolvimento de um Sistema Computadorizado Portátil e de Baixo Custo
para Inspecção, Caracterização e Gestão da Manutenção de Pavimentos Rodoviários

The methodologies of visual inspection and characterization of highway 
pavements have not been up-to-date with the wide-ranging technological 
breakthroughs of the recent years. The traditional techniques, which use 
archaic instruments for positioning and tracking, continue to be massively 
used. Although there are a few technologically advanced solutions avail-
able, in general these involve very expensive equipment, can only be 
used in conjunction with an inspection vehicle and, therefore, do not en-
close the level of versatility needed in most cases. In addition, these solu-
tions are not practical for inspecting highly trafficked intersections, espe-
cially when some level of detail and precision are needed. Furthermore 
the office work required to organize the extensive raw data collected in the 
field, by traditional means, is considerable. It often involves several time-
spending stages in the treatment of the data records, which can lead to 
errors and imprecision, before it can be available for analysis and inter-
pretation.

 It is urgent to adopt more effective and versatile methods that are both 
economically and technically proficient and also more sustainable without 
the substantial costs in manpower, time and energy.

The purpose of this work is to present an ongoing research focused on 
creating an integrated system to aid the visual inspection and character-
ization of pavements and manage its state of preservation. The premises 
of this development implied that the system should use state-of-the-art 
technology (in both hardware and software), allow a high level of detail in 
the characterization, be manifestly low-cost, user-friendly, portable and 
ready to be used on-foot or installed in a vehicle, significantly reduce the 
time and means involved in the field work, decrease the number of 
phases in the handling of the field data and efficiently manage the condi-
tion of the pavement.

As metodologias de inspecção visual e caracterização de pavimentos rodoviári-
os não têm acompanhado a evolução tecnológica dos últimos anos. As técnicas 
tradicionais, que utilizam instrumentos arcaicos para posicionamento e registo, 
continuam a ser utilizadas de forma massiva. Apesar de existirem algumas 
soluções tecnologicamente evoluídas, em geral, estas envolvem equipamento 
muito dispendioso, apenas podem ser usadas em associação a um veículo de 
inspecção e, portanto, não possuem o nível de versatilidade exigido na maioria 
das situações. Além disso, estas soluções não são adequadas para a inspecção 
de intersecções muito trafegadas, especialmente quando se pretende um certo 
nível de precisão e detalhe. Por outro lado, o trabalho de gabinete necessário 
para organizar a vasta informação em bruto, recolhida em campo, por meios 
tradicionais, é considerável. Envolve frequentemente, uma grande quantidade 
de etapas demoradas, para tratamento dos dados registados, o que pode con-
duzir a erros e imprecisões, antes de ficar disponível para análise e interpreta-
ção.

É urgente a adopção de métodos mais versáteis e eficientes que sejam profici-
entes tanto económica como tecnicamente e também mais sustentáveis, sem 
os custos substanciais em recursos humanos, tempo e energia.

O objectivo deste trabalho é apresentar uma investigação em curso, centrada 
na criação de um sistema integrado de auxílio à inspecção visual, caracteriza-
ção e gestão do estado de conservação de pavimentos. As premissas deste 
desenvolvimento implicaram que o sistema deveria utilizar a mais recente tec-
nologia disponível (tanto em hardware como software), permitir um elevado 
nível de detalhe na caracterização, ser de manifesto baixo custo, fácil de utilizar, 
portátil e preparado para ser usado em inspecções a pé ou instalado num veícu-
lo, reduzir significativamente o tempo e meios envolvidos nos trabalhos de 
campo, diminuir o número de fases de tratamento dos dados e gerir de forma 
eficiente o estado de conservação do pavimento.
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Exodus from Country to Town. The Case of the Sub-Saharan Africa

Joana Pedro, Engª. do Ambiente, Serviço de Ambiente e Paisagismo; Environmental Engineer, Engineering and Landscape Dept.

A Fuga do Campo para a Cidade: O Caso da África Subsariana 

The urban population in the African Sub-Saharan countries is expected to 
almost duplicate up to 2025. As a consequence of this, the political, eco-
nomic and social reasons that originate the massive exodus from country to 
town should be analyzed.

It is necessary to create strategies for improving living conditions of urban 
populations who live in the peripheral quarters. These strategies should 
consider the redefinition of responsibilities and roles of central and local 
authorities, the promotion of development policies involving the town as a 
whole, the effective commitment in terms of civism and participation as well 
as the creation of strategies for the non disaggregation of traditional rural 
communities and even for their return to the countryside.

Com a previsão de quase duplicação da população urbana nos países da 
África Subsariana até 2025, é fundamental questionar os factores políticos, 
económicos e sociais que provocam o êxodo em massa do campo para a 
cidade.

