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Resumo 
Aquando da construção de um troço rodoviário do IC9, verificou-se a necessidade de reestabelecer a Estrada 

de Pêras Ruivas. Parte da estrada foi implantada na crista de um talude de escavação, que tem vindo a sofrer 

diversos fenómenos de instabilização. 

O trabalho desenvolvido visa o estudo e compreensão dos fenómenos de instabilização observados, no âmbito 

da temática da estabilidade de taludes, com o objectivo de salvaguardar o Restabelecimento, propondo duas 

soluções de reforço para garantir a sua segurança. 

Numa primeira abordagem, foi feita a exposição e interpretação dos acontecimentos ocorridos no talude. A sua 

análise detalhada levou ao diagnóstico dos fenómenos de instabilidade, e com base nesse diagnóstico foi 

estabelecido um modelo do problema, que foi o alicerce para a definição das duas soluções. 

Através da retroanálise foi validado o diagnóstico definido, mediante o método dos elementos finitos, 

recorrendo ao programa Plaxis 2D, comparando os resultados obtidos na modelação numérica, com as leituras 

da instrumentação presente no talude e os mecanismos de instabilização observados. 

As soluções de estabilização, modeladas através do programa Plaxis 2D, foram dimensionadas de acordo com o 

EC2. Foi ainda realizado um estudo comparativo entre as duas soluções, de forma a encontrar a solução mais 

vantajosa. 

Neste estudo enfatiza-se a extrema importância da elaboração de um Plano de Prospecção Geológica e 

Geotécnica, bem como um Plano de Instrumentação e Observação adequados, pois estão na base da resolução 

de muitos problemas ligados à estabilidade de taludes, podendo ainda ser oportunamente utilizados como 

prevenção e antecipação dos mesmos. 
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Abstract 
During the construction of a road section in IC9, it was necessary to re-establish the Road of Pêras Ruivas. The 

road was relocated to the top of an excavation slope. Several episodes of slope failure have been observed 

since the road was implanted there. 

The objective of this dissertation is the study and comprehension of the instability phenomena, in the context 

of slope stability, with the purpose to safeguard the road and the slope, proposing two reinforcement solutions 

to guarantee its safety. 

In a first approach, a chronological exposition and interpretation of the occurred events is presented. Its 

detailed analysis led to the diagnosis of the instability phenomena, and based on that diagnosis, a model of the 

problem was defined, which was the groundwork for the definition of the two proposed solutions. 

Trough back-analysis the established diagnosis was validated, using the finite element method, with the 

program Plaxis 2D, comparing the results obtained in the numerical simulation with the readings of the 

instrumentation present on the slope, and the observed instability mechanism. 

The two possible stabilization solutions, modelled using the program Plaxis 2D, were structurally dimensioned 

by EC2. A comparative study was carried out between both solutions, in order to find the most advantageous 

one. 

In this study it’s emphasized the extreme importance to formulate a Geological and Geotechnical Prospecting 

Plan, as well as an adequate Instrumentation and Observation Plan, since they both are the foundation for 

solving many problems related to slope stability.  
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𝐸 – Módulo de deformabilidade; 

𝐸’ - Módulo de deformabilidade drenado; 

𝐸𝑢 – Módulo de deformabilidade não drenado. 

𝐸𝑑 – Acção de cálculo; 

𝐸50 - Módulo de deformabilidade secante em 

estado triaxial drenado, para 50% da tensão 

deviatórica na rotura; 

𝐸𝑜𝑒𝑑  – Módulo de deformabilidade no ensaio 

edométrico; 

𝐸𝑢𝑟  - Módulo de deformabilidade para a 

descarga/carga; 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 - Módulo de deformabilidade secante em 

estado triaxial drenado, para 50% da tensão 

deviatórica na rotura, para uma tensão de 

referência, 𝑝𝑟𝑒𝑓 ; 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 – Módulo de deformabilidade no ensaio 

edométrico, para uma tensão de referência, 𝑝𝑟𝑒𝑓; 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 − Módulo de deformabilidade para a  

descarga/carga para uma tensão de referência, 

𝑝𝑟𝑒𝑓; 

𝐸𝐼− Rigidez à flexão; 

𝐸𝐴− Rigidez Axial; 
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𝐸𝐿𝑈 – Estado limite último; 

𝐸𝐿𝑆 – Estado limite de serviço; 

𝐸𝐶2 – Eurocódigo 2; 

𝐸𝐶7 – Eurocódigo 7; 

𝐹 – Grau de fracturação de um maciço rochoso; 

𝑓𝑦𝑑– Tensão de cálculo de cedência do aço; 

𝑓𝑐𝑑  - Tensão de cálculo de rotura do betão à 

compressão; 

𝑓𝑐𝑘  - Tensão característica de rotura do betão à 

compressão; 

𝑓𝑦𝑘 - Tensão característica de cedência do aço; 

𝐹𝑆 – Factor de Segurança; 

𝐻 – Direcção horizontal;  

𝑖 – Raio de giração da seção transversal 

considerada; 

𝐼 (−) – Inclinómetro; 

𝐼𝐶9 – Itinerário Complementar 9; 

𝐼𝐺𝑀 – Instituto Geológico e Mineiro; 

𝐼𝐺𝑈 – Técnica de injecção da calda de cimento 

global em pressão unitária; 

𝐼𝑃 – Índice de Plasticidade; 

𝐾0 – Coeficiente de impulso em repouso; 

𝐿𝑠 - Comprimento de selagem da microestaca; 

𝐿 – Comprimento do elemento estrutural; 

𝐿𝐶𝑃𝐶 – Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées; 

𝐿0 – Comprimento de encurvadura do elemento 

estrutural; 

𝐿𝐿 – Limite de liquidez; 

𝐿𝑁𝐸𝐶 – Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

𝐿𝑃- Limite de plasticidade; 

𝑚 – Expoente relação de dependência da rigidez 

em relação ao nível de tensão (para o modelo 

constitutivo de Hardening Soil); 

𝑀 - Valor do momento flector actuante; 

𝑀𝑟𝑑  - Valor de cálculo da resistência máxima do 

elemento estrutural; 

𝑀𝑠𝑑  – Valor de cálculo do momento flector 

actuante; 

𝑁 – Valor do esforço axial actuante; 

𝑁𝐹 – Nível Freático; 

𝑁𝑠𝑑  - Valor de cálculo do esforço axial actuante; 

𝑁𝑟𝑑  - Valor de cálculo da resistência máxima do 

elemento estrutural; 

𝑁𝑃 – Norma Portuguesa; 

𝑁𝑆𝑃𝑇 – Número de pancadas obtidas no ensaio 

𝑆𝑃𝑇; 

𝑁80 – Classe do tubo de aço de lata resistência, 

para microestacas, com tensão de cedência típica 

de 560 𝑀𝑃𝑎. 

𝑃 (−) – Piezómetro; 

𝑟 – Raio da secção da estaca; 

𝑅𝑑 – Resistência de cálculo; 
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𝑅𝑓 – Quociente que relaciona a tensão deviatórica 

na rotura com a assimptota da hipérbole que 

traduz a relação tensão- deformação; 

𝑅𝑄𝐷 – Rock Quality Designation, sistema de 

classificação indicativo da qualidade de maciços 

rochosos; 

𝑠 – Afastamento dos estribos; 

𝑆 (−) – Sondagem; 

𝑆𝐶 (−) – Sondagem Complementar; 

𝑆𝐼𝑀𝑅 – Sociedade Internacional de Mecânica dos 

Solos e das Rochas; 

𝑆𝑃𝑇 - Standard Penetration Test; 

𝑝𝑟𝑒𝑓  - Tensão de referência; 

𝑞𝑠 - Parâmetro que define a aderência entre o 

solo-cimento; 

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟− Resistência na interface solo-estrutura 

(relativo à resistência do solo ao corte); 

𝑉 – Direcção vertical;  

𝑉 - Valor do esforço transverso actuante; 

𝑉𝑠𝑑  – Valor de cálculo do esforço transverso 

actuante; 

𝑉𝑟𝑑  - Valor de cálculo do esforço transverso 

máximo resistente do elemento estrutural; 

𝑤− Peso específico do elemento Plate; 

𝑊 – Grau de alteração de um maciço rochoso;  

 

 

 

𝑨𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒐 𝑮𝒓𝒆𝒈𝒐 

Ф– Diâmetro do elemento;  

ф′ - Ângulo de resistência ao corte do solo; 

ф𝑙𝑜𝑛𝑔  – Diâmetro a armadura longitudinal;  

𝛾 – Peso volúmico; 

𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  – Peso volúmico do solo seco; 

𝛾𝑠𝑎𝑡 – Peso volúmico do solo saturado; 

𝛾𝐺  - Coeficiente parcial de segurança para acções 

permanentes; 

𝛹 – Ângulo de dilatância; 

𝛼 – Percentagem do diâmetro de calda de cimento 

que é superior ao diâmetro da armadura da 

microestaca; 

𝛼𝑖- Coeficiente que depende da natureza e 

compacidade do solo e do método de injecção; 

𝜃 - Ângulo de inclinação do campo de 

compressões; 

∅𝑠 – Diâmetro da furação da microestaca; 

𝛾𝑀0- Coeficiente parcial de segurança para a 

resistência de seções transversais de qualquer 

classe; 

𝜆 – Coeficiente de esbelteza; 

𝜈− Coeficiente de Poisson; 

𝜈𝑢𝑟 - Coeficiente de Poisson na descarga/recarga 

𝜈 – Esforço normal reduzido;  

𝜇 – Momento flector reduzido; 
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𝛴𝑀𝑆𝐹 – Multiplicador total da análise de cálculo 

Phi/C Reduction; 

𝜔- Teor em água; 

𝜔 – Percentagem mecânica de armadura;  

𝜎’𝑣0 – Tensão efectiva vertical inicial; 

𝜎’ℎ0– Tensão efectiva vertical inicial; 

𝜎’1 – Tensão vertical; 

𝜎’3 – Tensão de confinamento; 

𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 – Percentagem mínima de armadura; 
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1. Íntroduça o 
1.1. Enquadramento geral  

Ao procurar definir o traçado de uma estrada, há que ter em conta diversos factores, uns associados às 

características do terreno da região onde se pretende a sua implantação, outros associados às condições de 

circulação que se pretende oferecer ao tráfego, outros ainda ligados a razões económicas. Cada um desses 

factores recomenda certas orientações, as quais nem sempre são convergentes. Assim, a solução a adoptar 

será sempre o resultado da ponderação de um conjunto de diversos condicionamentos [1]. 

De entre os vários condicionamentos ao traçado, no tema que se irá abordar na presente dissertação, os mais 

relevantes serão os ligados às características da região, como a topografia, geologia e geotecnia. 

O relevo topográfico deve ajustar-se o quanto possível ao terreno para evitar que haja grandes movimentos de 

terras, estes além de encarecerem a construção, podem dar origem a diversos problemas, como estabilidade 

de taludes e assentamentos, entre outros. Pode dizer-se que 30 a 40 % do custo total de uma obra nova será 

função de terraplanagens, dependendo este valor da zona onde a obra se executa, sendo que zonas mais 

acidentadas implicam maiores custos relativos. Grandes movimentos de terras implicam também a 

necessidade de obras de arte, túneis, muros, aquedutos, restabelecimento de vias interrompidas e maiores 

perturbações à paisagem [1]. 

Deve ainda procurar-se orientar o traçado de modo a que passe por terrenos adequados, pois a estabilidade de 

taludes e encostas depende directamente das condições geológicas e geotécnicas presentes. Em relação à 

fundação dos aterros e outras obras, tem-se que quanto mais plásticos e compressíveis forem os terrenos, 

maior a dificuldade de encontrar condições de fundação económicas e eficazes, havendo o risco de 

assentamentos indesejáveis ou mesmo de roturas. Há ainda interesse em orientar o traçado de modo que, se 

possível, os materiais escavados sejam adequados para serem usados em aterros ou em camadas de 

pavimentos, evitando o seu transporte para vazadouro [1]. 

Verifica-se deste modo uma presença muito marcada da engenharia geotécnica em obras deste tipo, 

assumindo um papel muito relevante em vias de comunicação, tendo em conta as condicionantes referidas, e 

sendo que grande parte da rede está inserida em taludes de aterro ou escavação [2]. 

O presente caso que se irá abordar é dado por uma situação de instabilização de um talude rodoviário, 

referente ao restabelecimento da Estrada de Pêras Ruivas, Restabelecimento 10, aquando da construção do 

respectivo troço do IC9, Itinerário Complementar 9, localizado entre Ourém e Alburitel. O restabelecimento 

encontra-se na crista de um talude de escavação que tem vindo a instabilizar desde o início da sua construção, 

em 2011, até à presente data. 

A metodologia a adoptar para estabilização de um talude deve iniciar-se com o levantamento dos 

condicionamentos, através de uma análise do cenário presente. Esta análise engloba aspectos como os serviços 

afectados, impacto ambiental e visual, geologia, hidrologia e topografia, prazo de execução e custo, entre 

outros. Após o levantamento dos condicionamentos segue-se a execução da prospecção geológica e 

geotécnica, uma componente fundamental numa obra deste carácter, pois é uma ferramenta que possibilita 
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que se proceda à adequação da solução ao terreno, e à optimização económica de cada projecto, consoante os 

resultados da referida prospecção. O custo de uma obra pode ser bastante minimizado se esta for bem 

programada de acordo com um estudo correcto do terreno. De seguida, desenvolve-se uma interacção 

dinâmica entre o projecto inicial, definido com base nas fases anteriores desta metodologia, e o plano de 

instrumentação e observação, em fase de construção, o que leva a uma retroanálise do referido projecto, 

podendo conduzir ainda a uma reformulação desse mesmo, se necessário [3]. Destaca-se a extrema 

importância de um plano de instrumentação e observação adequado, tanto no decorrer da obra como na sua 

exploração. Este permite uma validação dos critérios assumidos em projecto, ou uma redefinição destes em 

tempo útil, havendo assim, idealmente, uma constante retroanálise do projecto em fase de obra, em função da 

observação do comportamento desta [4]. 

 

1.2. Objectivos da dissertação 

A presente dissertação, tendo como finalidade de analisar a estabilidade e segurança do talude de escavação 

em causa, e salvaguardar o Restabelecimento no topo do mesmo, pretende atingir os seguintes objectivos: 

▪ Entender o fenómeno de instabilização de forma a encontrar a melhor solução possível. Com os resultados da 

prospecção geológica e geotécnica procede-se à avaliação e análise dos terrenos existentes no talude em 

estudo, no sentido de obter a informação o mais completa possível relativamente à sua caracterização e 

zoneamento geotécnico, e em consequência melhor suportar o diagnóstico referente aos fenómenos de 

instabilidade observados. Propõe-se então, através dos resultados obtidos, a criação de um modelo 

tridimensional do problema para que as possíveis causas da instabilização sejam fáceis de interpretar e bem 

visíveis.  

▪ Confirmação do diagnóstico do problema através do método de retroanálise, de forma a completar uma 

avaliação fidedigna do comportamento do talude e percepção dos fenómenos de instabilização, através do 

programa de elementos finitos Plaxis 2D. Este, considerando a interacção entre as tensões e deformações 

experimentadas no terreno, é capaz de validar, ou não, o diagnóstico, através de uma análise comparativa 

entre os resultados da instrumentação no talude e os respectivos deslocamentos obtidos no programa. Desta 

forma, é possível definir os parâmetros de resistência do material que instabilizou, compatíveis com as 

instabilizações observadas, os quais serão posteriormente utilizados na modelação das soluções de 

estabilização. 

▪ Encontrar as soluções mais eficientes e adequadas ao problema, procedendo-se à modelação iterativa de 

duas soluções consideradas pertinentes, de forma a obter a melhor interacção possível entre as respectivas e o 

terreno, minimizando os esforços nas mesmas e os deslocamentos no terreno. Pretende-se assim que as 

soluções de estabilização garantam a completa estabilidade global do talude. A segurança estrutural e 

geotécnica das soluções de estabilização também será verificada. 

▪ Por último propõe-se a realização de uma análise económica entre as soluções, bem como uma análise 

comparativa ao nível técnico das mesmas. 
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1.3. Estrutura da dissertação  

Pretende-se que o leitor experiencie o decorrer do problema, tendo contacto com o mesmo de uma forma 

orientada, desde o seu início, através de uma introdução cronológica dos desenvolvimentos no talude, 

passando pela sua completa interpretação, até à lógica subjacente das soluções de reforço que serão 

propostas, concretização e modelação das mesmas. Sendo que a presente dissertação detém uma índole muito 

prática, propõe-se ainda um pequeno enquadramento conceitual em todos os estágios considerados 

relevantes para o efeito. 

A estrutura da dissertação apresenta um paralelismo com os objectivos anteriormente enunciados, dada a 

elevada interdependência entre os mesmos de forma a assegurar a estabilidade do talude. A dissertação 

encontra-se então dividida em 7 capítulos. 

Este primeiro capítulo, sendo um capítulo introdutório, apresenta o âmbito em que se insere o problema, os 

objectivos envolvidos na sua resolução, e a estrutura do documento. 

O segundo capítulo diz respeito uma análise pormenorizada do caso de estudo. Esta análise inicia-se com um 

breve enquadramento geral e uma exposição detalhada da evolução cronológica e sequencial dos vários 

acontecimentos ocorridos no talude, e o respectivo histórico de intervenções. De seguida é descrito o cenário 

geológico e geotécnico do mesmo, através de uma compilação da informação recolhida por diversas entidades 

envolvidas em prospecções e estudos do terreno, e respectiva análise da mesma informação, com o objectivo 

de suportar o diagnóstico dos fenómenos de instabilidade observados e de chegar a um modelo que 

represente o mais autenticamente possível o problema. Através do diagnóstico e do modelo, são definidas 

duas possíveis soluções para estabilizar o talude. 