É necessário criar estratégias para melhorar a qualidade de vida das popula-
ções urbanas a viver nos bairros periféricos, que terão que passar por uma 
redefinição dos papéis e das responsabilidades dos governos centrais e 
locais, pela promoção de estratégias de desenvolvimento que incluam toda a 
cidade e pelo efectivo compromisso do civismo e participação, bem assim 
como criar estratégias pela não desagregação das comunidades rurais tradi-
cionais e mesmo pelo retorno aos campos.
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Optimização da Rede Primária de Adução e Estação Elevatória Principal de Pedrógão

Optimisation of Pedrógão Primary System and main Pumping Station

Manuel Valadas, Engº. Agrónomo; M.Sc., Núcleo Agronomia; Agronomist, M.Sc., Agronomy Division

J. Cruz Morais; Engº. Civil, Director de Estudos e Desenvolvimento; Civil Engineer, Studies and Development Director 

António Capelo, Engº. Agrónomo, Chefe Núcleo Agronomia; Agronomist, Head of Agronomy Division

P. Oliveira, Engº. Agrónomo, Coordenador do Departamento de Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, ProSistemas;
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A. Carvalho, Eng.ª Agrónoma; DPEP; EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva;

Agronomist, EDIA (Alqueva Multipurpose Project Authority) 

O presente estudo teve como objectivo a determinação da capacidade de trans-
porte de cada infra-estrutura primária de adução e da capacidade de armazena-
mento dos reservatórios / barragens, de modo a minimizar os custos globais 
associados à construção e exploração do sistema primário de Pedrógão. Para 
se atingir este objectivo, recorreu-se a uma metodologia de cálculo que permite 
optimizar sistemas de abastecimento e rega, através da simulação, em termos 
de balanço global de massas, de 
sistemas ramificados complexos, 
incluindo um qualquer número de 
estruturas de transporte e de 
armazenamento, sujeitos a pedi-
dos distribuídos de qualquer 
forma em termos espaciais e com 
qualquer lei de variação ao longo 
do tempo. Integrado no estudo do 
sistema primário de Pedrógão, 
elaborou-se o projecto da estação 
elevatória principal (origem do 
sistema primário de Pedrógão) e 
ainda os restantes estudos e 
projectos deste sistema, nomea-
damente os projectos de S. Mati-
as, S. Pedro e Baleizão-Quintos.

The present study aimed at determining transport capacity of each pri-
mary infrastructure and storage capacity of reservoirs/dams, so as to 
minimise costs associated with the construction and operation of primary 
Pedrógão system. To achieve this objective a calculation methodology 
was applied that enables to optimise the supply and irrigation systems, 
through the simulation, in terms of overall mass branched complex sys-

tems, including any num-
ber of structures for trans-
port and storage, subject 
to applications distributed 
in any way in terms of 
space and with any law 
change over time. Inte-
grated in the study of the 
primary Pedrógão system, 
the main pumping station 
( s o u r c e  o f  p r i m a r y  
Pedrógão system) and the 
remaining studies of this 
system, in particular, S. 
Matias, S. Pedro and 
Baleizão-Quintos, were 
also designed.

Algumas Considerações acerca do Projecto de Drenagem dos Blocos de Rega de Ervidel,
do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva

Some Comments on the Drainage Design of the Ervidel Irrigation Blocs
in the Alqueva Multipurpose Project

Gonçalo Caetano Nunes, Eng.º Agrónomo, Prosistemas; Agronomist
Manuel Valadas, Engº. Agrónomo; Núcleo Agronomia; Agronomist, Agronomy Division

A. Carvalho Eng.ª Agrónoma; DPEP; EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva;
Agronomist, EDIA (Alqueva Multipurpose Project Authority)

Os Blocos de Rega de Ervidel, do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva 
(EFMA), têm uma área da ordem dos 8200 hectares e situam-se em parte dos 
Concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e Aljustrel, sendo atravessado pelo adutor 
principal de rega Alvito-Pisão-Roxo, no seu troço final, próximo da albufeira do 
Roxo.

A rede hidrográfica natural que “serve” a área dos blocos apresenta genericamente 
um bom estado de conservação, sendo constituída por 22 linhas de água principa-
is, sobre as quais incidiu o Projecto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental, 
para além de outras que correspondem a pequenas linhas de escoamento prefe-
rencial.

O Projecto de Drenagem foi desenvolvido segundo as «Orientações para a Elabo-
ração de Projectos de Drenagem dos Blocos de Rega do Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Alqueva», documento publicado pelo Instituto da Água (INAG), com o 
intuito de uniformizar as metodologias a aplicar nestes projectos.

As técnicas de engenharia fluvial propostas nestes estudo têm em conta todas as 
funções do curso de água, sendo elas: hidráulica, biológica, paisagística e econó-
mica.

Deste modo, as intervenções são desenvolvidas numa perspectiva, também, 
ambiental tendo em conta o potencial ecológico e paisagístico dos cursos de água 
sem esquecer contudo, obviamente, o objectivo principal do aproveitamento que é 
a criação e manutenção de condições favoráveis à utilização da agricultura.

As principais dificuldades sentidas na aplicação das “Orientações do INAG” resul-
tam, sobretudo, da desadequação das secções naturais às secções teóricas. 
Surgindo dúvidas na estimativa dos caudais de ponta de cheia e no próprio dimen-
sionamento das secções de vazão.

The Ervidel irrigation blocks of the Alqueva Multipurpose Project 
cover an area of some 8200 hectares and are located in the municipal-
ities of Ferreira do Alentejo, Beja and Aljustrel. These blocks are 
crossed by the Alvito-Pisão-Roxo main drainage canal, in its final 
section, near the Roxo reservoir.

The hydrographic basin that serves the area of the blocks is in general 
in good state of preservation, being formed of 22 main streams that 
were object of Final Design and Environmental Impact Assessment, 
and some others that correspond to small preferential runoff lines.

The drainage design was executed in accordance with «Guidelines 
for Execution of the Drainage Designs of the Alqueva Multipurpose 
Project Irrigation Blocks”, produced by the “Institute of Water” (INAG), 
in order to standardize methodologies to be applied in these designs.

The river engineering techniques proposed in these studies take into 
account all functions of the streams: hydraulic, biologic, landscape 
and economic.

Thus, in addition to the principal purpose of the Project - creation and 
keeping of conditions favorable to the use of water in agriculture - the 
studies also consider the environmental component, given the eco-
logical and landscape potential of the streams.

The main difficulties in the application of the INAG's guidelines result 
essentially from the inadequacy of the natural sections to the theoreti-
cal sections, some doubts having been risen in the estimation of the 
peak flood flows and in the design of the flow sections. 
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Visual Inspection, Characterization and Maintenance Management of Highway Pavements

Nuno Trindade, Engº. Civil, Serviço Vias de Comunicação; Civil Engineer, Transport. Infrastructures Dept.

Desenvolvimento de um Sistema Computadorizado Portátil e de Baixo Custo
para Inspecção, Caracterização e Gestão da Manutenção de Pavimentos Rodoviários

The methodologies of visual inspection and characterization of highway 
pavements have not been up-to-date with the wide-ranging technological 
breakthroughs of the recent years. The traditional techniques, which use 
archaic instruments for positioning and tracking, continue to be massively 
used. Although there are a few technologically advanced solutions avail-
able, in general these involve very expensive equipment, can only be 
used in conjunction with an inspection vehicle and, therefore, do not en-
close the level of versatility needed in most cases. In addition, these solu-
tions are not practical for inspecting highly trafficked intersections, espe-
cially when some level of detail and precision are needed. Furthermore 
the office work required to organize the extensive raw data collected in the 
field, by traditional means, is considerable. It often involves several time-
spending stages in the treatment of the data records, which can lead to 
errors and imprecision, before it can be available for analysis and inter-
pretation.

 It is urgent to adopt more effective and versatile methods that are both 
economically and technically proficient and also more sustainable without 
the substantial costs in manpower, time and energy.

The purpose of this work is to present an ongoing research focused on 
creating an integrated system to aid the visual inspection and character-
ization of pavements and manage its state of preservation. The premises 
of this development implied that the system should use state-of-the-art 
technology (in both hardware and software), allow a high level of detail in 
the characterization, be manifestly low-cost, user-friendly, portable and 
ready to be used on-foot or installed in a vehicle, significantly reduce the 
time and means involved in the field work, decrease the number of 
phases in the handling of the field data and efficiently manage the condi-
tion of the pavement.

As metodologias de inspecção visual e caracterização de pavimentos rodoviári-
os não têm acompanhado a evolução tecnológica dos últimos anos. As técnicas 
tradicionais, que utilizam instrumentos arcaicos para posicionamento e registo, 
continuam a ser utilizadas de forma massiva. Apesar de existirem algumas 
soluções tecnologicamente evoluídas, em geral, estas envolvem equipamento 
muito dispendioso, apenas podem ser usadas em associação a um veículo de 
inspecção e, portanto, não possuem o nível de versatilidade exigido na maioria 
das situações. Além disso, estas soluções não são adequadas para a inspecção 
de intersecções muito trafegadas, especialmente quando se pretende um certo 
nível de precisão e detalhe. Por outro lado, o trabalho de gabinete necessário 
para organizar a vasta informação em bruto, recolhida em campo, por meios 
tradicionais, é considerável. Envolve frequentemente, uma grande quantidade 
de etapas demoradas, para tratamento dos dados registados, o que pode con-
duzir a erros e imprecisões, antes de ficar disponível para análise e interpreta-
ção.

É urgente a adopção de métodos mais versáteis e eficientes que sejam profici-
entes tanto económica como tecnicamente e também mais sustentáveis, sem 
os custos substanciais em recursos humanos, tempo e energia.