O terceiro e quartos capítulos são inteiramente dedicados à modelação numérica. No terceiro capítulo é 

tratada a retroanálise e no quarto capítulo as respectivas soluções de estabilização. Procurou-se, como já foi 

referido, no sentido em que são capítulos de carácter muito prático, abordar uma metodologia descritiva que 

interligue todos os passos da modelação do problema, incluindo a sua respectiva descrição e explicação 

fundamentada. 

No quinto capítulo realiza-se o dimensionamento e verificação de segurança das respectivas soluções de 

estabilização, de acordo com o EC2. 

No sexto capítulo apresenta-se uma análise comparativa entre as soluções estudadas. Analisando-se a garantia 

que cada solução oferece, em termos de segurança no que toca às condições de estabilidade do talude, e 

verificando a viabilidade económica de cada uma, de forma a procurar a solução técnica e economicamente 

mais favorável, através dos valores estimados para a solução em análise, e as operações construtivas 

consideradas mais importantes. 

O sétimo e último capítulo diz respeito às principais conclusões e críticas ao trabalho realizado, sendo também 

apresentadas propostas tendo em vista o desenvolvimento de estudos futuros neste domínio. 
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2. Caso de estudo 
2.1. Enquadramento geral  

O IC9 é um itinerário complementar, via transversal no litoral oeste de Portugal, que beneficia as 

acessibilidades entre os concelhos da Nazaré, Alcobaça, Batalha, Porto Mós, Leiria, Ourém e Tomar. Na Figura 

2-1 encontram-se os respectivos troços deste itinerário, em que o troço onde se localiza o caso de estudo está 

identificado, tendo sido a sua construção iniciada em 2011 [5]. 

 

Figura 2-1: Excerto do mapa de Portugal com identificação do troço do IC9 onde se insere o caso de estudo [6]. 

O talude em estudo é um talude de escavação, localizado ao km 50+200 do IC9, do lado direito – Sudoeste, no 

sentido Ourém-Tomar, lanço do Lote 4H, entre Ourém e Alburitel, no concelho de Ourém. Este apresenta cerca 

de 20m de altura e na respectiva crista implanta-se o Restabelecimento 10 (Estrada das Pêras Ruivas), fundado 

sobre um aterro. Na vista aérea da zona, que se apresenta na Figura 2-2, correspondente à fase de construção 

do IC9, é possível identificar o talude em causa, bem como o troço do IC9 onde este se insere [7].                     

 

Figura 2-2: Vista aérea do talude e respectiva identificação da sua localização no mapa de Portugal [6]. 
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2.2. Antecedentes e histórico de intervenções  

Tendo por base [7], segue-se listada a evolução cronológica dos acontecimentos ocorridos no talude. 

▪ Outubro 2011 

Durante a construção do troço do IC9, em Outubro de 2011, verificaram-se logo os primeiros fenómenos de 

instabilidade no talude, após os trabalhos de escavação. Nessa altura, a escavação foi realizada com inclinação 

de projecto de 1V:1.5H, com banquetas afastadas de 7m.  

Ocorreu assim um deslizamento de grandes dimensões, que se apresenta na Figura 2-3, com direcção principal 

Norte-Sul (de viés para a via) que atingiu os 3 panos de talude. No entanto, não foi possível ter acesso ao 

projecto inicial, em que o deslizamento terá sido atribuído à existência de uma falha geológica não identificada 

anteriormente. 

 

Figura 2-3: Vista do escorregamento do talude do lado direito ao km 50+200 do IC9, em Outubro de 2011 [7]. 

▪ Abril 2012 

Foram realizados trabalhos de reparação da zona afectada, concluídos em Abril de 2012. Não havendo mais 

detalhes fornecidos, os trabalhos encontram-se representados na Figura 2-4.        

 

Figura 2-4: Vista do talude do lado direito ao km 50+200 do IC9, em Abril de 2012, após trabalhos de reparação [7]. 

 

𝟏 

𝟕 𝒎 
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▪ Junho 2012 

Na sequência de fortes chuvadas, os taludes entre o Restabelecimento e o km 50+300 sofreram danos não 

especificados na informação disponibilizada, e em Junho de 2012 voltou a ser necessária uma intervenção. As 

principais medidas de reparação/estabilização nesta data foram as seguintes: 

- O reperfilamento dos taludes acima da 1ª banqueta, entre os km 50+050 e 50+225, passando para uma 

inclinação de 1V:2H; 

- O alargamento da 2ª banqueta para 4 m;  

- A reconstrução de todas as máscaras drenantes afectadas, assim como a construção de novos trabalhos de 

drenagem e impermeabilização. 

▪ Novembro 2013 

No inverno de 2012/2013 ocorreu outro deslizamento com direcção principal Norte-Sul (de viés para a via), a 

Poente do ocorrido em Outubro de 2011, que atingiu novamente os 3 panos de talude. A intervenção de 

reparação incluiu: 

- Remoção dos solos instabilizados; 

- Modelação superficial, com alteração da geometria dos taludes a Poente do escorregamento, que passou a 

ser de 1V:2,64H, sem banquetas; 

- Construção de trincheiras para drenagem interna; 

- Execução de um muro de gabiões, de espera no pé do talude, com 4m de altura; 

- Adaptação do sistema de drenagem superficial, com impermeabilização da valeta a montante, 

complementada pelo reforço do revestimento vegetal (projecto de Junho de 2013).  

Na Figura 2-5 apresenta-se a vista do talude após a realização destes trabalhos de reparação, em Novembro de 

2013. 

 

Figura 2-5: Vista do talude do lado direito ao km 50+200 do IC9, em Novembro de 2013, após trabalhos de reparação [7]. 
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▪ Fevereiro 2014 

Foi mobilizado um novo escorregamento, seguindo aproximadamente a mesma direcção dos anteriores, no 

alinhamento segundo o qual a inclinação do talude era inferior a 20º, conforme indicado na Figura 2-6. 

           

Figura 2-6: Vista do escorregamento do talude do lado direito ao km 50+200 do IC9, em Fevereiro de 2014 [7]. 

 

▪ Setembro e Outubro 2014 

No âmbito do “ Projecto de Execução de Reparação e Estabilização do Talude de Escavação ao km 50+200 (lado 

direito) ”, na sequência dos escorregamentos sucessivos, foi definido um programa de prospecção e 

monitorização. Os trabalhos de prospecção de Setembro e Outubro de 2014 incluíram a realização de 14 furos 

de sondagem, com recuperação integral de amostras, com posterior instalação de 8 inclinómetros e de 6 

piezómetros, distribuídos pelo talude Sul. Na zona instabilizada foram ainda realizados 8 ensaios DPSH, uma 

vez que as condições de segurança não permitiriam a mobilização de um equipamento de sondagens 

convencional. No entanto, não foi possível ter acesso aos resultados dos trabalhos de prospecção realizados. 

Nesta altura, parte do muro de gabiões já teria sido derrubado devido aos escorregamentos sucessivos, 

localizado na base do talude e junto ao IC9, atingindo a plataforma rodoviária, conforme se pode observar na 

Figura 2-7.  

 

Figura 2-7: Vista da rotura do muro em gabiões, na base do talude do IC9, em 16 de Outubro de 2014 [7]. 
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▪ Novembro 2014 

No “Projecto de Execução de Reparação e Estabilização do Talude de Escavação ao km 50+200 (lado direito) ”, 

datado de Novembro de 2014, foi definida uma solução de estabilização como intervenção urgente na parte 

superior do talude de escavação, com vista a suportar definitivamente o aterro de fundação e a proteger o 

restabelecimento, que se encontrava em risco. Foi executada então uma solução em cortina de perfis 

metálicos tubulares cravados e ancorados, para protecção do restabelecimento e reperfilamento do talude 

subjacente, conforme representado na Figura 2-8.       

 

 

Figura 2-8: Corte transversal tipo da cortina ancorada, executada na parte superior do talude, Novembro 2014 [7]. 

 

▪ Junho 2015 

No “Projecto de Execução de Reparação e Estabilização do Talude de Escavação ao km 50+200 (lado direito) ” – 

Revisão A, datado de Julho de 2015, foi ainda definida outra solução de duas cortinas de perfis metálicos 

cravados complementares (cortinas 1 e 2) segundo dois alinhamentos inferiores, na zona afectada, e aplicação 

de dispositivos de drenagem ao longo do talude. Na Figura 2-9 encontram-se representadas as cortinas 

definidas no referido Projecto.       
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Figura 2-9: Corte transversal tipo das cortinas de perfis metálicos, executadas em dois alinhamentos do talude, Julho 2015 
[7]. 

 

▪ Janeiro 2016 

Na Figura 2-10 apresenta-se uma vista do talude no final de Janeiro de 2016, onde é possível observar as 

intervenções sucessivas que foram realizadas com o objectivo de estabilizar o talude e o arruamento 

correspondente ao restabelecimento, existente no topo do mesmo, após a ocorrência dos sucessivos 

deslizamentos.                           

 

Figura 2-10: Vista das cortinas executadas no talude do lado direito ao km 50+200 do IC9, no final de Janeiro de 2016 [7]. 

 

▪ Fevereiro 2016 

Voltou a ser observado um escorregamento no lado Nascente do pano superior, conforme ilustrado na Figura 

2-11, traduzindo-se pelo movimento de camadas de aterros, solos de cobertura e formações sedimentares 

detríticas, sobre as camadas adjacentes, estas últimas muito provavelmente lubrificadas pela acção da água.         

Cortina de 
Novembro 2014 

Cortina 2 
(Viga de Coroamento) 

Cortina 1 
(Viga de Coroamento) 

Cortina de 2014 

Cortina 2, 2015 

Cortina 1, 2015 
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Figura 2-11: Vista do escorregamento ocorrido em Fevereiro de 2016 [7]. 

 

▪ Janeiro 2017 

Aquando de uma visita ao talude nesta data, foram identificados novamente fenómenos de instabilização, a 

Poente das cortinas efectuadas. Na Figura 2-12 é possível observar estes fenómenos, onde foi colocada uma 

manta impermeável de forma a limitar infiltrações através das fissuras presentes no talude.  

 

Figura 2-12: Vista do talude e das respectivas intervenções, e dos fenómenos de instabilização, a Janeiro de 2017. 
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2.3. Enquadramento geológico  

2.3.1.  Litostratigrafia e Estrutura Tectónica  

No concelho de Ourém encontram-se identificadas três grandes unidades geomorfológicas, demonstrando a 

diversidade do território em análise: Maciço Calcário Estremenho, Bacia Sedimentar de Ourém e o Maciço 

Calcário de Condeixa Sicó Alvaiázere. A unidade geomorfológica com maior expressão no concelho é a Bacia 

Sedimentar de Ourém, integrando mais de 60% do território. Na figura 2-13 estão localizadas as unidades 

geomorfológicas principais do concelho, bem como a localização do talude em estudo, onde é possível 

observar que este se encontra na Bacia Sedimentar de Ourém [8]. 

 

Figura 2-13: Unidades geomorfológicas principais no concelho de Ourém (Fonte: CMO) [8]. 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal, folha 27-A - Vila Nova de Ourém, publicada pelo Instituto 

Geológico e Mineiro, a zona em estudo insere-se na Bacia de Ourém com direcção estrutural NW-SE [9]. Esta 

bacia constitui uma depressão composta por materiais dos períodos Cretácico e Cenozóico, e apresenta um 

relevo fortemente modelado pela hidrografia [8]. 

As cotas mais elevadas no interior da Bacia Sedimentar de Ourém têm as suas vertentes, em geral, coroadas 

por calcários da idade Turoniana – da época Cretácica superior, formando cornijas bem marcadas na 

topografia. Suportados por estes calcários encontram-se relevos subestruturais, cobertos por camadas do 

Miocénico - quarta época do Cenozóico, e constituem uma superfície de aplanação, que se abate 

progressivamente para sudeste e que atinge a altitude máxima de 240-250 m, na região de Ourém-Alburitel 

[10]. As cotas mais elevadas, no interior da Bacia, estão quase sempre associadas aos “Calcários Margosos de 

N 
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Ourém e Batalha” - C
3

OB, os calcários do Turoniano, circunscrevendo as pequenas áreas aplanadas isoladas, 

onde se localiza inclusive numa delas o castelo de Ourém [8]. Esta unidade sedimentar inicia-se por 

alternâncias de calcários margosos com arenitos finos, com tendência de domínio carbonatado para o topo 

[10]. São então cada vez mais frequentes camadas de calcários e margas onde se intercalam, às vezes, arenitos 

[9]. Os “Calcários margosos de Ourém e Batalha” - C
3

OB sucedem em continuidade sedimentar aos 

“Conglomerados de Caranguejeira” - C
2-3

CA, sendo a separação entre ambas considerada sempre que ocorre a 

passagem do domínio silicioso para o domínio carbonatado [10]. 

Os “Conglomerados de Caranguejeira” - C
2-3

CA assentam sobre sedimentos jurássicos por descontinuidade 

angular. Estes correspondem a arenitos grosseiros, com tendência conglomerática para a base da unidade, 

arcósicos, às vezes caulínicos com machas amareladas e possuem também intercalações argilosas 

acastanhadas e avermelhadas com alguma frequência [9] [10]. 

As NE da área em estudo afloram também os “Arenitos de Alburitel” - M
5-6

Ab, do Miocénico Superior, 

exclusivamente no planalto de Ourém, recobrindo a unidade cretácica anteriormente descrita, “Calcários 

margosos de Ourém e Batalha” - C
3

OB. São arenitos grosseiros, no geral bem calibrados e de cor clara [9] [10]. 

Na Figura 2-14 encontra-se um esquema da geomorfologia e estratigrafia descritas. 

 

Figura 2-14: Esquema, meramente ilustrativo, da interpretação da constituição da Bacia Sedimentar de Ourém descrita 
anteriormente, adaptado de [11]. 

 

Na Figura 2-15 apresenta-se a localização da zona em estudo num extracto da Carta Geológica de Portugal 

(folha 27-A - Vila Nova de Ourém), publicada à escala 1:50 000 pelo Instituto Geológico e Mineiro.       
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𝑀𝐴𝑏
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Figura 2-15: Localização num extracto da Carta Geológica de Portugal, folha 27-A (Vila Nova de Ourém), à escala 1:50 000, 
publicada pelo Instituto Geológico e Mineiro, do caso de estudo [9]. 

Das estruturas tectónicas do Maciço Calcário Estremenho, que muito controlam a sua morfologia, é destacada 

para a presente zona de estudo a Falha do Arrife. No que respeita à sua geometria, cinemática e período de 

actividade, a Falha do Arrife é uma falha de orientação geral NE-SW, inclinando para NW. Corresponde 

provavelmente a uma das falhas da fracturação tardivarisca, reactivada sucessivamente durante a distensão 

mesozóica e inversão tectónica cenozóica, devendo ser salientada a sua reactivação como cavalgamento 

vergente para SE durante o Miocénico [32][33]. Na região de Vila Nova de Ourém encontram-se cartografadas 

diversas falhas subparalelas, com orientação geral NE-SW, e também outras falhas com direcção sensivelmente 

N-S e W-E. Na proximidade da encosta em estudo está cartografada uma falha com direcção geral W-E e que 

apresenta uma orientação provável nos seus limites para nascente e para poente [9] [10]. 

No que diz respeito aos dobramentos que afectam os maciços ocorrentes pode ser referido que as dobras são, 

normalmente, de grande raio de curvatura nas áreas afastadas das principais falhas; tornando-se bastante 

apertadas junto às mesmas. Apresentam, em geral, eixos subhorizontais com orientações NNE-SSW e NE-SW 

[9]. 

Na Figura 2-16 apresenta-se um esquema estrutural da folha 27-A (Vila Nova de Ourém), presente na Notícia 

Explicativa da Carta Geológica de Portugal, folha 27-A, publicada pelo I.G.M. em 2000, e na Figura 2-17 mostra-

se um extracto do corte geológico interpretativo entre S. Mamede e Assentiz, retirado da folha 27-A da Carta 

Geológica de Portugal publicada pelo IGM. 

N 
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 Figura 2-17: Esquema estrutural da folha 27-A (Vila Nova de Ourém), sem escala (MANUPPELLA G. et al., 2000) 
[10].  

 

 

2.4. Análise dos trabalhos de prospecção  

2.4.1.  Sondagens realizadas  em 2014 

Aquando do escorregamento mobilizado a Fevereiro de 2014, no âmbito do “Projecto de Execução de 

Reparação e Estabilização do Talude de Escavação ao km 50+200 (lado direito) “, foi citado, no referido 

Projecto: “Os terrenos envolvidos neste escorregamento incluíram camadas argilosas, argilo-siltosas ou argilo-

arenosas, e camadas arenosas limpas; no horizonte superior os terrenos encontram-se saturados; os solos 

escorregados mostram comportamento viscoso, com a crista do escorregamento a recuar progressivamente. A 

instabilização terá tido origem na sequência de elevada pluviosidade, e em relação com condições 

hidrogeológicas desfavoráveis: a ocorrência de camadas margosas, praticamente impermeáveis, a pequena 

profundidade e com pendor desfavorável (15-20º para Norte). A situação desta interface impede a infiltração 

Figura 2-16: Corte Geológico da folha 27-A (Vila Nova de Ourém), à escala 1:50 000, publicada pelo I.G.M. (s/ escala) [9]. 
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da água nos sedimentos detríticos sobrejacentes, que rapidamente ficam saturados e sujeitos a forcas de 

percolação com direcção para Norte, favorecendo o deslizamento destes terrenos. Por outro lado, a acção da 

água nas camadas margosas situadas a pequena profundidade, por isso mais descomprimidas, degrada as suas 

propriedades resistentes, o que também contribui para o desequilíbrio entre as forcas estabilizadoras e 

instabilizadoras” [7]. 

Ainda no mesmo Projecto, na sequência dos escorregamentos sucessivos, como já foi referido, foi definido um 

programa de prospecção e monitorização, que permitisse um melhor conhecimento dos materiais presentes e 

a fundamentação de posteriores análises das condições de estabilidade, bem como a definição de eventuais 

trabalhos a realizar. Os trabalhos de prospecção, efectuados em Setembro e Outubro de 2014, incluíram a 

realização de 14 furos de sondagem, com recuperação integral de amostras, com posterior instalação de 8 

inclinómetros e de 6 piezómetros, distribuídos pelo talude. Na zona instabilizada foram ainda realizados 8 

ensaios DPSH. Os resultados destes ensaios, complementados pela abertura de dois poços, confirmaram, pelas 

entidades competentes, a presença de formações carbonatadas, margas e calcários margosos, muito rijos, a 

reduzida profundidade, tornando-se evidente que, nessa zona, praticamente todo o horizonte superficial de 

sedimentos detríticos já teria escorregado [7]. Apenas se teve acesso à informação referente aos resultados 

dos inclinómetros instalados nesta campanha. 

Na Figura 2-18, encontra-se a representação em planta da localização dos inclinómetros instalados nos furos 

das sondagens referidos, marcados com o índice I, em Setembro e Outubro de 2014. Apresentam-se ainda os 

resultados das leituras dos mesmos inclinómetros, estando as leituras posicionadas em conformidade com as 

localizações dos furos, com o intuito de facilitar a interpretação do problema. Os resultados das leituras datam 

desde 23/12/2014 até 26/10/2016. 

De acordo com a Figura 2-18, ao analisar a interacção entre os deslocamentos e as camadas de solos referentes 

aos mesmos, é possível verificar a tendência dos solos de cobertura e formações sedimentares detríticas 

(areias, siltes e argilas), coloridas a amarelo, para escorregar sobre a camada de margas, colorida a cinzento. É 

bem visível a interface que constitui a superfície de escorregamento. Os solos de cobertura e formações 

detríticas, repousando sobre esta camada mais resistente de margas, originam então um movimento de massa, 

provavelmente devido a processos de lubrificação associados ao efeito da circulação da água. 

A ocorrência das camadas margosas, praticamente impermeáveis, a reduzida profundidade e com pendor 

desfavorável, cerca de 15 a 20º para Norte, condiciona a infiltração da água proveniente dos sedimentos 

detríticos sobrejacentes, que rapidamente ficam saturados e sujeitos a forças de percolação, favorecendo o 

deslizamento destes terrenos. Por outro lado, a acção da água nas camadas margosas mais superficiais e mais 

descomprimidas, contribui para uma rápida degradação das propriedades geomecânicas, contribuindo, 

decisivamente, para a continuada mobilização dos fenómenos de instabilidade [7]. 

Podem então destacar-se, pela observação dos resultados dos inclinómetros, dois tipos de instabilidade 

distintos ocorrentes no talude. Primeiramente tem-se uma instabilidade do tipo global, contínua, já referida 

como um movimento de massa, das camadas sedimentares detríticas sobre a camada de margas, mobilizado 

através da interface entre as mesmas. Esta instabilidade será agravada pela ocorrência do amolecimento nas 



16 
 

margas, numa zona superficial das mesmas. Este fenómeno é mais evidente observando os resultados dos 

inclinómetros I3 e I4, onde os deslocamentos atingem os 38 mm no I4, em Outubro de 2016, e as margas se 

encontram a 9 m de profundidade.  

O segundo tipo de instabilidade identificado será uma instabilidade do tipo superficial, não tão evidente pelos 

resultados dos inclinómetros, mas presente no acréscimo acentuado de deslocamentos das cotas mais 

superiores do I4. Esta instabilidade superficial será a causa das fissuras observadas no talude em Janeiro de 

2017, conforme a Figura 2-12. 

Na base de ambos os fenómenos de instabilidade referidos, além da interface referida, do pendor desfavorável 

das margas e do efeito da água, poderá ainda estar o excesso de peso exercido pelo aterro sobre o qual terá 

sido fundado o restabelecimento. Este aterro terá sido preconizado de forma ao restabelecimento ganhar vão 

até ao viaduto, e também para propósitos de fundação do mesmo. 
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Figura 2-18: Representação esquemática da localização em planta dos inclinómetros instalados nos furos das sondagens, 
em Setembro e Outubro de 2014, e respectivos resultados. Adaptado de [9]. 
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2.4.2.  Sondagens realizadas em 2016 

Em Outubro de 2016 foi realizado um estudo geológico-geotécnico para complementar o programa de 

prospecção e monotorização realizado em 2014, face aos fenómenos de instabilização recorrentes. 

A prospecção mecânica consistiu na realização de 6 sondagens mecânicas complementares às realizadas em 

2014 (SC1 a SC6), executadas com furação à rotação, com a recolha de amostragem contínua e acompanhadas 

com a realização de ensaios de penetração dinâmica (SPT) [9]. 

A realização destas sondagens visou o reconhecimento dos terrenos, a execução de ensaios in situ e a colheita 

de amostras de solos/rochas em profundidade destinadas à sua observação visual e caracterização 

geomecânica. Diversas amostras de solos colhidas nas sondagens foram ainda seleccionadas para 

caracterização laboratorial. Salienta-se também que em todos os furos de sondagem foram instalados 

inclinómetros [9]. 

 A localização dos furos de sondagem/inclinómetros complementares instalados na presente campanha de 

prospecção geotécnica complementar encontra-se na Figura 2-19, marcados com o índice SC, bem como a 

localização as furos de sondagem/inclinómetros realizados em 2014, marcados com o índice I. 

 

Figura 2-19: Localização, em planta, dos furos de sondagem realizados ao longo do talude. 

Como já foi referido, as sondagens foram acompanhadas pela realização de ensaios SPT. Estes ensaios 

possibilitam a caracterização mecânica dos terrenos ocorrentes, por intermédio de correlações vulgarmente 

utilizadas, bem como a colheita de amostras remexidas e representativas dos terrenos atravessados [9]. 

O procedimento de execução deste ensaio in situ, bem como os respectivos resultados, encontram-se 

presentes no Anexo I deste documento 
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2.4.3.  Ensaios de laboratório sobre amostras de solos  e leitura dos níveis de água 

De acordo com [9], foram seleccionadas seis sondagens consideradas representativas das formações 

ocorrentes, para se proceder à realização dos seguintes ensaios de laboratório: 

− Análise granulométrica por peneiração (LNEC E-239); 

− Determinação dos limites de consistência (LL+LP) (NP 143); 

− Determinação do teor em água natural (NP 84). 

Na Tabela AII-1, presente no Anexo II, apresentam-se uma síntese dos resultados obtidos nos ensaios 

laboratoriais acima referidos, bem como a classificação dos solos ensaiados segundo a classificação Unificada 

(ASTM), tendo por base resultados obtidos nos respectivos ensaios.  

No mesmo Anexo, na Tabela AII-2 apresentam-se ainda as leituras dos níveis de água realizadas nesta 

campanha de prospecção geotécnica complementar. 

 

2.5. Zoneamento geotécnico 

Com base nos trabalhos de prospecção geotécnica realizados foi possível realizar uma caracterização geológica 

e geotécnica, presente em [9]. Apresentam-se, de seguida, por tópicos, as principais conclusões, referentes a 

cada camada de solo verificada nos trabalhos de prospecção, definindo a zona geotécnica em causa. 

i) ZG1 –Camada de  Aterros, solos de cobertura e /ou materiais deslocados 

 

Figura 2-20: Compilação de algumas fotografias das caixas de sondagem das amostras colhidas durante a execução dos 
ensaios SPT, referentes a camadas de Aterros [9]. 

Foi reconhecida a existência generalizada de um horizonte superior formado por aterros, solos de cobertura 

e/ou materiais deslocados, até profundidades a variar entre cerca de 1 e 4 m. Nos ensaios de penetração 

dinâmica SPT realizados nos aterros, foram obtidos valores de NSPT entre 2 e 43, embora os valores mais 

elevados não devam ser considerados como representativos uma vez que podem ter resultado da presença de 

elementos líticos no seio destes depósitos [9]. 
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ii) ZG2 - Camada de Argilas e Siltes, por vezes com alguma areia; ZG3 - Camada de Arenitos Argilosos 

e Areias, por vezes com intercalações argilosas/siltosas e níveis de grés calcário 

 

Figura 2-21: Compilação de algumas fotografias das caixas de sondagem das amostras colhidas durante a execução dos 
ensaios SPT, referentes a camadas de Arenitos Argilosos, Areias e Argilas e Siltes [9]. 

Abaixo dos depósitos de cobertura recentes ou logo desde a superfície do terreno, ocorre, em grande parte das 

sondagens realizadas, um horizonte detrítico formado por uma sucessão de arenitos argilosos e areias, por 

vezes com intercalações argilosas/siltosas e níveis de grés calcário, de tons bege/esbranquiçado, amarelado, 

acinzentado e avermelhado. Alternadamente ocorrem argilas e siltes, por vezes com alguma areia, de tons 

avermelhado e bege ou cinzento com tonalidades avermelhadas [9]. 

Estes materiais detríticos exibem uma disposição irregular. No seu conjunto, este horizonte detrítico foi 

reconhecido até profundidades da ordem dos 20 m nas sondagens SC1 e SC2, entre os 18,0 e 22,5m na 

sondagem SC5 e na totalidade da sondagem SC6 [9]. 

Em virtude da inclinação geral das camadas para norte, da ordem dos 20º-30º, a espessura deste horizonte 

detrítico vai aumentando de sul para norte, atingindo a máxima espessura nas sondagens SC1 e SC2. Neste 

horizonte detrítico foram registados valores de NSPT a variar entre 6 e 60, podendo maioritariamente ser 

diferenciada uma zona superior mais descomprimida onde os valores de NSPT são inferiores a 30 [9]. 

Os ensaios de laboratório efectuados sobre algumas das amostras colhidas neste horizonte detrítico, em que a 

síntese dos resultados se encontra presente no Anexo II, indicaram tratar-se de solos dos tipos CL-ML - Argila 

siltosa com areia, CH – Argila gorda com areia; CL - Argila magra e SC - Areia argilosa, segundo a classificação 

Unificada. Apresentaram ainda uma percentagem de finos a variar entre 30.2% e 90.7%, valores de LL entre 

23% e 63% e valores de IP entre 7% e 35% e valores de teor em água (w) entre 1.1% e 17.5% [9]. 



21 
 

iii) ZG4 - Camada de Argilas Margosas, Margas Argilosas e Margas Silto-Arenosas  

 

Figura 2-22: Compilação de algumas fotografias das caixas de sondagem das amostras colhidas durante a execução dos 
ensaios SPT, referentes a camadas de Argilas Margosas/ Margas Argilosas/ Margas Silto-Arenosas [9]. 

Inferiormente aos horizontes litológicos acima descritos, ou praticamente desde a superfície em algumas das 

sondagens realizadas, surgem argilas margosas, margas argilosas e margas silto-arenosas, de tons cinzento, 

amarelado e bege, com espessuras a variar entre cerca dos 3 m e 9 m [9].  

iv) ZG5 - Camada de Calcários, Margas Calcárias e Margas Gresosas, por vezes com passagens 

margosas ou com intercalações de grés calcário/calcário gresoso 

 

Figura 2-23: Compilação de algumas fotografias das caixas de sondagem das amostras colhidas durante a execução dos 
ensaios SPT, referentes a camadas de Calcários/ Margas Calcárias/ Margas Gresosas [9]. 

Subjacentemente à camada de margas ocorre um horizonte formado por calcários, margas calcárias e margas 

gresosas, por vezes com passagens margosas ou com intercalações de grés calcário/calcário gresoso, de tons 

bege acinzentado, amarelado, cinzento e esbranquiçado [9]. 

Numa zona superior, mais descomprimida, as formações cretácicas apresentaram alterações visíveis em todo o 

maciço sendo a rocha parcialmente a completamente friável, com comportamento de solo, classificando-se 

como um maciço muito alterado a decomposto (W4-5), mostrando fracturas muito próximas a próximas (F5-4). 
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Em profundidade, as formações carbonatadas passam para medianamente a muito alteradas (W3-4) e com 

fracturas medianamente afastadas a próximas (F3-4), pontualmente muito próximas (F5) [12]. 

Nos ensaios de penetração dinâmica SPT realizados no nesta camada foram, em parte, registados valores de 

NSPT situados entre 13 e 32, numa zona superior mais descomprimida, passando abaixo para valores de NSPT 

entre 43 e 60 [9]. 

Os valores de RQD registados nas formações carbonatadas variaram entre 0 e 90%, os quais são indicadores de 

um maciço rochoso de qualidade muito variável [12]. 

É de destacar uma descontinuidade verificada entre as litologias atravessadas entre os pontos prospectados 

SC5 e SC6 (em 2016) e entre S5 e S8 (em 2014), o que poderá dever-se a uma zona de falha ou eventualmente 

a outro tipo de acção tectónica [9]. 

 

2.6. Parâmetros geotécnicos  

Os parâmetros geotécnicos considerados primeiramente foram os indicados em [9]. Face aos resultados 

obtidos na campanha de prospecção e atendendo ao conhecimento do tipo de materiais presentes foram 

indicadas, para os diferentes tipos litológicos em causa, em função dos valores de NSPT e RQD, as 

características de resistência e de deformabilidade que se apresentam na Tabela 2-1.  

 

Tabela 2-1: Parâmetros geotécnicos considerados inicialmente em [9]. 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑮𝒆𝒐𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐𝒔 

Litologia 𝑵𝒔𝒑𝒕 𝑹𝑸𝑫 (%) 𝑾/𝑭 ф ′(°) 𝒄′ (𝒌𝑷𝒂) 𝑪𝒖 (𝒌𝑷𝒂) 𝑬′ (𝑴𝒑𝒂) 𝑬𝒖 (𝑴𝒑𝒂) 

Aterros  2-21 - - 25-28 - - 5-10 - 

Arenitos Argilosos, 

Argilas e Siltes  

< 30 - - 32-35 - - 60-90 - 

> 30 - - 35-38 - - 90-120 - 

Argilas Margosas, 

Margas Argilosas e 

Margas Silto-Arenosas 

< 30 - - - - 120-180 - 36-54 

> 30 - - - - 180-360 - 54-120 

Calcários, Margas 

Calcárias e Margas 

Gresosas  

- 0-90 
W4-5 e W3-4 

F3-4 e F4-5 
35-38 5-30 - 120-180 - 
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2.7. Modelo do problema  

Tendo por base a informação topográfica relativa ao talude, foi modelada a superfície do terreno, através dos 

pontos cotados à data da recolha da informação. A Figura 2-24 apresenta essa mesma superfície. 

 

Figura 2-24: Superfície do terreno, modelada em AutoCAD, a partir da informação presente na Figura 2-24. 

  

A superfície do tridimensional do terreno obtida juntamente com a localização das sondagens efectuadas, 

presentes no mesmo ficheiro de AutoCAD, foi conjugada com a informação referente aos resultados das 

sondagens efectuadas ao longo do talude, com o objectivo de obter um modelo em profundidade do caso de 

estudo. Obteve-se então o modelo esquematizado nas figuras 2-25 e 2-26. Este é composto por dois cortes 

longitudinais e oito cortes transversais, com as correspondentes camadas de terrenos presentes nas 

sondagens.  

É possível então confirmar toda a natureza geométrica do problema, desde a falha geológica que terá 

provavelmente provocado o deslizamento de grandes dimensões, em Outubro de 2011, ao pendor 

desfavorável das margas para Norte, que provoca com que toda a camada detrítica sobrejacente as mesmas 

tenha tendência a escorregar. 
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Figura 2-25: Modelo representativo do caso de estudo, com a superficie do terreno, cortes longitudinais e transversais e 
localização das songagens realizadas, vista 1. 

 
Figura 2-26: Modelo representativo do caso de estudo, com a superficie do terreno, cortes longitudinais e transversais e 

localização das songagens realizadas, vista 2 
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2.8. Solução proposta 1 - Cortina de Estacas 

A primeira solução considerada foi uma cortina de estacas moldadas em betão armado, esta estrutura de 

suporte terá o objectivo de proteger o Restabelecimento presente no topo do talude, e será concebida de 

forma a interceptar todas as possíveis superfícies de deslizamento a uma maior profundidade, eliminando o 

material instável existente entre a cortina e o IC9.  

A solução consiste numa cortina de estacas moldadas descontínuas em betão armado, com 800mm de 

diâmetro, afastadas entre si de 1,5m e com comprimentos variáveis desde os 18m até aos 30m, de modo a 

garantir um encastramento a uma profundidade adequada e a mobilização do impulso passivo necessário ao 

equilíbrio e correcto funcionamento da contenção. Como as soluções estruturais são projectadas para ficar em 

contacto com o terreno, opta-se por um betão C30/37 e aço A500 NR SD. Para promover o travamento da 

cortina, limitar a sua deformação e garantir o equilíbrio da mesma, foi definida a instalação de 2 níveis de 

microestacas em aço N80, de ∅127 × 9 mm, com um comprimento livre de 16m, inclinação com a horizontal 

de 44°, e com afastamento de 2,5m em planta, onde a transmissão das cargas originadas nestes elementos é 

conseguida através de bolbos de selagem com 8m de comprimento. As microestacas devem ser 

posteriormente ligadas a uma viga de coroamento e de distribuição permitindo, assim, uma melhor 

distribuição de esforços na cortina, e evitar fenómenos de excessiva concentração de cargas. Na Figura 2-27 

encontra-se um esquema da respectiva cortina, vista de frente para a mesma, com identificação da plataforma 

do IC9 e zonas geotécnicas. 