O objectivo deste trabalho é apresentar uma investigação em curso, centrada 
na criação de um sistema integrado de auxílio à inspecção visual, caracteriza-
ção e gestão do estado de conservação de pavimentos. As premissas deste 
desenvolvimento implicaram que o sistema deveria utilizar a mais recente tec-
nologia disponível (tanto em hardware como software), permitir um elevado 
nível de detalhe na caracterização, ser de manifesto baixo custo, fácil de utilizar, 
portátil e preparado para ser usado em inspecções a pé ou instalado num veícu-
lo, reduzir significativamente o tempo e meios envolvidos nos trabalhos de 
campo, diminuir o número de fases de tratamento dos dados e gerir de forma 
eficiente o estado de conservação do pavimento.
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Exodus from Country to Town. The Case of the Sub-Saharan Africa

Joana Pedro, Engª. do Ambiente, Serviço de Ambiente e Paisagismo; Environmental Engineer, Engineering and Landscape Dept.

A Fuga do Campo para a Cidade: O Caso da África Subsariana 

The urban population in the African Sub-Saharan countries is expected to 
almost duplicate up to 2025. As a consequence of this, the political, eco-
nomic and social reasons that originate the massive exodus from country to 
town should be analyzed.

It is necessary to create strategies for improving living conditions of urban 
populations who live in the peripheral quarters. These strategies should 
consider the redefinition of responsibilities and roles of central and local 
authorities, the promotion of development policies involving the town as a 
whole, the effective commitment in terms of civism and participation as well 
as the creation of strategies for the non disaggregation of traditional rural 
communities and even for their return to the countryside.

Com a previsão de quase duplicação da população urbana nos países da 
África Subsariana até 2025, é fundamental questionar os factores políticos, 
económicos e sociais que provocam o êxodo em massa do campo para a 
cidade.

É necessário criar estratégias para melhorar a qualidade de vida das popula-
ções urbanas a viver nos bairros periféricos, que terão que passar por uma 
redefinição dos papéis e das responsabilidades dos governos centrais e 
locais, pela promoção de estratégias de desenvolvimento que incluam toda a 
cidade e pelo efectivo compromisso do civismo e participação, bem assim 
como criar estratégias pela não desagregação das comunidades rurais tradi-
cionais e mesmo pelo retorno aos campos.
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O presente estudo teve como objectivo a determinação da capacidade de trans-
porte de cada infra-estrutura primária de adução e da capacidade de armazena-
mento dos reservatórios / barragens, de modo a minimizar os custos globais 
associados à construção e exploração do sistema primário de Pedrógão. Para 
se atingir este objectivo, recorreu-se a uma metodologia de cálculo que permite 
optimizar sistemas de abastecimento e rega, através da simulação, em termos 
de balanço global de massas, de 
sistemas ramificados complexos, 
incluindo um qualquer número de 
estruturas de transporte e de 
armazenamento, sujeitos a pedi-
dos distribuídos de qualquer 
forma em termos espaciais e com 
qualquer lei de variação ao longo 
do tempo. Integrado no estudo do 
sistema primário de Pedrógão, 
elaborou-se o projecto da estação 
elevatória principal (origem do 
sistema primário de Pedrógão) e 
ainda os restantes estudos e 
projectos deste sistema, nomea-
damente os projectos de S. Mati-
as, S. Pedro e Baleizão-Quintos.

The present study aimed at determining transport capacity of each pri-
mary infrastructure and storage capacity of reservoirs/dams, so as to 
minimise costs associated with the construction and operation of primary 
Pedrógão system. To achieve this objective a calculation methodology 
was applied that enables to optimise the supply and irrigation systems, 
through the simulation, in terms of overall mass branched complex sys-

tems, including any num-
ber of structures for trans-
port and storage, subject 
to applications distributed 
in any way in terms of 
space and with any law 
change over time. Inte-
grated in the study of the 
primary Pedrógão system, 
the main pumping station 
( s o u r c e  o f  p r i m a r y  
Pedrógão system) and the 
remaining studies of this 
system, in particular, S. 
Matias, S. Pedro and 
Baleizão-Quintos, were 
also designed.

Algumas Considerações acerca do Projecto de Drenagem dos Blocos de Rega de Ervidel,
do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva

Some Comments on the Drainage Design of the Ervidel Irrigation Blocs
in the Alqueva Multipurpose Project

Gonçalo Caetano Nunes, Eng.º Agrónomo, Prosistemas; Agronomist
Manuel Valadas, Engº. Agrónomo; Núcleo Agronomia; Agronomist, Agronomy Division

A. Carvalho Eng.ª Agrónoma; DPEP; EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva;
Agronomist, EDIA (Alqueva Multipurpose Project Authority)

Os Blocos de Rega de Ervidel, do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva 
(EFMA), têm uma área da ordem dos 8200 hectares e situam-se em parte dos 
Concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e Aljustrel, sendo atravessado pelo adutor 
principal de rega Alvito-Pisão-Roxo, no seu troço final, próximo da albufeira do 
Roxo.

A rede hidrográfica natural que “serve” a área dos blocos apresenta genericamente 
um bom estado de conservação, sendo constituída por 22 linhas de água principa-
is, sobre as quais incidiu o Projecto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental, 
para além de outras que correspondem a pequenas linhas de escoamento prefe-
rencial.

O Projecto de Drenagem foi desenvolvido segundo as «Orientações para a Elabo-
ração de Projectos de Drenagem dos Blocos de Rega do Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Alqueva», documento publicado pelo Instituto da Água (INAG), com o 
intuito de uniformizar as metodologias a aplicar nestes projectos.

As técnicas de engenharia fluvial propostas nestes estudo têm em conta todas as 
funções do curso de água, sendo elas: hidráulica, biológica, paisagística e econó-
mica.

Deste modo, as intervenções são desenvolvidas numa perspectiva, também, 
ambiental tendo em conta o potencial ecológico e paisagístico dos cursos de água 
sem esquecer contudo, obviamente, o objectivo principal do aproveitamento que é 
a criação e manutenção de condições favoráveis à utilização da agricultura.

As principais dificuldades sentidas na aplicação das “Orientações do INAG” resul-
tam, sobretudo, da desadequação das secções naturais às secções teóricas. 
Surgindo dúvidas na estimativa dos caudais de ponta de cheia e no próprio dimen-
sionamento das secções de vazão.

The Ervidel irrigation blocks of the Alqueva Multipurpose Project 
cover an area of some 8200 hectares and are located in the municipal-
ities of Ferreira do Alentejo, Beja and Aljustrel. These blocks are 
crossed by the Alvito-Pisão-Roxo main drainage canal, in its final 
section, near the Roxo reservoir.

The hydrographic basin that serves the area of the blocks is in general 
in good state of preservation, being formed of 22 main streams that 
were object of Final Design and Environmental Impact Assessment, 
and some others that correspond to small preferential runoff lines.

The drainage design was executed in accordance with «Guidelines 
for Execution of the Drainage Designs of the Alqueva Multipurpose 
Project Irrigation Blocks”, produced by the “Institute of Water” (INAG), 
in order to standardize methodologies to be applied in these designs.

The river engineering techniques proposed in these studies take into 
account all functions of the streams: hydraulic, biologic, landscape 
and economic.

Thus, in addition to the principal purpose of the Project - creation and 
keeping of conditions favorable to the use of water in agriculture - the 
studies also consider the environmental component, given the eco-
logical and landscape potential of the streams.

The main difficulties in the application of the INAG's guidelines result 
essentially from the inadequacy of the natural sections to the theoreti-
cal sections, some doubts having been risen in the estimation of the 
peak flood flows and in the design of the flow sections. 

III Congresso Nacional de Rega e Drenagem, 19-20 Março, Beja, Portugal;
III Congress on Irrigation and Drainage, 19-20 March, Beja, Portugal
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Aspectos geológicos e geotécnicos relacionados com o projecto e construção de Auto-estrada em Dakar (Senegal) 

The geological and geotechnical conditions of a 4 km highway section in the 
city of Dakar (Senegal), located in urban environment, are characterized by 
sandy soils and the water table near the surface. Thus, investigation meth-
ods adequate to the country reality and to the French regulations have been 
adopted. The geological and geotechnical scenario, the surrounding urban 

environment and the 
deficient natural drainage 
conditions have con-
strained the viaducts 
foundations and led to a 
discussion on the materi-
als for the earthfills. 

In this paper reference is 
made to the key factors 
related to the studies of the 
technical solutions consid-
ered and presented to 
APIX (Senegalese Agency 
for the Promotion of In-
vestment and major Pro-
jects and Owner), to the 
construction works carried 
out by MSF and to the 
corresponding technical 
assistance provided by 
COBA. 

Num trecho de auto-estrada de cerca de 4 km na cidade de Dakar (Senegal), 
em meio urbano, as condições geológico-geotécnicas traduzidas por terre-
nos arenosos e nível freático próximo da superfície levaram a considerar 
métodos de investigação adaptados à realidade do país e da regulamenta-
ção francesa em vigor. O cenário geológico-geotécnico presente, o ambiente 
urbano envolvente e as 
condições de deficiente 
drenagem natural suscita-
ram a problemática dos 
materiais de construção 
para os aterros e condicio-
naram as condições de 
fundação das obras de arte. 

Na presente comunicação 
apresentam-se os aspectos 
fundamentais ligados ao 
estudo das soluções técni-
cas ponderadas e apresen-
tadas à APIX (autoridade 
senegalesa para os grandes 
empreendimentos e Dono 
da Obra), à construção 
executada pela MSF e cor-
respondente assistência 
técnica à obra pela COBA. 