 

Figura 2-27: Vista esquemática da solução 1, dada por uma cortina de estacas, ao longo do talude instabilizado. 
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2.9. Solução proposta 2 - Viaduto 

A segunda solução considerada foi uma solução do tipo viaduto, de forma a salvaguardar o restabelecimento. 

O viaduto com estrutura em betão armado, executado contra o terreno, seria composto por estacas moldadas 

de 600mm de diâmetro, funcionando como pilares, afastadas entre si de 6m longitudinalmente e com 

comprimentos variáveis, desde os 18m até aos 30m, em conformidade com a cortina de estacas referida 

anteriormente, de modo a garantir um encastramento que atinja uma profundidade adequada. Sobre as 

estacas assenta uma plataforma de 0,4m de espessura e 6,6m de largura, sobre a qual apoia a estrada.  

O objectivo é que este viaduto ligue directamente ao viaduto já existente sobre o IC9, conforme 

esquematizado na Figura 2-28. Na Figura 2-29 encontra-se um esquema da solução, vista de frente. 

 

Figura 2-28: Esquema em planta da solução em viaduto e respectiva ligação ao viaduto existente, esquematizada através de 
uma imagem em vista aérea do talude [6]. 

 

 

Figura 2-29: Vista esquemática da solução 2, dada por um viaduto, ao longo do talude instabilizado.  
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2.10.  Escolha de uma secção representativa do problema  

O ponto de partida para a escolha de uma secção representativa, para modelar o problema, foram as leituras 

obtidas a partir dos inclinómetros instalados em 2014, pois a partir das mesmas é possível aferir os resultados 

obtidos na modelação, através de retroanálise, mediante a caracterização do respectivo mecanismo de 

instabilidade. 

Considerou-se então, daqui em diante na presente dissertação, o corte S3-S4, referente aos resultados dos 

inclinómetros I3 e I4, instalados em Setembro e Outubro de 2014, como o corte representativo para estudar as 

soluções consideradas. Os inclinómetros I3 e I4 são os que apresentam deslocamentos maiores, como já foi 

referido, atingem os 38 mm no I4 em Outubro de 2016, onde a camada de margas se encontram a 9 m de 

profundidade, e 20 mm no I3, com as margas a 14 m, na mesma data. 

Considera-se os resultados desta secção de inclinómetros pois não foi possível ter acesso a informação 

relevante sobre as soluções de estabilização preconizadas no talude em 2014 e 2015, referentes às cortinas de 

perfis metálicos. Deste modo, seleccionou-se uma secção em que as respectivas soluções não terão qualquer 

tipo de influência, o que é evidente devido ao acréscimo de deslocamentos verificados nos inclinómetros 

presentes na mesma. 

Na Figura 2-30 encontra-se representado o corte em questão, com identificação dos extractos e respectiva 

espessura dos mesmos. Note-se que o muro de gabiões é meramente representativo, pois apesar de se 

encontrar no talude à data, o mesmo já terá sido derrubado, confirmando assim que a sua presença não tem 

uma influência significativa para os resultados vindouros. Nas figuras 2-31 e 2-32 encontram-se ainda 

representados as duas soluções aplicadas ao corte da Figura 2-30. 

 

Figura 2-30: Corte representativo S3-S4, com descrição das camadas e espessura das mesmas, bem como a localização das 
sondagens, estrada e muro de gabiões. 
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Figura 2-31: Corte representativo aplicado à solução 1. 

 

 

Figura 2-32: Corte representativo aplicado à solução 2, sem a representação da escavação e remoção do muro de gabiões. 
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3. Modelaça o Nume rica: Retroana lise 
3.1. Método dos elementos finitos aplicado á estabilidade de taludes: programa PLAXIS 

i) Enquadramento 

A mecânica dos solos clássica aborda o problema de estabilidade de taludes através do método de equilíbrio 

limite. A sua aplicação implica a definição de um mecanismo de colapso, que deverá ser o mais próximo 

possível do mecanismo real. Em seguida, procede-se ao calculo do equilíbrio através da consideração das 

forças e/ou momentos aplicados ao bloco ou conjunto de blocos definidos pelo mecanismo considerado. O 

procedimento adoptado habitualmente recorre ao método das fatias, em que a massa potencialmente instável 

é dividida em fatias, procedendo-se ao equilíbrio de cada fatia individual, e toma-se no final o somatório das 

contribuições das várias fatias. Este método permite estudar uma variedade de situações desde superfícies 

circulares, planares e compostas em condições drenadas e não drenadas até taludes com geometria e 

condições geológicas mais complexas e cargas exteriores [13]. 

Ao definir uma superfície de rotura, o rácio entre a resistência ao corte efectivamente disponível e a resistência 

ao corte mobilizada, dada pelas forças desestabilizadoras, fornece um índice de estabilidade, chamado de 

factor de segurança. Este factor compara então as forças/momentos resistentes e actuantes ao longo da dita 

superfície [14]. 

Segundo [14], os factores de segurança calculados são meramente comparativos, acabando por perder o seu 

significado, excepto quando implicam a rotura, ou seja, quando inferiores à unidade. Devem ser utilizados 

apenas como um índice de estabilidade relativa, útil ao considerar medidas correctivas em taludes, e.g. “Se isto 

for feito em vez daquilo, qual solução terá um melhor resultado?”. O facto da tensão de corte avaliada no solo 

ser mobilizada uniformemente ao longo de uma potencial superfície de rotura, e de ser calculado um único FS 

nessa mesma superfície, não contabiliza o comportamento do solo ao nível da sua relação entre tensões e 

deformações geradas.  

A análise de estabilidade pelo método de equilíbrio limite, com base no método das fatias, é baseada 

puramente em princípios estáticos: somatórios de momentos, forças horizontais e verticais. Este método nada 

contempla relativamente a tensões e deformações, resultando numa não satisfação da compatibilidade das 

mesmas. Esta é a peça chave da perda do significado físico do método, sobrejacente a muitas dificuldades 

experimentadas pelo mesmo [15]. 

Desta forma, surge o método dos elementos finitos, permitindo ultrapassar as limitações inerentes à 

formulação do método de equilíbrio limite. Este permite uma abordagem do problema em tensões-

deformações de acordo com a definição de uma lei constitutiva que melhor se adeqúe ao comportamento do 

solo [16]. 



30 
 

ii) Método dos Elementos Finitos 

O programa de elementos finitos Plaxis 2D é muito utilizado para a realização de análises de 

tensões/deformações e de estabilidade em problemas geotécnicos. O programa utiliza uma interface gráfica 

que permite aos utilizadores gerar rapidamente um modelo geométrico e uma malha de elementos finitos 

baseada numa secção representativa de um problema [17]. 

No presente capítulo apresenta-se a modelação numérica correspondente ao corte S3-S4 recorrendo ao 

programa de elementos finitos Plaxis 2D, versão 8.2. O objectivo desta modelação consiste em simular o 

comportamento mecânico do solo, compreendendo os fenómenos que causaram as diversas instabilizações 

ocorridas no talude. Comparar-se-ão os deslocamentos obtidos pelo cálculo numérico, pelo método dos 

elementos finitos, com os registados na instrumentação colocada no talude, de forma a verificar o 

desenvolvimento dos acontecimentos e realizar a retroanálise dos mesmos.  

 

3.2. Modelo de cálculo  

3.2.1.  Configuração Geral  

i) Modelo 

A modelação numérica em elementos finitos foi realizada, através do programa Plaxis 2D, adoptando um 

modelo de cálculo do tipo bidimensional em estado plano de deformação. Devido à geometria do problema, 

um talude com um desenvolvimento longitudinal, na ordem de uma centena de metros, muito superior ao 

transversal, pode assumir-se, com alguma simplificação, que as deformações correspondentes ao comprimento 

mais longo são nulas [17]. 

No entanto, dada a complexidade e a existência de um mecanismo de instabilização fortemente tridimensional 

que envolve todo o talude, esta aproximação é atribuída de uma simplificação para o caso em estudo [16]. 

ii) Elementos 

Para aplicação do método dos elementos finitos o domínio a estudar deve ser discretizado. A discretização do 

domínio consiste na sua divisão em pequenas porções (elementos finitos). Assim, a geometria do domínio é 

substituída por uma malha de elementos finitos. Em problemas bidimensionais, os elementos finitos são 

geralmente triangulares. A sua geometria é especificada em termos das coordenadas de pontos-chave dos 

elementos, chamados nós ou pontos nodais [31]. Para a definição da malha de elementos finitos foram então 

considerados elementos triangulares de 15 nós, uma vez que, segundo [17], são elementos precisos que 

produzem resultados de alta qualidade ao nível das tensões geradas no solo em problemas mais complexos. 
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Figura 3-1: Janela da configuração geral do programa PLAXIS, relativa a configurações gerais do projecto. 

 

iii) Unidades e Dimensões 

A janela do problema foi definida de modo a compatibilizar as suas dimensões com as condições reais do caso 

de estudo, de forma a obter a uma reprodução o mais rigorosa possível, e para possibilitar a representação das 

fronteiras do modelo para que não interferiram com os resultados futuros. Adoptou-se 80 m na direcção 

transversal e 30 m de altura, tendo em conta a topografia do terreno. 

 

Figura 3-2: Janela da configuração geral do programa PLAXIS, relativa a configurações de dimensões do problema. 

Quanto às unidades de comprimento, força e tempo foram escolhidas as que o programa sugere por defeito, 

metros, quilonewtons e dias, respectivamente. 

iv) Quadricula 

Optou-se por considerar uma quadrícula com um espaçamento de 0,1 m, com um número de intervalos 

unitário. Isto para facilitar a criação de um modelo geométrico o mais preciso possível de acordo com a 

superfície obtida em AutoCAD, constituída por vários pontos, de forma a modelar de forma exacta a superfície 

do terreno referente ao corte corte S3-S4 considerado.  
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3.2.2.  Geometria 

Como já foi referido, a geometria do modelo do caso em estudo baseia-se na geometria do corte S3-S4. A 

criação de um modelo de elementos finitos começa com definição de uma geometria que represente o dito 

corte. Esta será constituída por pontos, linhas e domínios (clusters). Os pontos e linhas são introduzidos pelo 

utilizador enquanto os domínios são gerados pelo programa [17]. 

O modelo geométrico foi criado desenhando o contorno completo do corte em causa, seguido das camadas de 

solo e da estrada, através de linhas e pontos. Depois de criadas todas as componentes do modelo geométrico, 

deverão ser criados e atribuídos os conjuntos de dados dos materiais correspondentes às componentes da 

geometria definida. Na Figura 3-3 encontra-se representada a geometria, bem como as cargas, condições de 

fronteira e materiais já atribuídos às diferentes componentes, assuntos que se tratarão adiante. 

 

Figura 3-3: Geometria do corte de estudo representada no programa PLAXIS, com as cargas, condições de fronteira e 
materiais já definidos. 

 

3.2.3.  Cargas e condições de fronteira  

i) Condições de Fronteira 

 

Figura 3-4: Ícone, no programa PLAXIS, referente às condições de fronteira standard. 

As fixações, no programa Plaxis, são deslocamentos prescritos iguais a zero, podendo ser aplicados tanto a 

linhas como a pontos. Para as condições de fronteira do modelo consideraram-se as pré-definidas pelo 

programa, através do comando Standart Fixities, que impõe automaticamente um conjunto de condições de 

fronteira gerais para todo o modelo geométrico. Estas correspondem á colocação de apoios móveis laterais 
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permitindo apenas deslocamentos verticais, lateralmente, e na base são criados apoios fixos que impedem os 

deslocamentos em qualquer direcção [17]. 

ii) Cargas 

 

Figura 3-5: ícone, no programa PLAXIS, para gerar uma carga distribuída. 

Para a definição da sobrecarga referente à materialização da estrada, correspondente ao restabelecimento 10, 

recorreu-se ao comando Distributed Load – system A com um valor aproximado de 5 𝑘𝑁/𝑚2. Ao seleccionar o 

comando, as cargas são aplicadas sobre o contorno do elemento em causa, tomando o seu valor de pressão, 

perpendicularmente ao dito contorno.  

 

3.2.4.  Propriedades dos materiais  

Optou-se neste subcapítulo por definir todos os materiais que serão necessários ao longo das futuras fases de 

cálculo, não só presentes na retroanálise, mas também na modelação das duas soluções, tratadas no Capítulo 

4. Os materiais a definir são então o terreno, o muro de gabiões, a cortina de estacas, as microestacas, os 

pilares-estaca e a plataforma.   

 

i) Caracterização do terreno 

Tanto os solos como as rochas, quando sujeitos a um carregamento, possuem um comportamento altamente 

não linear antes de atingirem a cedência, ao contrário de muitos materiais estruturais. A definição da 

caracterização do terreno inicia-se pela escolha do modelo constitutivo que melhor se adequa ao seu 

comportamento mecânico [18]. 

Uma das principais diferenças entre as respostas elástica e plástica é que as deformações plásticas não são 

recuperáveis quando o estado de tensão regressa ao seu valor inicial, apenas são recuperadas as deformações 

elásticas que tenham contribuído para levar o material à cedência [18]. 

A plasticidade perfeita visa a descrição do comportamento não elástico do solo, ou seja, a acumulação de 

deformações irreversíveis. A plasticidade com endurecimento permite, adicionalmente, descrever a não 

linearidade antes da rotura, mediante a incorporação de um critério de cedência [18]. 

O comportamento do material rochoso difere do comportamento dos solos num sentido em que é geralmente 

mais rígido. Neste material, na maioria dos casos, a dependência da rigidez pelo nível de tensões é 

praticamente desprezável, logo considera-se a rigidez de uma rocha constante [19]. 

O Programa Plaxis versão 8.2 tem algumas limitações no que toca à modelação de maciços rochosos, sendo 

que o critério de rotura de Hoek-Brown, a melhor aproximação para a modelação do tipo não linear da 

resistência das rochas, só se encontra presente em versões mais avançadas do programa. Uma aproximação 
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razoável seria a modelação da resistência ao corte das rochas pelo critério de Mohr-Coulomb [19]. No entanto, 

a camada que inclui formações as rochosas calcárias, ZG5, cuja caracterização geológica e geotécnica se 

encontra preconizada no capítulo 2.5., têm um caracter muito heterogéneo, chagando a apresentar numa zona 

superior mais descomprimida comportamento de solo. É constituída por calcários, margas calcárias e margas 

gresosas, por vezes com passagens margosas ou com intercalações de grés calcário/calcário gresoso, 

apresentando-se desde medianamente alterada a decomposta. Deste modo, e também por uma questão de 

coerência, adopta-se o modelo Hardening-Soil tanto para as camadas de solo – ZG1, ZG2, ZG3 e ZG4, como 

para a ZG5. Este modelo é adequado para modelar diferentes tipos de solos, desde areias e cascalhos a siltes e 

argilas [20]. 

O modelo Hardening-Soil é um modelo avançado para simular o comportamento dos solos. Segundo o mesmo, 

a rotura dá-se de acordo com o critério do modelo de Mohr-Coulomb, em que os estados de tensão são 

descritos por meio de um ângulo de atrito, ф, uma coesão, c, e um ângulo de dilatância, ψ. No entanto, a 

rigidez dos solos é descrita com uma maior precisão, utilizando três diferentes módulos de deformabilidade 

para o mesmo solo: módulo deformabilidade secante no ensaio triaxial drenado, para 50% da tensão 

deviatórica na rotura, 𝐸50, o módulo deformabilidade de descarga/recarga, 𝐸𝑢𝑟 , e o módulo deformabilidade 

tangente no ensaio edométrico, 𝐸𝑜𝑒𝑑  [20]. 

Em contraste com o modelo Mohr-Coulomb, o modelo Hardening-Soil contabiliza a dependência das tensões 

presentes no solo pelo módulo de deformabilidade. Isto significa que a rigidez diminui com o aumento de 

tensão. Ao usar o modelo de Mohr-Coulomb, o utilizador teria de definir um módulo de deformabilidade fixo, 

mas para solos reais, este módulo varia dependendo do nível de tensões. É então necessário estimar o nível de 

tensões no solo e utiliza-las para obter um valor adequado para a rigidez. Consequentemente, para facilitar a 

entrada de dados, os três módulos de deformabilidade descritos, no programa, dizem respeito a uma tensão de 

referência  𝑝𝑟𝑒𝑓 . Por defeito, o programa considera 𝑝𝑟𝑒𝑓 = 100 𝑘𝑁 [20]. 

O facto da rigidez do solo diminuir com a tensão, ou seja, o módulo de deformabilidade do solo diminuir com o 

aumento da pressão, permite a introdução de um parâmetro m que representa a dependência da rigidez pelo 

nível de tensão [20]. 

Adopta-se uma relação entre a tensão deviatórica e a deformação vertical não linear, do tipo hiperbólica, 

através duma lei de endurecimento plástico, conforme ilustrado na Figura 3-6. Na mesma Figura encontra-se 

identificado o módulo deformabilidade secante do ensaio triaxial drenado para 50% da tensão deviatórica na 

rotura, que o modelo Hardening Soil define para a tensão de confinamento de referência −𝜎′3 = 𝑝𝑟𝑒𝑓 . 
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Figura 3-6: Relação tensões-deformações hiperbólica, em carregamento primário, para um ensaio triaxial drenado [20]. 