Tunneling in the Douro Litoral highway concession. Design and construction aspects 
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Túneis da concessão Douro Litoral. Projecto e aspectos construtivos 

The Douro Litoral Highway Network Concession includes two road tunnels: 
Covelo and Seixo Alvo, both with large section and unidirectional twin 

2galleries - 157 m  and a span of 16,5 m - accommodating a 13 m wide road 
platform. The Covelo’s Tunnel (Gondomar) with a length of 460 m drifts 

develops through a crest of the 
Valongo anticlinal, crossing 
quartzite, clay and ardosifer 
schist in a non occupied rural 
and forest area. As a result of 
the joint work of the design team 
and the contractor consortium 
and based on the data collected 
during the construction phase, a 
description is made of some 
adjustments that have been 
made to the design of the 
Covelo tunnel.

A rede de Auto-Estradas da Concessão Douro Litoral inclui dois túneis rodoviá-
rios, Covelo e Seixo Alvo, com galerias gémeas unidireccionais de grande 

2secção - 157 m  e vão de 16,5 m -  albergando uma plataforma rodoviária de 13 
m de largura. O Túnel do Covelo (Gondomar) com 460 m de comprimento 
desenvolve-se no atravessa-
mento de uma crista no anticlinal 
de Valongo interessando quart-
zitos, xistos ardosíferos e argilo-
sos numa zona sem ocupação à 
superfície. Resultado da colabo-
ração entre a equipa de Projecto 
e o ACE construtor e com base 
em elementos de campo obtidos 
na fase construtiva, são descri-
tas algumas das adaptações ao 
projecto levadas a cabo no túnel 
do Covelo.
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Aplications using a nonlinear hysteretic model coupled with a mohr-coulomb failure criterion
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Aplicações com um modelo não linear histerético acoplado com o critério de rotura mohr-coulomb

Some examples relating to analysis in geotechnical engineering field 
are presented, using hysteretic nonlinear mechanical damping models, 
available within the commercial software package, FLAC. The results 

show a reasonable match with those ob-
tained through laboratory experiments 
carried out on a 1g shake table using dry 
Fontainebleau sand. This kind of hysteretic 
damping model is also used to calculate the 
response spectra for a 2D soil section corre-
sponding to alluvial deposits from the Tagus 
River valley system at Lisbon. The latter is 
subsequently compared with the response 
spectra obtained using an Excel® add-in – 
NERA – for the same section. Then, the 
results obtained for one case of soil-
structure interaction are shown, namely with 
a pile group foundation interacting with the 
surrounding soil.

No âmbito das análises dinâmicas realizadas em geotecnia, apresentam-se al-
guns exemplos onde foi usado um modelo de amortecimento histerético para os 
solos que se encontra implementado no software comercial FLAC. Mostram-se os 
resultados favoráveis da aplicação do modelo na 
interpretação de ensaios experimentais realiza-
dos em simulador sísmico 1g com areia seca 
Fontainebleau. Apresentam-se os resultados 
obtidos da aplicação do referido modelo histeréti-
co de amortecimento ao cálculo da resposta duma 
secção do vale aluvionar do Tejo em Lisboa. Com-
param-se os espectros assim obtidos, do movi-
mento de resposta, com os valores obtidos utili-
zando o add-in para o Excel® - NERA - aplicado à 
mesma secção. Seguidamente, mostram-se os 
resultados obtidos com a aplicação daquele mode-
lo histerético num caso de interacção solo – estru-
tura usando-se como ilustração um grupo de 
estacas de fundação.
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Internacionalização da Engenharia. Aprender a fazer cá para conseguir fazer lá 

Some ideas based on COBA’s 48 years international experience, in 31 
countries and in all their fields of expertise are presented on the theme. 
Internationalisation implies a wide experience in the home market, in order 
to be able to compete with very qualified companies from developed coun-
tries. Sound financial status is also an important requirement to meet with 
high expenses arising out of the marketing activities and of the preparation 
of proposals and, later on, to be able to survive to the frequent delays in the 
payment of provided services. For the last years, Portuguese consultancy 
companies have been increasing their internationalisation through National 
Investment Groups and Portuguese Contractors interested in extending 
their activities to new countries. Examples of large projects executed by 
COBA both in Portugal and abroad are shown.

São apresentadas considerações baseadas na experiência de 48 anos de 
actuação da COBA no estrangeiro, em 31 países e cobrindo todas as suas 
áreas de intervenção. A internacionalização implica experiência adquirida em 
Portugal, que permita competir no estrangeiro com empresas muito qualifica-
das de outros países desenvolvidos. Implica igualmente solidez financeira 
para fazer face às despesas de pesquisa de mercados e de apresentação de 
propostas e, posteriormente, para assegurar a sobrevivência das empresas 
face aos frequentes atrasos nos recebimentos dos serviços prestados. Nos 
últimos anos têm aumentado a internacionalização de empresas portugue-
sas de consultoria por via da ligação a grupos nacionais e a empresas de 
construção interessados em penetrar em novos países. São mostrados 
exemplos de projectos de grandes obras, executados pela COBA em Portu-
gal e no estrangeiro. 
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Aplicação a um caso com interacção solo-estrutura:

Constitutive model application for a soil-structure interaction case:

SOIL – PILES GROUP CINEMATIC INTERACTION (FLAC) - Pile 4 (right hand last one)
Maximum bending values from bending time-series registration along pile length 
Artificial acceleration time-series - Earthquake type 1.3, Tr = 475 years (accel. 3)
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city of Dakar (Senegal), located in urban environment, are characterized by 
sandy soils and the water table near the surface. Thus, investigation meth-
ods adequate to the country reality and to the French regulations have been 
adopted. The geological and geotechnical scenario, the surrounding urban 

environment and the 
deficient natural drainage 
conditions have con-
strained the viaducts 
foundations and led to a 
discussion on the materi-
als for the earthfills. 

In this paper reference is 
made to the key factors 
related to the studies of the 
technical solutions consid-
ered and presented to 
APIX (Senegalese Agency 
for the Promotion of In-
vestment and major Pro-
jects and Owner), to the 
construction works carried 
out by MSF and to the 
corresponding technical 
assistance provided by 
COBA. 

Num trecho de auto-estrada de cerca de 4 km na cidade de Dakar (Senegal), 
em meio urbano, as condições geológico-geotécnicas traduzidas por terre-
nos arenosos e nível freático próximo da superfície levaram a considerar 
métodos de investigação adaptados à realidade do país e da regulamenta-
ção francesa em vigor. O cenário geológico-geotécnico presente, o ambiente 
urbano envolvente e as 
condições de deficiente 
drenagem natural suscita-
ram a problemática dos 
materiais de construção 
para os aterros e condicio-
naram as condições de 
fundação das obras de arte. 

Na presente comunicação 
apresentam-se os aspectos 
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The Douro Litoral Highway Network Concession includes two road tunnels: 
Covelo and Seixo Alvo, both with large section and unidirectional twin 

2galleries - 157 m  and a span of 16,5 m - accommodating a 13 m wide road 
platform. The Covelo’s Tunnel (Gondomar) with a length of 460 m drifts 

develops through a crest of the 
Valongo anticlinal, crossing 
quartzite, clay and ardosifer 
schist in a non occupied rural 
and forest area. As a result of 
the joint work of the design team 
and the contractor consortium 
and based on the data collected 
during the construction phase, a 
description is made of some 
adjustments that have been 
made to the design of the 
Covelo tunnel.
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m de largura. O Túnel do Covelo (Gondomar) com 460 m de comprimento 
desenvolve-se no atravessa-
mento de uma crista no anticlinal 
de Valongo interessando quart-
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sos numa zona sem ocupação à 
superfície. Resultado da colabo-
ração entre a equipa de Projecto 
e o ACE construtor e com base 
em elementos de campo obtidos 
na fase construtiva, são descri-
tas algumas das adaptações ao 
projecto levadas a cabo no túnel 
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Aplicações com um modelo não linear histerético acoplado com o critério de rotura mohr-coulomb

Some examples relating to analysis in geotechnical engineering field 
are presented, using hysteretic nonlinear mechanical damping models, 
available within the commercial software package, FLAC. The results 

show a reasonable match with those ob-
tained through laboratory experiments 
carried out on a 1g shake table using dry 
Fontainebleau sand. This kind of hysteretic 
damping model is also used to calculate the 
response spectra for a 2D soil section corre-
sponding to alluvial deposits from the Tagus 
River valley system at Lisbon. The latter is 
subsequently compared with the response 
spectra obtained using an Excel® add-in – 
NERA – for the same section. Then, the 
results obtained for one case of soil-
structure interaction are shown, namely with 
a pile group foundation interacting with the 
surrounding soil.