Em contraste com modelos baseados na teoria da elasticidade, o modelo em questão não envolve uma relação 

fixa entre o módulo de deformabilidade triaxial drenado 𝐸50 e o módulo de deformabilidade endométrico 𝐸𝑜𝑒𝑑, 

para compressão unidimensional. Ao invés, estes módulos de deformabilidade são tratados separadamente. O 

módulo de deformabilidade endométrico é representado pela tangente indicada na Figura 3-7, 

consequentemente 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑  é o módulo de deformabilidade tangente a uma tensão vertical de −𝜎′1 = 𝑝𝑟𝑒𝑓.         

 

Figura 3-7: Definição de 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

em resultados de ensaios endométricos [20]. 

São então necessários os parâmetros representados na Tabela 3-1 para definir o modelo constitutivo do solo 

escolhido. É aconselhável utilizar os valores dos parâmetros avançados que se encontram na mesma tabela, 

considerados por defeito pelo programa, e que abrangem a maioria dos casos. Salienta-se também que foi 

seleccionada a opção Tension cut-off nas opções mais avançadas do programa, de modo a impedir que o 

estado de tensão seja de tração aquando da geração das tensões iniciais do solo. 

 

 

 

 

Tensão 
deviatórica 

Assimptota 

Linha de rotura 

Deformação 
axial 
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Tabela 3-1: Parâmetros do modelo constitutivo Hardening Soil [20]. 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕ê𝒏𝒄𝒊𝒂  (Rotura pelo modelo de Mohr-Coulomb) 

𝒄′ Coesão efectiva 𝑘𝑃𝑎 

ф′ Ângulo de resistência ao corte ° 

𝝍′ Ângulo de dilatância ° 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒆𝒛 

𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

 

Módulo de deformabilidade secante em estado triaxial 

(correspondente a 50% da tensão de rotura) para uma tensão de 

referência pref 

𝑘𝑃𝑎 

𝑬𝒐𝒆𝒅
𝒓𝒆𝒇

 
Módulo de deformabilidade endométrico tangente para uma tensão 

vertical, considerando uma tensão de referência 
𝑘𝑃𝑎 

𝒎 
Potência que expressa a dependência da rigidez em relação ao nível de 

tensão 
- 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏ç𝒂𝒅𝒐𝒔 (recomendável utilizar o pré-definidos pelo programa) 

𝑬𝒖𝒓
𝒓𝒆𝒇

 
Módulo de deformabilidade na descarga/recarga em estado 

triaxial, para uma tensão de referência 
3𝐸50

𝑟𝑒𝑓
 𝑘𝑃𝑎 

𝝂𝒖𝒓 Coeficiente de Poisson na descarga/recarga 0,2 - 

𝒑𝒓𝒆𝒇 Tensão de referência 100 𝑘𝑃𝑎 𝑘𝑃𝑎 

𝒌𝟎 Coeficiente de impulso em repouso 1 − 𝑠𝑒𝑛ф′ 
 

𝑹𝒇 
Quociente que relaciona a tensão deviatórica na rotura com a 

assimptota da hipérbole que traduz a relação tensão-deformação 
0,9 - 

 

Simplificadamente, através de valores médios obtidos para vários tipos de solos, segundo [20], tem-se:  

Equação 3-1 

E ≈ E50
ref  

Equação 3-2 

Eur
ref ≈ 3E50

ref 

Equação 3-3 

Eoed
ref ≈ E50

ref 

Os parâmetros geotécnicos dos diferentes substratos que caracterizam o talude, tendo em conta os modelos e 

considerações apresentados anteriormente, encontram-se na Tabela 3-2. Note-se que estes parâmetros não 

foram os considerados inicialmente de acordo com a caracterização geotécnica, presentes na Tabela 2-1, mas 

sim os obtidos via retroanálise, garantindo o factor de segurança unitário, assunto que se tratará 

posteriormente.  
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Tabela 3-2: Caracterização das camadas e da interface. 

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑯𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒐𝒊𝒍 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 
𝒁𝑮𝟏 

(Aterros) 

𝒁𝑮𝟐 

(Argilas e Siltes) 

𝒁𝑮𝟑 

(Arenitos Argilosos) 

𝒁𝑮𝟒 

(Margas) 

𝒁𝑮𝟓 

(Calcários) 

Propriedades 

gerais 

𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 Drenado Drenado Drenado Não Drenado Drenado 

𝜸𝒖𝒏𝒔𝒂𝒕 (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 18 20 20 21 23 

𝜸𝒔𝒂𝒕(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 20 22 22 23 25 

Parâmetros 

de 

resistência 

𝒄′ (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 0,2 0,5 0,5 200 30 

ф (°) 25 29 35 26 37 

𝜳 (°) 0 0 0 0 0 

Parâmetros 

de rigidez 

𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

 (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 5500 100000 80000 100000 180000 

𝑬𝒐𝒆𝒅
𝒓𝒆𝒇

 (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 5500 100000 80000 100000 180000 

𝑬𝒖𝒓
𝒓𝒆𝒇

 (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 16500 300000 240000 300000 540000 

𝒎 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Interface 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 1 1 1 1 1 

 

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  relaciona a resistência do solo com a das interfaces , ao considerar o factor de redução da interface  

Rinter = 1, têm-se uma interface com as mesmas propriedades que o solo envolvente, considerando uma 

interface rígida. Esta opção é utilizada quando se pretende que a interface não tenha influência na resistência 

do solo envolvente [17]. Adoptou-se, simplificadamente, o valor unitário. 

Segundo [20], os valores adequados para o parâmetro 𝑚, a potência que representa dependência da rigidez 

pelo nível de tensão, situam-se entre 0,5 ≤ 𝑚 ≤ 1, de acordo com Von Soos (1980). No entanto, Jambu (1963) 

recomenda valores na ordem dos 0,5, valor  que foi adoptado. 

 

ii) Caracterização do muro de gabiões 

No caso de estudo considera-se o muro de gabiões apenas para vias de retroanálise, pois este foi instalado a 

Novembro de 2013, sendo que em 2014 parte do mesmo já terá sido derrubado devido aos escorregamentos 

sucessivos. O objectivo será retirar o muro de gabiões e instalar uma solução de estabilização eficiente. Deste 

modo considera-se, simplificadamente, o modelo linear elástico para o muro de gabiões, sendo este um muro 

de gravidade constituído por cestos, em rede metálica, preenchidos com seixo ou pedra britada.  

O modelo elástico linear (Linear Elastic) é baseado na Lei de Hooke. Sendo perfeitamente elástico, não tem em 

conta as deformações plásticas. Este modelo apenas deve ser usado em estado plano de deformação. Apesar 

do modelo elástico linear não ser adequado para modelar solos, pode ser usado para simular volumes rígidos 
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no solo [17]. São então necessários os seguintes parâmetros, apresentados na Tabela 3-3 para definir o modelo 

constitutivo considerado para o muro.                             

Tabela 3-3: Caracterização do muro de gabiões. 

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑬𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑴𝒖𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒃𝒊õ𝒆𝒔 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒓𝒂𝒊𝒔 

𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 Drenado 

𝜸𝒖𝒏𝒔𝒂𝒕 (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 23 

𝜸𝒔𝒂𝒕 (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 23 

𝑷𝒂𝒓â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒆𝒛 
𝑬𝒓𝒆𝒇 (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 3300000 

𝝂 0,3 

 

iii) Caracterização da cortina de estacas 

Para a concretização da cortina de estacas moldadas localizada no topo do talude, recorreu-se ao comando 

Plate. Este comando é utilizado para modelar elementos estruturais esbeltos no solo, caracterizados por uma 

rigidez à flexão significativa (𝐸𝐼) e uma rigidez axial (𝐸𝐴). A partir destes parâmetros é calculada uma espessura 

equivalente do elemento Plate, dada pela Equaçaõ 3-4 [17]. 

Equação 3-4 

. 𝑑𝑒𝑞 = √12
𝐸𝐼

𝐸𝐴
 

Como as soluções estruturais são projectadas para ficar em contacto com o terreno, definiu-se, como já 

referido, um betão 𝐶30/37 e aço 𝐴500 𝑁𝑅 𝑆𝐷.  

A caracterização da cortina de estacas assenta essencialmente na caracterização do elemento estaca. Após 

várias estimativas para caracterizar este elemento, optou-se por definir estacas de ∅800𝑚𝑚 afastadas de 

1,5m. Na Tabela 3-4 podem-se observar os valores dos parâmetros resistentes das estacas por metro de 

desenvolvimento. 
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Tabela 3-4: Caracterização da cortina de estacas. 

𝑪𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂𝒔 

𝑩𝒆𝒕ã𝒐 

𝑪𝟑𝟎/𝟑𝟕 

𝑫𝒊â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 0,8 𝑚 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 0,503 𝑚2 

𝑴. 𝑰𝒏é𝒓𝒄𝒊𝒂 =
𝝅𝒓𝟒

𝟒
 0,0201 m

4
 

𝑬 33000000 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑨𝒇𝒂𝒔𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 1,5 𝑚 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 22,0 𝑚 

𝑬𝑨 16587609,2 𝑘𝑁 

𝑬𝑨/𝒎 11058406,1 𝑘𝑁/𝑚 

𝑬𝑰 663504,4 𝐾𝑁. 𝑚2 

𝑬𝑰/𝒎 442336,2 𝐾𝑁. 𝑚2/𝑚 

𝒘 =
𝜸𝒃𝒆𝒕ã𝒐

𝒂𝒇𝒂𝒔𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
∗ 𝝅 ∗ (

𝑫

𝟐
)𝟐 8,4 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

𝒅𝒆𝒒 0,7 𝑚 

 

iv) Caracterização das microestacas 

As microestacas são simuladas através de uma combinação de duas ferramentas distintas: o comprimento livre 

é simulado através da ferramenta Node-to-Node Anchor, e o bolbo de selagem pela ferramenta Geogrid [21]. 

Na realidade, existe um estado de tensões complexo e tridimensional em redor do bolbo de selagem. E apesar 

de não ser possível modelar o estado de tensões preciso e respectiva interacção com o solo com um modelo 

bidimensional, é possível, desta forma, estimar a distribuição de tensões, deformações e estabilidade da 

estrutura a um nível global, assumindo que a calda não escorrega relativamente ao solo [21]. 

Tanto o Geogrid como o Node-to-node anchor são elementos que possuem apenas rigidez axial [17]. 

O bolbo de selagem foi modelado considerando uma calda de cimento de 25 GPa. Para o cálculo da sua área foi 

considerado um diâmetro 20% superior ao diâmetro da armadura da microestaca. Considerou-se então as 

microestacas compostas por tubos do tipo N80, com uma secção ∅127x9m afastadas de 2,5m em planta e com 

uma inclinação de 44° relativamente à horizontal. 

Na Tabela 3-5 estão presentes os valores dos parâmetros resistentes que caracterizam as microestacas por 

metro de desenvolvimento. 
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Tabela 3-5: Caracterização das microestacas. 

𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂𝒔 

𝑻𝒖𝒃𝒐 𝑵𝟖𝟎(∅𝟏𝟐𝟕𝒙𝟗 𝒎𝒎) 

Ф𝒆𝒙𝒕 0,127 𝑚 

𝑨 33,36 𝑐𝑚2 

𝑬 210000000 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑬𝑨 700560 𝑘𝑁 

𝑬𝑨/𝒎 280224 𝑘𝑁/𝑚 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑳𝒊𝒗𝒓𝒆 12 𝑚 

𝑨𝒇𝒂𝒔𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 2,5 𝑚 

𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂çã𝒐 44 ° 

𝑪𝒂𝒍𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝜶 20 % 

𝑨 182,41 𝑐𝑚2 

𝑬 25000000 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑬𝑨 456036,7 𝑘𝑁 

𝑬𝑨/𝒎 182414,6 𝑘𝑁/𝑚 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝑩𝒐𝒍𝒃𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒍𝒂𝒈𝒆𝒎 8 𝑚 

 

v) Caracterização dos pilares-estaca 

Analogamente à cortina de estacas, a caracterização dos pilares-estaca procede-se através do comando Plate.  

Tabela 3-6 : Caracterização dos pilares-estaca. 

𝑷𝒊𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔/𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂 

𝑩𝒆𝒕ã𝒐 𝑪𝟑𝟎/𝟑𝟕 

𝑫𝒊â𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 0,6 𝑚 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 0,283 𝑚2 

𝑴. 𝑰𝒏é𝒓𝒄𝒊𝒂 0,0064 𝑚4 

𝑬 33000000 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑨𝒇𝒂𝒔𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 6,0 𝑚 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 22,0 𝑚 

𝑬𝑨 9330530,2 𝑘𝑁 

𝑬𝑨/𝒎 1555088,4 𝑘𝑁/𝑚 

𝑬𝑰 209936,9 𝑘𝑁. 𝑚2 

𝑬𝑰/𝒎 34989,5 𝑘𝑁. 𝑚2/𝑚 

𝒘 1,2 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

𝒅𝒆𝒒 0,5 𝑚 
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vi) Caracterização da plataforma 

De acordo com a solução em viaduto, sobre as estacas assenta uma plataforma de 0,4 m de espessura e 6,6 m 

de largura, sobre a qual apoia a estrada. A plataforma foi modelada através do elemento Plate, estando as suas 

características indicadas na tabela 3-7, por metro de desenvolvimento linear. 

Tabela 3-7: Caracterização da plataforma. 

𝑷𝒍𝒂𝒕𝒂𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 

𝑩𝒆𝒕ã𝒐 𝑪 𝟑𝟎/𝟑𝟕 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒂 0,4 𝑚 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 0,4 𝑚2/𝑚 

𝑴. 𝑰𝒏é𝒓𝒄𝒊𝒂 0,0053 𝑚4/𝑚 

𝑬 33000000 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑬𝑨/𝒎 13200000 𝑘𝑁/𝑚 

𝑬𝑰/𝒎 176000 𝑘𝑁. 𝑚2/𝑚 

𝒘 = 𝜸𝒃𝒆𝒕ã𝒐 × 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒂 10,0 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

𝒅𝒆𝒒 0,4 𝑚 

 

3.2.5.  Caracterização da malha de elementos finitos  

 

Figura 3-8: Ícone, no programa PLAXIS, para gerar a malha de elementos finitos. 

Quando a geometria do modelo se encontra completamente definida e as propriedades dos materiais 

atribuídas aos respectivos domínios (cluesters), esta tem de ser dividida nos elementos finitos. Procedeu-se à 

geração da malha de elementos finitos, recorrendo ao comando Generate Mesh. Este procedimento 

caracteriza-se pela divisão da geometria do problema efectuada nos elementos seleccionados anteriormente, 

neste caso, em elementos triangulares, compatíveis com as camadas de solo, elementos estruturais e cargas 

[17]. 

Quanto ao refinamento da malha de elementos finitos, Mesh Coarseness, considerou-se uma distribuição de 

elementos Fine. 
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Figura 3-9: Malha de elementos finitos gerada pelo programa PLAXIS. 

 

3.2.6.  Condições iniciais  

 

Figura 3-10: Ícone, no programa PLAXIS referente à definição das condições iniciais do problema. 

Após a geometria do modelo estar definida e a malha de elementos finitos gerada, as condições iniciais do 

problema devem ser especificadas. O Plaxis apresenta duas formas distintas para gerar as tensões iniciais 

presentes no solo: 

- Procedimento 𝐾0 

O estado de tensão inicial do solo é influenciado pelo peso do material e pela sua história de tensões. Este 

estado é usualmente caracterizado por uma tensão efectiva inicial vertical 𝜎′𝑣0. A respectiva tensão efectiva 

inicial horizontal 𝜎′ℎ0 relaciona-se com 𝜎′𝑣0 através de um coeficiente de impulso de terras 𝑘0 (𝜎′ℎ0 = 𝑘0 ×

𝜎′𝑣0). As tensões inicias no solo podem então ser geradas através da definição do referido coeficiente [17]. 

Quando o procedimento 𝐾0 é adoptado, o programa gera as tensões iniciais verticais em equilíbrio com o peso 

próprio do solo. As tensões horizontais, por sua vez, são calculadas através do valor especificado para 𝐾0. 

Mesmo que o coeficiente seja escolhido para que não ocorra a plastificação, este procedimento não garante 

que o campo de tensões inicial esteja totalmente em equilíbrio. O total equilíbrio é garantido apenas quando 

as camadas de solo e o nível freático se encontram na posição horizontal. Caso o estado de tensões iniciais 

esteja longe do equilíbrio horizontal, o procedimento mais adequado é o uso do Gravity Loading. Tal condição 

ocorre no caso de estudo, em que as camadas de solo e o nível freático não são horizontais [17]. 

 

 

 

𝑍𝐺1 

𝑍𝐺2 

𝑍𝐺3 

𝑍𝐺4 

𝑍𝐺5 
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- Gravity Loading  

 

Figura 3-11: Ícone, no programa PLAXIS, para gerar as tensões iniciais no solo, pelo procedimento Gravity Loading. 

Neste procedimento, as tensões iniciais, correspondentes á fase inicial do programa de cálculo, são iguais a 

zero, em seguida aplica-se na primeira fase de cálculo o peso próprio do solo, que gera um determinado campo 

de tensões e deformações a partir das leis que regem o comportamento do material. Depois de definidas as 

tensões iniciais, as deformações devem ser igualadas a zero na próxima fase de cálculo. Deste modo elimina-se 

qualquer influência do procedimento nos deslocamentos que serão desenvolvidos nas próximas etapas de 

cálculo [21]. 

i) Nível Freático 

 

Figura 3-12: Ícone, no programa PLAXIS, para representar o nível freático. 