No âmbito das análises dinâmicas realizadas em geotecnia, apresentam-se al-
guns exemplos onde foi usado um modelo de amortecimento histerético para os 
solos que se encontra implementado no software comercial FLAC. Mostram-se os 
resultados favoráveis da aplicação do modelo na 
interpretação de ensaios experimentais realiza-
dos em simulador sísmico 1g com areia seca 
Fontainebleau. Apresentam-se os resultados 
obtidos da aplicação do referido modelo histeréti-
co de amortecimento ao cálculo da resposta duma 
secção do vale aluvionar do Tejo em Lisboa. Com-
param-se os espectros assim obtidos, do movi-
mento de resposta, com os valores obtidos utili-
zando o add-in para o Excel® - NERA - aplicado à 
mesma secção. Seguidamente, mostram-se os 
resultados obtidos com a aplicação daquele mode-
lo histerético num caso de interacção solo – estru-
tura usando-se como ilustração um grupo de 
estacas de fundação.
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high expenses arising out of the marketing activities and of the preparation 
of proposals and, later on, to be able to survive to the frequent delays in the 
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companies have been increasing their internationalisation through National 
Investment Groups and Portuguese Contractors interested in extending 
their activities to new countries. Examples of large projects executed by 
COBA both in Portugal and abroad are shown.
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actuação da COBA no estrangeiro, em 31 países e cobrindo todas as suas 
áreas de intervenção. A internacionalização implica experiência adquirida em 
Portugal, que permita competir no estrangeiro com empresas muito qualifica-
das de outros países desenvolvidos. Implica igualmente solidez financeira 
para fazer face às despesas de pesquisa de mercados e de apresentação de 
propostas e, posteriormente, para assegurar a sobrevivência das empresas 
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O traçado da Variante à Madalena do Mar, localizado na zona Sudoeste da ilha 
da Madeira, desenvolve-se essencialmente ao longo de dois túneis rodoviários 
de tipo bidireccional que, juntamente com as galerias de emergência associa-
das, totalizam cerca de 4775 m de escavações subterrâneas. 
Os túneis desenvolvem-
se nas proximidades de 
arribas costeiras, interes-
sando fundamentalmente 
alternâncias de escoadas 
lávicas com depósitos 
piroclásticos, ambos 
pertencentes ao comple-
xo vulcânico    . Junto aos 
emboquilhamentos ocor-
rem ainda depósitos de 
vertente. Estes depósitos 
de vertente, na entrada 
do primeiro túnel, encon-
tram-se associados a 
uma grande massa es-
corregada, na zona cen-
tral entre túneis, associa-
dos à Ribeira da Madalena de grande dinâmica erosiva e, na zona terminal do 
traçado na saída do segundo túnel, à acção erosiva marinha. É dado especial 
enfoque às soluções construtivas adoptadas no atravessamento de depósitos 
piroclásticos finos de caracter evolutivo e de depósitos de vertente. 

Tunneling in fine evolutive piroclasts and in talus. The case of the Madalena do Mar tunnels 

Raúl Pistone, Engº. Geólogo, Director Serviço Geotecnia; Geological Engineer, Director Geotechnics Dept.
Jorge Bento, Engº. Geólogo, Serviço Geotecnia; Geological Engineer, Geotechnics Dept. 

Luís Freire, Engº. Civil, Avelino Farinha e Agrela; Civil Engineer,
António Lopes, Engº. Civil, Soares da Costa; Civil Engineer 

 Atravessamento de depósitos piroclásticos finos de carácter evolutivo e depósitos de vertente.
O caso dos túneis da Madalena do Mar 

The Madalena do Mar tunnels, located in the Southwest part of the 
Madeira island, comprise two main bidirectional galleries with 
associated safety galleries with a total accumulated length of   
4775 m. 

The tunnels are exca-
vated in the proximity 
of coastal slopes, 
crossing alternating 
layers of basalts with 
piroclastic layers, 
both of the      volca-
nic complex. Talus 
deposits occur near 
the portals. At the 
entrance portal they 
are associated with 
slided masses. These 
types of deposits are 
also found halfway 
the alignment, be-
tween the tunnels, 
associated with the 

Madalena creek and its dynamic erosive environment, whilst at the 
end of the alignment they are connected with the marine erosion 
mechanisms. Special attention is paid to tunnelling techniques 
under fine evolutive piroclasts and talus deposits.
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Technical assistance of retaining wall works – monitoring and tests
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Acompanhamento de uma obra de estruturas de contenção - instrumentação e ensaios

The new road connection 
Vasco Gil - Fundoa at level 

st500 – 1  phase - is located in 
the Madeira Island, on an area 
that is highly constrained by 
geotechnical aspects, rough 
topography and ground occu-
pation. Along the 1700 m 
extension of the main road, it 
was necessary to design 
around 1740 m of retaining 
structures of various types, 
heights, constructive methods 
and techniques. 

This paper points out on the 
aspects of technical assis-
tance, mainly concerning 
monitoring and ground an-
chors/soil nails tests. The use 
of the European Standards 
and Recommendations estab-
lish the main design and con-
struction criteria.

A Nova Ligação Vasco Gil – Fundoa à 
cota 500 - 1ª fase - constitui uma infra-
estrutura rodoviária localizada na Ilha 
da Madeira, numa zona fortemente 
condicionada pelos aspectos geológi-
cos e geotécnicos, pela orografia 
acidentada e ainda pela ocupação de 
superfície. Neste enquadramento, 
numa extensão de 1700 m de estrada 
principal houve necessidade de pro-
jectar cerca de 1740 m de estruturas 
de contenção, dos mais variados 
tipos, alturas e processos construti-
vos. 

O presente artigo centra-se essenci-
almente no acompanhamento de 
obra, na parte de instrumentação e de 
ensaios de pregagens e de ancora-
gens, com especial incidência nestes 
últimos. Recorreu-se à regulamenta-
ção europeia (Eurocódigos, EuroNor-
mas e Recomendações) como ele-
mento base, a cumprir e em ambas as 
vertentes: projecto e obra.

β2

β2


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