As pressões intersticiais podem ser geradas com base na definição de um nível freático. Um nível freático no 

programa representa uma série de pontos onde a pressão hidrostática é nula, onde pressão na água vai 

aumentando linearmente com a profundidade [17]. 

A criação de um nível freático é semelhante á criação de uma linha geometria, através da definição de dois ou 

mais pontos. A localização desses pontos foi obtida através da informação recolhida nas sondagens realizadas 

em 2016, presentes em Anexo. Na Figura 3-13 encontra-se o respectivo nível freático considerado. 

 

 

Figura 3-13: Representação do nível freático definido para o problema.  
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ii) Pressões intersticiais 

 

Figura 3-14: Ícone, no programa PLAXIS, para gerar as pressões inersticiais. 

Após dada a entrada do nível freático na geometria, as pressões intersticiais podem ser geradas através do 

comando “Generate water pressures”, escolhendo a opção “Generate by: Phreatic Level”. Estas encontram-se 

representadas na Figura 3-16. 

 

Figura 3-15: Janela, no programa PLAXIS, referente à opção escolhida para gerar as pressões intersticiais. 

 

 

Figura 3-16: Representação das pressões intersticiais geradas para o problema. 
 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = −205,12 × 10−3𝑚 
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3.3. Retro análise - Factor de segurança: Phi -C reduction 

As análises de estabilidade são realizadas não só de forma a obter um factor de segurança, uma vez conhecidas 

as propriedades do terreno, mas também para estabelecer as resistências ao corte de campo, a partir do 

estudo de uma dada rotura. Para tal é necessário proceder a uma análise inversa, obter as propriedades do 

terreno a partir de um dado factor de segurança, sabendo que o factor de segurança é unitário na iminência da 

rotura. Este processo denomina-se de retroanálise [14]. 

Numa metodologia que tem em conta as relações entre tensões e deformações, os parâmetros de resistência 

do solo são essenciais para aferir o comportamento de determinada solução de estabilização, via a proceder a 

uma correcta análise da interacção solo-estrutura. Consideraram-se os parâmetros de resistência e de 

deformabilidade dos diferentes extractos apresentados na Tabela 2-1 como uma primeira estimativa. 

Pretende-se impor ao programa a superfície de rotura e os deslocamentos observados pelos inclinómetros I3 e 

I4, satisfazendo a condição FS=1, alterando iterativamente os parâmetros de resistência considerados 

inicialmente. 

A análise de estabilidade pelo programa Plaxis é realizada através de um tipo de cálculo chamado Phi-c 

reduction, este é executado através da redução os parâmetros de resistência do solo. Ao invés do modo 

tradicional em que o cálculo do factor de segurança é feito a partir do equilíbrio limite, no programa este é 

calculado reduzindo gradualmente os parâmetros de resistência 𝑡𝑎𝑛 ф′ e 𝑐′, até que não haja nenhuma 

distribuição de tensões que satisfaça o critério de Mohr-Coulomb e o equilíbrio global, ou seja, até se dar o 

rotura do solo. Deste modo, ao utilizar o cálculo do tipo Phi-c reduction em combinação com modelos mais 

avançados para simular o comportamento dos solos, como o Hardening Soil Model, estes comportar-se-ão de 

acordo com o modelo de Mohr-Coulomb, excluindo da análise a rigidez dependente do estado de tensão e 

efeitos de endurecimento [17]. 

Este processo pode ser utilizado após cada fase de cálculo individual, e para cada análise o factor de segurança 

é calculado mediante o parâmetro multiplicador total (𝛴𝑀𝑠𝑓), que não é mais que um factor redutor dado pela 

Equação 3-5 [17]. 

Equação 3-5 

𝐹𝑆 =  
𝑡𝑔 𝛷’𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑔 𝛷’𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎
=  

𝑐’𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑐’𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎
=  

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎
=  𝛴𝑀𝑠𝑓 

 

No início de cada fase de cálculo, o multiplicador 𝛴𝑀𝑠𝑓 tem um valor unitário, de modo a que os parâmetros 

de resistência tenham os seus valores iniciais. Estes vão sendo reduzidos á medida que o factor redutor 

aumenta. A rotura é caracterizada quando se forma uma superfície contínua de pontos plastificados, 

acompanhados de grandes deslocamentos. Estes deslocamentos não possuem significado físico real, pois estão 

associados à não convergência numérica do programa, que na condição de plastificação, pode apresentar 

deslocamentos ilimitados [17]. Desta forma, o Factor de Segurança, dado por 𝛴𝑀𝑠𝑓 , é o factor pelo qual os 

parâmetros de resistência do solo são divididos até levá-lo à iminência de rotura.  

Os incrementos para a redução dos parâmetros são definidos consoante um número de passos de cálculo, 

sendo atingida a rotura do material quando o último passo é efectuado [17]. Se, no final deste processo a 
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rotura não tiver ocorrido, será necessário aumentar o número de passos definido na fase de cálculo. Como tal, 

para verificar o valor determinado, deve-se certificar que ocorre a convergência de 𝛴𝑀𝑠𝑓 no gráfico do factor 

de segurança em função dos deslocamentos experimentados pelo solo, enquanto o número de passos 

aumenta na fase de cálculo em análise [17]. 

Acrescenta-se que, a resistência das interfaces entre os vários materiais introduzidas no programa também é 

reduzida, no entanto, o mesmo não se aplica aos elementos estruturais, uma vez que a sua resistência não é 

alterada ao longo das várias fases de cálculo. Refere-se, ainda, que o factor de segurança não é afectado por 

quaisquer refinamentos da malha de elementos finitos [17]. 

Obtiveram-se os parâmetros de resistência apresentados na Tabela 3-2. Os resultados da retroanálise 

encontram-se apresentados na Figura 3-19. 

i) Fases de cálculo 

Todo este processo descrito acima é materializado por quatro fases de cálculo: 

▪ Fase 0 – Initial Phase: Esta fase representa a situação inicial de projecto no modo de Imput do programa, 

sendo definida por defeito pelo mesmo. É o ponto de partida para as fases de cálculo seguintes. As tensões 

iniciais no solo, nesta fase, são nulas, pelo que ainda terão de ser geradas, na fase seguinte [17]. 

▪ Fase 1 – Gravity Loading: Esta fase é necessária para gerar as tensões iniciais no solo, como já foi referido, 

pois estas não foram geradas pelo procedimento 𝐾0, aquando da definição das condições iniciais. Esta fase de 

cálculo é do tipo plástico, Plastic, na qual o carregamento de entrada é definido como Total Multipliers. A 

escolha de um carregamento de entrada do tipo Total Multipliers permite a aplicação de uma força ou uma 

combinação de um conjunto de forças, dadas por um parâmetro, que neste caso é o peso do solo. O peso do 

solo é então activado pelo Total Multiplier - 𝛴𝑀𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, cujo valor deve ser unitário, para que o carregamento 

referido seja aplicado no modelo de cálculo [17]. 

As deformações devem ser igualadas a zero para a próxima fase de cálculo, com o parâmetro de controlo Reset 

displacements to zero, de modo a eliminar qualquer influência do procedimento nos deslocamentos que serão 

desenvolvidos nas próximas etapas de cálculo, porque as deformações obtidas nesta fase não têm significado 

físico, foi considerada ainda a opção Delete intermediate steps nesta fase para salvar espaço no disco. 

Activou-se também o parâmetro de controlo Ignore Undrained Behaviour, esta opção deve ser seleccionada 

com o objectivo de ignorar temporariamente os efeitos do comportamento não drenado em materiais com 

esse mesmo comportamento, ignorando assim o excesso de pressões hidrostáticas geradas durante essa fase. 

Ora quando a fase em questão tem o objectivo de gerar as tensões iniciais no solo activando o seu peso 

próprio, considerar os efeitos de um comportamento não drenado, neste caso essencialmente pela camada 

margosa, iria resultar num excesso de pressão nos poros irrealista. As tensões provocadas pelo peso próprio do 

solo são baseadas em processos demorados em que o desenvolvimento de pressões intersticiais é irrelevante, 

porque a longo prazo pode considerar-se o comportamento como drenado. Note-se que só se considerou esta 

opção em Gravity Loading, pois o resto do problema é altamente influenciado pelo comportamento não 

drenado da camada de margas [17]. 
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▪ Fase 2 – Activação: Após geradas as tensões inicias presentes no solo, esta fase tem o objectivo de activar as 

camadas de solo correspondentes ao terreno inicial e o carregamento provocado pelo Restabelecimento 10, 

através da opção Define.  

▪ Fase 3 – Phi-c: Foi então seleccionado o cálculo do tipo Phi-c reduction, para o tipo de carregamento foi 

definida a opção Incremental Multipliers, de modo a realizar incrementos do factor redutor em cada fase de 

cálculo, até que seja atingido o valor unitário de 𝛴𝑀𝑠𝑓 onde se dá a rotura do solo. Nos parâmetros de 

controlo, foi necessário aumentar o número de Additional Steps pré-definidos pelo programa (100 steps), para 

que houvesse a convergência da solução do problema. 

ii) Resultados 

Após várias iterações, alterando os parâmetros das diferentes camadas de terreno por forma a obter o factor 

de segurança unitário obtiveram-se os resultados apresentados de seguida.  

Na Figura 3-17 está presente a malha deformada correspondente à fase de cálculo 2, gerada pela activação do 

peso do Restabelecimento e das respectivas camadas de solo.  

 

Figura 3-17: Configuração deformada da malha de elementos finitos na situação instável do talude. 

Na figura 3-18 estão representados os deslocamentos horizontais obtidos pelo programa na mesma fase de 

cálculo que a Figura 3-17. Observe-se que são muito semelhantes aos deslocamentos máximos registados pelos 

inclinómetros I3 e I4, de 20 mm e 38 mm respectivamente. O programa devolve, aproximadamente, os 

deslocamentos de 26 mm para a localização do I3 e 34 mm para o I4. 

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 

𝑢𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 136,22 × 10−3𝑚 
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Figura 3-18: Deslocamentos horizontais no talude aquando a situação inicial. 

Durante a fase de cálculo 3, Phi-C reduction, são gerados deslocamentos adicionais. Os deslocamentos totais 

não possuem significado físico, no entanto, os deslocamentos incrementais neste último passo de cálculo, 

correspondente á rotura, dão uma indicação do mecanismo de rotura mais provável [21]. Esse mesmo 

mecanismo e o respectivo factor de segurança, de 1,036, encontram-se apresentados na Figura 3-19. 

 

 

Figura 3-19: Resultados da etapa de cálculo Phi-C Reduction, correspondente à retronálise do problema, referentes aos 
deslocamentos incrementais. 

 

 

 

 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 

𝑢𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 76,64 × 10−3𝑚 

(𝑰𝟒) 34,19𝑚𝑚 

(𝑰𝟑) 26,06 𝑚𝑚 

∗ 10−3 𝑚 
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Através dos resultados obtidos, pode então concluir-se que a modelação da instabilidade do tipo superficial foi 

bem sucedida, no entanto não houve qualquer indicação relativa ao mecanismo de instabilidade profundo nos 

mesmos. Os deslocamentos horizontais correspondem bem aos obtidos nos inclinómetros I3 e I4 nas cotas 

mais superiores, referentes ao dito mecanismo superficial que estará na base das fissuras verificadas em 

Janeiro de 2017, no entanto, o mesmo não se verifica em profundidade. 

A diferença entre os dois tipos de comportamentos poderá estar no nível freático adoptado e no nível freático 

em condições de chuva. Tem-se que o nível freático adoptado nesta modelação é o referente à informação 

presente nas sondagens realizadas em 2016, presentes no Anexo I. Essas mesmas sondagens estão datadas de 

Julho de 2016, pelo que será um nível freático corresponde então a uma situação mais seca. Deste modo, os 

resultados obtidos na modelação realizada serão típicos de uma situação em que o nível freático não se 

encontra à sua cota máxima, sendo que o mecanismo de instabilidade global verificado em Outubro de 2011, 

na Figura 2-3, e em Fevereiro de 2014, na Figura 2-6, poderá ser obtido com a subida do nível freático. 

Deste modo, optou-se pela realização de uma segunda retroanálise, referente a situação em que o nível 

freático se encontra a uma cota superior, de forma a contemplar o mecanismo de instabilização global, bem 

visível pelos inclinómetros, correspondente ao movimento de massa das camadas superiores sobre a camada 

de margas, materializado pela interface entre os dois materiais. 

 

3.4. Retro análise alternativa –  Alteração do nível freático  

i) Nível Freático e pressões intersticiais  

A criação do nível freático e geração das pressões intersticiais foram em tudo semelhantes ao já feito 

anteriormente, a Figura 3-20 mostra as pressões intersticiais geradas com base no novo nível freático definido. 

 

 

Figura 3-20: Representação das pressões intersticiais geradas. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = −266,25 × 10−3𝑘𝑁/𝑚2 
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ii) Resultados 

As fases de cálculo definidas para a modelação anterior mantém-se inalteradas, e os resultados encontram-se 

apresentados de seguida. 

As figuras que se seguem dizem respeito à fase de cálculo 3, Phi-C reduction. A Figura 3-22 demonstra a malha 

de elementos finitos deformada referente ao mecanismo de rotura mais provável, e a Figura 3-23 mostra os 

deslocamentos incrementais, que dão uma indicação desse mesmo mecanismo, bem como o factor de 

segurança associado ao mesmo, de 1,021. Note-se que para chegar a estes resultados os parâmetros de 

resistência dos terrenos mantêm-se iguais aos apresentados na Tabela 3-2, à excepção de um ligeira alteração 

na camada de aterros, passando a coesão de 0,2 kN/m
2
 para 0,4 kN/m

2
. Este aumento foi necessário para que 

o mecanismo de rotura não se materializasse nessa camada, no entanto, pode ser bem justificado através dos 

efeitos de sucção a que esta camada estará sujeita com o aumento do nível freático. 

 

 

Figura 3-21: Malha deformada refente ao mecanismo de rotura mais provável. 

 

 

Figura 3-22: Resultados da etapa de cálculo Phi-C Reduction, correspondente à retronálise do problema, referentes aos 
deslocamentos incrementais. 
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É possível verificar que os resultados são os objectivados, indicativos de um tipo de instabilidade global e 

contínua. É perceptível a importância do nível freático em problemas deste tipo, tendo uma influência muito 

relevante nos resultados pretendidos.  

Na figura 3-25 pode observar-se o estado de tensão inicial obtido, pelo método Gravity Loading, através da 

opção Plastic Points no programa. Os pontos de plastificação são pontos representados por diferentes 

símbolos, consoante o tipo de plasticidade que ocorreu nos mesmos [17]. 

Os pontos a vermelho indicam plastificações do tipo Mohr-Coulomb, o que indica que as tensões nestes pontos 

encontram-se na superfície de rotura de Mohr-Coulmob. Verifica-se uma concentração destes pontos 

coincidente com o mecanismo de rotura global em causa. 

Deu-se o endurecimento por corte (Hardening Points) em toda a camada de margas, e o endurecimento por 

acréscimo de tensão normal (Cap Points) em toda a camada de calcários bem como algumas áreas das camadas 

sedimentares detríticas. Estes pontos representam um estado em que o solo está normalmente consolidado, 

onde a tensão de pré-consolidação (máxima tensão efectiva vertical a que um solo já esteve submetido) é 

equivalente ao estado de tensão actual [17]. 

 

 

Figura 3-23: Estado de tensão inicial gerado no modelo por Gravity Loading. 
 

 

 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑜ℎ𝑟 − 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 
𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 
𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
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4. Modelaça o Nume rica: Soluço es de 
Estabilizaça o 

Neste capítulo será tratada a modelação das soluções definidas em 2.8. e 2.9., respectivamente. A metodologia 

de modelação é muito semelhante à descrita no capítulo 3 para a retroanálise, pelo que apenas as diferenças 

serão descritas com mais detalhe, os materiais presentes nas soluções já se encontram definidos nesse mesmo 

capítulo anterior. 

 

4.1. Solução proposta 1 –  Cortina de Estacas  

 

A solução consiste, como já foi referido, numa cortina de estacas moldadas descontínuas em betão armado, 

com 800mm de diâmetro, afastadas entre si de 1,5m e com 22m de comprimento. O travamento da cortina é 

garantido por 2 níveis de microestacas ф127 × 9mm, com um comprimento livre de 16m, inclinação com a 

horizontal de 44°, com afastamento de 2,5m em planta, e bolbos de selagem com 8m de comprimento.  

A geometria do modelo de cálculo no programa encontra-se completamente representada na Figura 4-1. Note-

se que para a modelação de ambas as soluções estendeu-se a geometria do problema até uma abcissa de 

negativa de 56m, mantendo-se as abcissas positivas inalteradas de acordo com a retroanálise já efectuada. 

Para tal, teve de se assumir a superfície e os extractos do terreno para a esquerda da estrada, na respectiva 

secção transversal em estudo, pois não existem sondagens efectuadas nessa área, no entanto sabe-se que as 

camadas de aterro foram colocadas aquando da construção de IC9, sendo o terreno natural muito 

provavelmente uma extensão das argilas margosas e margas calcárias existentes, e alguma parte das 

formações sedimentares detríticas. Procedeu-se a este artifício para ter o total conhecimento das deformações 

no solo devidas à influência tanto da cortina como as microestacas, de forma a garantir que todas as 

deformações que irão ocorrer se encontram na janela definida.  

A caracterização dos materiais presentes na solução já foi efectuada no Capítulo 3, no entanto foi ainda 

necessária a criação de uma interface, com o comando Interface na geometria, de forma a permitir uma 

completa interacção entre o elemento estrutural estaca e o solo envolvente dos dois lados da mesma. A 

rugosidade da interacção é modelada através da variável Rinter, já especificada em conjunto com os 

parâmetros de resistência do solo. 

Foram ainda definidas na geometria, por meio do comando linha, 5 fases de escavação, a primeira com 1,5m, 

de forma a remover a camada de aterro inicial até à instalação da primeira microestaca, e as restantes com 3m, 

até se atingir a camada de margas. 
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Figura 4-1: Geometria do terreno e da Solução 1 definida. 

i) Caracterização da malha de elementos finitos e condições inicias 

Paralelamente ao procedimento já adoptado e descrito para a retroanálise, gerou-se a malha de elementos 

finitos, e especificaram-se as condições iniciais do problema, adoptando uma metodologia em tudo semelhante 

à anterior preconizada em 3.2.5. e 3.2.6. 

ii) Fases de cálculo 

As primeiras quatro fases de cálculo são em tudo semelhantes ao que já foi descrito anteriormente, em 3.3., 

correspondentes a uma fase inicial definida por defeito pelo programa, a Fase 1 - Gravity Loading de forma a 

gerar as tensões iniciais no solo, a Fase 2 - Activação das camadas de solo e do carregamento da estrada, e Fase 

3 – Phi-C reduction.  

Note-se que se realizou um cálculo do tipo Phi-C reduction após cada fase de cálculo (nas fases 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19) associado ao cálculo do factor de segurança no âmbito de garantir a estabilidade das mesmas e 

confirmar os mecanismos de rotura passíveis de ocorrer em fase de construção. Como já foi referido, o método 

Phi-C reduction é uma análise de estabilidade que resulta num estado de rotura do solo, pelo que ao continuar 

o processo construtivo da solução, a próxima fase deve ser iniciada na fase antes do Phi-C reduction, e não a 

partir da mesma. 

As restantes fases (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) são do tipo Plástico, em que o carregamento de entrada é 

definido como Construção Faseada (Staged Construction), em que na opção Define é seleccionado o respectivo 

elemento que se pretende activar ou desactivar, em que no final da fase todo o carregamento definido deve 

ser atingido. O único parâmetro de controlo seleccionado é o Delete intermediate Steps, considerando então o 

comportamento não drenado das margas nas fases de cálculo em questão e influência dos deslocamentos que 

serão desenvolvidos nas respectivas etapas de cálculo. 

Na Tabela 4-1 encontram-se esquematizadas todas as fases de cálculo consideradas nesta modelação. 

𝑍𝐺5 

𝑍𝐺4 

𝑍𝐺2 

𝑍𝐺3 

𝑍𝐺1 
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Tabela 4-1: Fases de cálculo definidas no programa Plaxis envolvendo as intervenções no talude de forma a definir a 
solução 1. 

𝑭𝒂𝒔𝒆 

𝒅𝒆 𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 

𝑻𝒊𝒑𝒐 

𝒅𝒆 𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 

𝑪𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 
𝑬𝒔𝒒𝒖𝒆𝒎𝒂 𝑰𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 

Fase 0 - Initial 

Fase 
- - - 

Fase 1 - Gravity 

Loading 
Plástico Total Multipliers - 

Fase 2 - Activação 

das camadas e da 

estrada 

Plástico Construção Faseada 

 

Fase 3 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS = 1,134 

Fase 4 - 

Construção da 

cortina 

Plástico Construção Faseada 

 

Fase 5 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,136 

Fase 6 - 1ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 7 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,139 

Fase 8 - 1ª 

Microestaca 
Plástico Construção Faseada 
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Fase 9 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,14 

Fase 10 - 2ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 11 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,126 

Fase 12 - 2ª 

Microestaca 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 13 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,134 

Fase 14 - 3ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 15 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,161 

Fase 16 - 4ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 17 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,203 
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Fase 18 - 5ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 19 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,55 

 

iii) Resultados 

Pelo EC7, na consideração de um estado limite de rotura ou de deformação excessiva de um elemento 

estrutural ou do terreno (STR e GEO) deve ser feita a verificação: 

 

Equação 4-1 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 

A verificação de segurança em qualquer projecto geotécnico implica que os efeitos das acções aplicadas ao 

terreno sejam inferiores à sua resistência, com uma determinada margem de segurança. O EC7 concretiza essa 

margem através da aplicação de coeficientes de segurança parciais, que afectam os parâmetros de resistência, 

no sentido de efectuar a sua redução, determinando-se assim uma resistência de cálculo 𝑅𝑑, sendo obtida o 

efeito da acção de cálculo 𝐸𝑑, pelo incremento dos valores das acções [22]. 

Analogamente, a mecânica dos solos clássica aborda o problema de estabilidade de taludes através da 

determinação de um factor de segurança, comparando as forças/momentos resistentes e actuantes ao longo 

de uma superfície de rotura definida. Independentemente da geometria da superfície de deslizamento, só há 

estabilidade quando as acções (peso e sobrecargas) forem inferiores à resistência mobilizada na respectiva 

superfície [23]. Se a metodologia abordada pelo Eurocódigo abordasse a definição de Factor de Segurança, a 

premissa que este seja unitário garantia a segurança, porque a resistência dos materiais foi reduzida e os 

efeitos das acções atenuados. 

 Ao invés de reduzir as resistências e aumentar as acções por meios de factores de segurança, como 

preconizado no EC, pela metodologia tradicional considera-se a verificação presente na Equação 4-2 para 

garantir a segurança. 

 

Equação 4-2 

𝐹𝑆 ≥ 1,5 

Na figura 4-2 encontram-se representados os deslocamentos incrementais no último passo de cálculo, 

correspondente á rotura, dando a indicação do mecanismo de rotura mais provável e o respectivo factor de 

segurança de 1,55, que, como se pode verificar, é superior a 1,5. 
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Figura 4-2: Resultados da última etapa de cálculo Phi-c Reduction, com identificação do mecanismo de rotura e respectivo 
factor de segurança, param a Solução 1. 

Pode ainda observar-se que o mecanismo de rotura mais provável é dado pela instabilidade do talude do lado 

esquerdo da estrada. Aquando de uma visita ao Restabelecimento, em Janeiro de 2017, foi confirmada a 

veracidade deste mecanismo, como se pode observar pela Figura 4-3, a superfície do terreno à esquerda do 

restabelecimento foi bem representada no programa. 

 

Figura 4-3: Fotografia retirada a Janeiro de 2017 do talude do lado esquerdo Restabelecimento 10. 

Nas Figuras 4-4, 4-5 e 4-6 encontram-se a configuração deformada da malha de elementos finitos e os 

deslocamentos horizontais e verticais obtidos no final do faseamento construtivo definido, respectivamente.  
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Figura 4-4: Configuração deformada da malha de elementos finitos para a Solução 1. 

Verifica-se que o deslocamento horizontal máximo experimentado no solo a tardoz da cortina é de 17 mm, e o 

respectivo deslocamento vertical é de 14 mm. 

 

Figura 4-5: Deslocamentos horizontais no terreno aquando da Solução 1. 
 

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎  𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 
𝑢𝑡𝑜𝑡,𝑚á𝑥 = 18,85 × 10−3 𝑚 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 
𝑢𝑥,𝑚á𝑥 = 16,9 × 10−3 𝑚 

∗ 10−3 𝑚 



59 
 

 

Figura 4-6: Deslocamentos verticais no terreno aquando da Solução 1. 
 

4.2. Solução proposta 2 - Viaduto 

Como já foi descrito, a segunda solução consiste num viaduto em betão armado, com estacas moldadas de 

600mm de diâmetro, funcionando como pilares, afastadas entre si de 6m longitudinalmente e com 22m de 

comprimento na secção em estudo. Sobre as estacas assenta uma plataforma de 0,4m de espessura e 6,6m de 

largura, sobre a qual apoia a estrada.  

A caracterização dos materiais presentes na solução já foi efectuada em 3.2.4. Foi também criada uma 

interface, com o comando Interface na geometria, de forma a permitir uma completa interacção entre as 

estacas e o solo envolvente dos dois lados, bem como a superfície inferior da plataforma, betonada contra o 

terreno. 

A geometria do modelo de cálculo encontra-se representada na Figura 4-7. A geometria do problema foi 

igualmente estendida até uma abcissa de negativa de 56 m, tal como foi feito na solução 1.  

 

 

Figura 4-7: Geometria do terreno e da Solução 2 definida. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖𝑠 
𝑢𝑦,𝑚á𝑥 = −14,02 × 10−3 𝑚 

∗ 10−3 𝑚 

𝑍𝐺5 

𝑍𝐺4 

𝑍𝐺2 

𝑍𝐺3 

𝑍𝐺1 
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i) Caracterização da malha de elementos finitos e condições inicias 

Paralelamente ao procedimento adoptado na retroanálise e na Solução 1, gerou-se a malha de elementos 

finitos e especificaram-se as condições iniciais do problema, adoptando uma metodologia em tudo semelhante 

às anteriores.       

ii) Fases de cálculo 

Na tabela 4-2 encontra-se um esquema das todas as fases de cálculo consideradas. Paralelamente á primeira 

solução, o único parâmetro de controlo seleccionado é o Delete intermediate steps, considerando então o 

comportamento não drenado das margas nas fases de cálculo 2 a 15 e influência dos deslocamentos que serão 

desenvolvidos nas mesmas. 

Tabela 4-2: Fases de cálculo definidas no programa Plaxis envolvendo as intervenções no talude de forma a definir a 
solução 2. 

𝑭𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 

𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 

𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 

𝑪𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 
𝑬𝒔𝒒𝒖𝒆𝒎𝒂 𝑰𝒍𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 

Fase 0 - Initial 

Fase 
- 

 
- 

Fase 1 - Gravity 

Loading 
Plástico Total Multipliers - 

Fase 2 - 

Construção das 

estacas 

Plástico Construção Faseada 

 

Fase 3 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,149 

Fase 4 - Contrução 

da plataforma 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 5 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,152 
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Fase 6 - Activação 

do peso da 

estrada 

Plástico Construção Faseada 

 

Fase 7 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,158 

Fase 8 - 1ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 9 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,068 

Fase 10 - 2ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 11 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=1,232 

Fase 12 - 3ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 13 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS= 1,424 
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Fase 14 - 4ª 

Escavação 
Plástico Construção Faseada 

 

Fase 15 - Phi-C 

Reduction 

Phi-C 

Reduction 

Incremental 

Multipliers 
FS=3,56 

 

iii) Resultados 

Na figura 4-8 encontram-se representados os deslocamentos incrementais no último passo de cálculo, 

correspondente á rotura, dando a indicação do mecanismo de rotura mais provável para esta solução e o 

respectivo factor de segurança, de 3,56. 

 

Figura 4-8: Resultados da última etapa de cálculo Phi-c Reduction, com identificação do mecanismo de rotura e respectivo 
factor de segurança, param a Solução 2. 

Nas Figuras 4-9, 4-10 e 4-11 encontram-se a configuração deformada da malha de elementos finitos e os 

deslocamentos horizontais e verticais obtidos no final do faseamento construtivo definido, respectivamente. 

Os deslocamentos horizontais máximos do terreno obtidos encontram-se na ordem dos 3mm e os verticais 

6mm. 
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Figura 4-9: Configuração deformada da malha de elementos finitos da Solução 2. 

 

Figura 4-10: Deslocamentos horizontais no terreno aquando da Solução 2. 

 

Figura 4-11: Deslocamentos verticais no terreno aquando da Solução 2. 

 

 

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎  𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 
𝑢𝑡𝑜𝑡,𝑚á𝑥 = 5,  7 × 10−3 𝑚 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 
𝑢𝑥,𝑚á𝑥 = −2,71 × 10−3 𝑚 

∗ 10−3 𝑚 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖𝑠 
𝑢𝑦,𝑚á𝑥 = 5,62 × 10−3 𝑚 

∗ 10−3 𝑚 
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5. Dimensionamento e verificaça o de 
segurança 

 

5.1. Solução proposta 1  

5.1.1.   Cortina de Estacas  

Os esforços actuantes na cortina, obtidos através do programa Plaxis, podem ser obtidos por um duplo clique 

sobre o elemento estaca, na janela de Output dos resultados do programa, e encontram-se apresentados na 

Figura 5-1. 

 

Figura 5-1: Esforços actuantes na cortina de estacas, obtidos através do programa Plaxis. 

Os máximos esforços obtidos encontram-se na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1: Esforços máximos obtidos na cortina de estacas. 

𝑴 386,65 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑵 −588,86 𝑘𝑁/𝑚 

𝑽 −292,72 𝑘𝑁/𝑚 

 

i) Estado limite último de resistência à compressão 

Em elementos de betão armado, os esforços são, em geral, determinados na estrutura não deformada (Teoria 

de 1ª ordem), considerando a influência da deformação da estrutura nos esforços actuantes desprezável. No 

entanto, em elementos com esforços axiais consideráveis, sempre que as imperfeições geométricas ou as 

próprias deformações da estrutura possam ter um efeito importante nos esforços solicitantes, as condições de 

equilíbrio devem ser estabelecidas na estrutura deformada (Teoria de 2ª ordem) [24]. O cálculo rigoroso dos 

𝐸𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝑁𝑚á𝑥 = −588,86 𝑘𝑁/𝑚 

𝐸𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 
𝑉𝑚á𝑥 = −292,72 𝑘𝑁/𝑚 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝑀𝑚á𝑥 = 386,65 𝑘𝑁.𝑚/𝑚 

𝑘𝑁/𝑚 𝑘𝑁
/𝑚 𝑘𝑁.𝑚/𝑚 
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efeitos de 2ª ordem obriga a estabelecer as condições de equilíbrio na estrutura deformada considerando o 

comportamento não linear do betão armado. Isto significa a realização de análises não lineares da estrutura 

tendo em conta as não linearidades geométricas da deformada e as não linearidades físicas dos materiais [24]. 

Não estando no âmbito desta Dissertação, dispensa-se a apresentação da consideração dos cálculos dos efeitos 

de segunda ordem. 

Tratando-se de uma cortina de estacas e não de um elemento isolado, o esfoço normal é encaminhado 

directamente para esse elemento isolado, mas acaba por se distribuir por todas as estacas da cortina. Tem-se 

então uma área de influência para uma estaca de 1,5m, e adopta-se o coeficiente de segurança parcial 

𝛾𝑔 = 1,5, por forma a os obter esforços de cálculo ou de dimensionamento. 

Assim, considerando que a tensão máxima de compressão de um elemento de betão é de 20 MPa tem-se a 

verificação presente na Equação 5-1 para o ELU de resistência à compressão. 

 

Equação 5-1 

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 ≤ 𝑓𝑐𝑑 ↔  
𝑁𝑠𝑑

𝐴
=

1,5 × 1,5 × 588,86

0,503
= 2635,87 𝑘𝑃𝑎 ≤ 20000 𝑘𝑃𝑎 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

ii) Estado limite último de resistência à flexão 

De acordo com as curvas de dimensionamento presentes nas tabelas de cálculo consultadas para flexão 

composta em secções circulares [25], são definidas as grandezas adimensionais seguintes: 

- Esforço Normal reduzido: 

Equação 5-2 

ν =
Nsd

πr2fcd

=
−588,86 × 1,5 × 1,5

π × 0,42 × 20000
= −0,13 

 

- Momento Flector reduzido: 

Equação 5-3 

μ =
Msd

2πr3fcd

=
386,65 × 1,5 × 1,5

2π × 0,43 × 20000
= 0,108 

- Percentagem mecânica de armadura: 

Equação 5-4 

ωtot =
As,tot

bh

fyd

fcd

≈ 0,2 

Obtêm-se então a área de armadura longitudinal necessária, pela Equação5-5. 

Equação 5-5 

As,tot = ωtotπr2
fcd

fyd

= 0,2 × π × 0,42 ×
20

435
× 104 = 46,22 cm2 → Adopta − se 16Ф20 (50,24 cm2) 
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Segundo [24], as quantidades mínimas de armadura longitudinal variam consoante o tipo de aço utilizado e 

com o valor do esforço axial de dimensionamento, de acordo com a Equação 5-6. 

Equação 5-6 

As,min =
0,1 × Nsd

fyd

≥ 0,002Ac =
0,1 × 588,86 × 1,5 × 1,5

435 × 10−1
= 3 cm2 ≥ 0,002 × π × 402 = 10 cm2

→ 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

O valor de cálculo da resistência máxima do elemento à flexão é então dado pela expressão apresentada na 

Equação 5-7. 

Equação 5-7 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑠𝑦𝑑 × 𝑧 = 50,24 × 10−4 × 435 × 103 × (0,9 × 0,728) = 1432 𝑘𝑁. 𝑚 

Dá-se então a verificação da condição de segurança geral, pelo EC2. 

Equação 5-8 

𝑀𝑠𝑑 = 386,65 × 1,5 × 1,5 = 870 𝑘𝑁. 𝑚 ≤ 𝑀𝑟𝑑 = 1432 𝑘𝑁. 𝑚 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

iii)  Estado limite último de resistência ao esforço transverso  

No caso de secções circulares, poderá considerar-se, para efeitos da verificação da segurança ao esforço 

transverso, uma secção rectangular equivalente, com as seguintes características [24]: 

 

Figura 5-2: Representação da secção rectangular equivalente a considerar na verificação da segurança ao esforço 
transverso de secções circulares. 

 

Equação 5-9 

be = 0,9 × D = 0,9 × 0,8 = 0,72 m 

Equação 5-10 

d = h − c − фest −
фlong

2
= 0,8 − 0,05 − 0,012 −

0,02

2
= 0,728 

Equação 5-11 

de = 0,45D + 0,64 (d −
D

2
) = 0,45 × 0,8 + 0,64 (0,728 −

0,8

2
) = 0,57 m 
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O EC2 permite ao projectista a escolha do ângulo θ de inclinação do campo de compressões, desde que 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 

se situe entre 1 (𝜃 =  45°) e 2,5 (𝜃 =  22°). Esta liberdade baseia-se na Teoria da Plasticidade, segundo a qual, 

se se adoptar uma solução equilibrada em que a resistência não seja ultrapassada em nenhum elemento a 

capacidade resistente da peça é superior ou igual à considerada [24]. Adoptou-se então 𝜃 =  30°. Assim, 

definido o valor de θ passa a se poder estabelecer uma relação directa entre o esforço transverso resistente e a 

quantidade de armadura transversal [24]: 

Equação 5-12 
Asw

s
=

Vsd

z. cot θ fyd

=
292,72 × 1,5 × 1,5

0,9 × 0,728 × cot 30 × 435 × 103
× 104 = 13,34 cm2/m 

Equação 5-13 
13,34

2 estribos
= 6,7 cm2/m → Adopta − se  Ф12  ̸̸ ̸0,15  (7,54  cm2/m) 

Equação 5-14 

𝑉𝑅𝑑 =
Asw

s
. 𝑧. 𝑐𝑜 𝑡 𝜃 . 𝑓𝑦𝑑 = 15,08 × 10−4 × 0,9 × 0,728 × cot 30 × 435 × 103 = 744,43 𝑘𝑁. 𝑚 

Dá-se então a verificação da condição de segurança geral. 

Equação 5-15 

𝑉𝑠𝑑 = 292,72 × 1,5 × 1,5 = 658,62 𝑘𝑁. 𝑚 ≤ 𝑉𝑟𝑑 = 744,43𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

iv) Verificação das bielas comprimidas 

A capacidade resistente deste sistema de transmissão de forças pode, também, ser condicionada pela 

capacidade resistente do betão à compressão na zona da alma, ou seja, no campo de tensões com a 

inclinação,θ. De forma simplificada, de acordo com [24], estes efeitos são considerados no EC2 através da 

verificação preconizada na Equação 5-18. 

Equação 5-16 

σc =
𝑉𝑠𝑑

be × 0,9 × de × sin θ cos θ
=

658,6 

0,72 × 0,9 × 0,57 × sin 30 cos 30
= 4117,9kN/m2   = 4,1MPa 

Equação 5-17 

σc,max = 0,6 × (1 −
fck

250
) × fcd = 0,6 × (1 −

30

250
) × 20 = 10,56 MPa 

Equação 5-18 

σc = 4,1 MPa ≤ σc,max = 10,56 MPa → verifica 
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v) Área mínima de armadura transversal 

Segundo [24], a área mínima de armadura transversal, pode ser quantificada através da imposição de uma taxa 

mínima de armadura, dada por: 

Equação 5-19 

𝜑𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘

=
0,08 × √30

500
= 0,0008763 

A percentagem geométrica de armadura transversal é definida através da expressão: 

Equação 5-20 

𝜑𝑤,𝑚𝑖𝑛 = (
𝐴𝑠𝑤

𝑠
)𝑚𝑖𝑛 ×

1

𝑑𝑒

= 0,0008763 

Equação 5-21 

 (
𝐴𝑠𝑤

𝑠
)𝑚𝑖𝑛 = 5 cm2/m ≤ 7,54 × 2 = 15,08 cm2/m → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

vi) Espaçamento das cintas 

Por forma a evitar que a fenda se forme entre os estribos, o espaçamento máximo entre estes deverá respeitar 

a condição:  

Equação 5-22 

𝑠𝑚𝑎𝑥  =  𝑚𝑖𝑛 (20 ×  ф𝐿,𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟;  𝑏𝑚𝑖𝑛;  40 𝑐𝑚) = 40 𝑐𝑚 

Refira-se que as disposições do EC8 nesta matéria são mais exigentes, em particular nas zonas junto às 

extremidades, propondo aí como mínimo, para o espaçamento de cintas, 8 × ф𝐿 = 16 𝑐𝑚 [24]. 

vii) Pormenorização das armaduras 

 

Figura 5-3: Pormenorização esquemática, e meramente ilustrativa, das armaduras do elemento estaca. 

 

800 𝑚𝑚 

Ф20  𝐶𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑎𝑖𝑠 
Ф12//0,15 

  

Ф10//0,30 

(armadura 

construtiva) 
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viii) Estado limite de serviço – deformação 

 

Figura 5-4: Representação das deformações na cortina. 

Uma vez verificados os Estados Limites Últimos de resistência, resta verificar os Estados Limites de Serviço, SLS, 

através do controlo da deformação da cortina. Segundo [26], a deformação deve estar limitada a um valor de 

L/500, sendo L o comprimento total da cortina de estacas, que neste caso são 22 m. Como tal, o valor limite de 

deformação é de 44mm, pelo que o deslocamento máximo obtido na cortina de estacas, de 16,95 mm, logo é 

admissível. 

 

5.1.2.  Microestacas  

Consideram-se microestacas 𝑁80 ∅127 × 9 𝑚𝑚, afastadas de 2,5m, e assume-se que seriam injectadas pelo 

sistema de injecção global unitária IGU. Com efeito, de acordo com os resultados obtidos no programa Plaxis, 

verifica-se que esforço axial máximo ocorre nas microestacas do 2º nível. 

                                          

Figura 5-5: Representação do esforço axial máximo obtido na microestaca do segundo nível. 

𝑁 = 194,7 𝑘𝑁/𝑚 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠  
𝑢𝑡𝑜𝑡,𝑚á𝑥 = 16,95 × 10−3 𝑚 
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i) Estado limite último de capacidade de carga do terreno: Método de Bustamante 

O método de Bustamante é um método experimental e resulta duma síntese de vários modelos de cálculo, foi 

aferido com numerosos ensaios de verdadeira grandeza realizados em trabalho sistemático do LCPC 

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) [27]. 

Conservativamente assume-se que a transferência de carga entre o elemento estrutural e o terreno 

circundante é efectuada somente por atrito e que a distribuição destas forças é uniforme ao longo do 

comprimento de selagem. A validade da primeira hipótese é usualmente comprovada, no entanto, a segunda 

acarreta algumas reservas, pois depende do tipo de terreno e do tipo de injecção. A expressão para calcular o 

comprimento de selagem da microestaca é obtida, pelo método de Bustamante, e dada pela Equação 5-23[16]. 

 

Equação 5-23 

𝐿𝑠 >
𝑁𝑠𝑑 × 𝐹𝑆

𝜋 × 𝛼𝑖 × ∅𝑠 × 𝑞𝑠
 

𝑁𝑠𝑑  – Carga axial aplicada ao elemento; 

𝐹𝑆 – Factor de segurança aplicado ao cálculo do comprimento de selagem. Considerando o carácter 

permanente na aplicação das microestacas, de forma conservativa tomou-se um valor de 2,2 para o parâmetro 

em causa [28]; 

𝛼𝑖 - Coeficiente que depende da natureza e compacidade do solo e do método de injecção, realizado no 

presente caso através do sistema de injecção IGU, considerando-se um valor de 1,1 atendendo à tabela 

presente na Figura AIII-1, em Anexo. 

∅𝑠 – Diâmetro da furação que se assumiu ser 20% superior ao diâmetro da microestaca utilizada; 

𝑞𝑠 - Parâmetro que define a aderência entre o solo-cimento, quantificado a partir do ábaco presente na Figura 

AIII-2, em Anexo.  

𝐿𝑠 >
(194,7 × 2,5) × 2,2

𝜋 × 1,1 × 1,2 × 0,127 × 280
= 7,26 𝑚 < 8 𝑚 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

ii) Estado limite último de resistência estrutural 

Para verificação à segurança de elementos metálicos comprimidos de classe 1, deve ser respeitada a Equação  

5-24 [30]: 

Equação 5-24 

𝑁𝑠𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑑 =
𝐴 × 𝑓𝑦𝑑

𝛾𝑀0

 

𝑁𝑆𝑑  – Valor de cálculo da carga actuante na microestaca; 

𝑁𝑅𝑑- Valor de cálculo da resistência do elemento estrutural; 
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𝐴 – Área da seção da microestaca; 

𝑓𝑦𝑑 – Tensão de cedência do varão de aço (560 𝑀𝑃𝑎, de acordo com [29]); 

𝛾𝑀0- Coeficiente parcial de segurança para a resistência de seções transversais de qualquer classe. 

Equação 5-25 

𝑁𝑠𝑑 = 194,7 × 2,5 × 1,5 = 730,13 𝑘𝑁 

Equação 5-26 

𝑁𝑟𝑑 =
 𝐴 × 𝑓𝑦𝑑

𝛾𝑀0

=
0,003336 × 560000

1
= 1868 𝑘𝑁 

Equação 5-27 
𝑁𝑠𝑑

𝑁𝑟𝑑

< 1 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

5.2. Solução proposta 2  

5.2.1.  Pilar/Estaca  

Paralelamente às verificações realizadas para a cortina de estacas, verifica-se a segurança da solução 

Pilar/Estaca. 

 

Figura 5-6: Esforços actuantes no pilar-estaca mais solicitado, obtidos através do programa Plaxis. 

 

Tabela 5-2: Esforços máximos obtidos no pilar-estaca mais solicitado. 

𝑴 −11,19 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚 

𝑵 203,64 𝑘𝑁/𝑚 

𝑽 8,07 𝑘𝑁/𝑚 
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i) Estado limite último de resistência à compressão 

Equação 5-28 

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =  
𝑁𝑠𝑑

𝐴
=

1,5 × 6 × 203,64

0,283
= 6474,18 𝑘𝑃𝑎 ≤ 20000 𝑘𝑃𝑎 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

ii) Estado limite último de resistência à flexão 

Equação 5-29 

ν =
Nsd

πr2fcd

=
1,5 × 6 × 203,64

π × 0,32 × 20000
= 0,32 

Equação 5-30 

μ =
Msd

2πr3fcd

=
11.19 × 6 × 1,5

2π × 0,33 × 20000
= 0,029 ≈ 0 

Equação 5-31 

ωtot = 0 →  As,min  

Equação 5-32 

As,min =
0,1 × Nsd

fyd

=
0,1 × 203,64 × 1,5 × 6

43,5
= 4,21 cm2 → Adopta − se 16ф16 (32,16 cm2) 

Equação 5-33 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦𝑑 × 𝑧 = 32,16 × 10−4 × 435 × 103 × (0,9 × 0,532) = 669,82 𝑘𝑁. 𝑚 

Equação 5-34 

𝑀𝑠𝑑 = 11.19 × 6 × 1,5 = 100,71 𝑘𝑁. 𝑚 ≤ 𝑀𝑟𝑑 = 669,82 𝑘𝑁. 𝑚 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

 

iii) Estado limite último de resistência ao esforço transverso  

Equação 5-35 

be = 0,9 × D = 0,9 ∗ 0,6 = 0,54m 

Equação 5-36 

de = 0,45D + 0,64 (d −
D

2
) = 0,45 × 0,6 + 0,64 (0,532 −

0,6

2
) = 0,42 m 

Equação 5-37 
Asw

s
=

Vsd

z. cot θ fyd

=
8,07 × 6 × 1,5

0,9 × 0,532 × cot 30 × 435 × 103
× 104 = 2,01 × 10−4 cm2/m 

Equação 5-38 

𝜑𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘

=
0,08 × √30

500
= 0,0008763 ↔ (

𝐴𝑠𝑤

𝑠
)𝑚𝑖𝑛 ×

1

𝑏𝑤

= 0,0008763 

Equação 5-39 

 (
𝐴𝑠𝑤

𝑠
)𝑚𝑖𝑛 = 5 cm2/m →

5

2 estribos
= 2,5 cm2/m → Adopta − se Ф10  ̸̸ ̸0,15 (5,24  cm2/m) 
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iv) Verificação das bielas comprimidas 

Equação 5-40 

σc,bielas =
𝑉𝑠𝑑

be × 0,9 × de × sin θ cos θ
=

8,07 

0,54 × 0,9 × 0,42 × sin 30 cos 30
= 91,3 kN/m2  = 0,913 MPa 

Equação 5-41 

σc,max = 0,6 × (1 −
fck

250
) × fcd = 0,6 × (1 −

30

250
) × 20 = 10,56 MPa 

Equação 5-42 

σc,bielas = 0,913kN/m2   ≤ σc,max = 10,56 MPa 

 

v) Pormenorização das armaduras 

 

Figura 5-7: Pormenorização esquemática, e meramente ilustrativa, das armaduras do elemento estaca da solução em 
viaduto. 

 

600 𝑚𝑚 

Ф16  
𝐶𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑎𝑖𝑠 

Ф10//0,15 

  

Ф10//0,30  

armadura 

construtiva 
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vi) Estado limite de serviço - deformação 

 

Figura 5-8: Representação das deformações no pilar mais solicitado. 

Como já foi referido, a deformação deve estar limitada a um valor de L/500, sendo L o comprimento total da 

estaca, que neste caso são 22m. Como tal, o valor limite de deformação é de 44mm, pelo que a deformação 

obtida na solução, de 4,34mm, é admissível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠  
𝑢𝑡𝑜𝑡,𝑚á𝑥 = 4,34 × 10−3 𝑚 
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6. Ana lise comparativa das soluço es 
de estabilizaça o 

 

Apresenta-se de seguida uma análise comparativa entre as duas soluções anteriormente estudadas, analisando 

a garantia que cada uma oferece em termos de segurança no que toca à estabilidade do talude, e verificando a 

viabilidade económica de cada uma, através de valores estimados para a solução em análise, considerando as 

operações construtivas consideradas mais importantes. 

O fundamento das duas soluções vai ao encontro da ineficácia da estabilidade das camadas sedimentares 

detríticas, e do aterro sobre o qual está fundado o Restabelecimento em causa, mas o seu carácter difere 

essencialmente no sentido em que a primeira solução tira partido desses solos, através da aplicação de uma 

contenção, e a segunda solução elimina-os completamente. Ambas as soluções envolvem uma elevada e 

complexa componente de movimentação de terras, ainda que na segunda solução esta seja significativamente 

superior à primeira. Este movimento de terras terá de ser realizado com um rigoroso controlo de qualidade e 

de forma faseada, assegurando a segurança do restabelecimento, e o solo escavado terá de ser levado a 

vazadouro, cuja disponibilidade e proximidade devem ser contabilizadas. 

Nota-se que, de acordo com os resultados obtidos na modelação da segunda solução, a eliminação completa 

das camadas de solo instáveis permitiu um aumento do coeficiente de segurança de 1,55 para 3,56. Deste 

modo conclui-se que, apesar do incremento de movimento de terras associado à construção do viaduto, em 

comparação com a cortina de estacas, eliminar esta significativa quantidade de terreno instável permite 

aumentar consideravelmente a estabilidade da solução. Nota-se ainda que, ao comparar as configurações da 

deformada, obtidas na modelação numérica, a rotação do elemento estaca é mais acentuada na primeira 

solução, assim como as deformações máximas experimentada pelo solo, comparando os deslocamentos totais 

estimados de 19mm na primeira solução, com os 6mm estimados na segunda, o que é indicativo do maior 

controlo ao nível dos deslocamentos da solução em viaduto. 

Efectuou-se então, de forma aproximada, a análise económica entre as soluções construtivas consideradas, por 

forma a avaliar a viabilidade económica da aplicação das mesmas, face aos problemas inerentes no talude. 

Procurou-se ter em conta as operações construtivas de maior relevância, tendo como base o seu faseamento 

construtivo, desprezando os dispositivos de drenagem e aparelhos de instrumentação e monotorização.  

Para a análise económica do talude em questão considerou-se, em planta, a área de influência da sua 

instabilização. Esta abrange aproximadamente, no sentido longitudinal, conforme o exibido pelos resultados 

dos inclinómetros, a extensão do restabelecimento desde a secção S5-S6 até à secção S1-S2, correspondendo a 

aproximadamente 112 metros lineares. Transversalmente considera-se toda a extensão da camada de solos 

considerados instáveis, constituídos por areias, siltes e argilas, que assentam sobre as margas. Esta camada de 

solos instáveis, como se pode observar pelo modelo tridimensional exposto em 2.7., vai aumentando em 

profundidade de acordo com o pendor desfavorável das margas, para Norte. Considerou-se então, 
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simplificadamente, que a espessura desta camada de solos varia linearmente desde os 3 metros, em S5-S6, até 

aos 17 metros, em S1-S2, conforme representado na Figura 6-1.  

 

Figura 6-1: Modelo tridimensional do caso do estudo, esquematizando o volume de solo considerado na análise económica 
das soluções. 

 

Na Tabela 6.1., apresenta-se a orçamentação realizada para cada solução. Os custos finais das soluções de 

estabilização exibem uma ordem de grandeza bastante semelhante entre si, dado que são realizadas, 

maioritariamente à custa de movimentações de terreno. Os valores estimados para a cortina de estacas e para 

o viaduto, são, respectivamente, 865 745,76 € e 800 987,7 €. 

A primeira solução considerada para estabilizar talude, a cortina de estacas, é então tida como a menos 

económica, tal como seria espectável, pois é uma solução mais robusta, no sentido que é constituída por uma 

quantidade de metros lineares de estacas que é cerca do dobro da segunda solução, bem como um 

considerável número de metros lineares de microestacas. No entanto, verifica-se que na solução em viaduto o 

custo da laje vigada tem um peso significativo no seu preço final. 

De acordo com o referido anteriormente, acerca do aumento do factor de segurança pela eliminação do aterro, 

para a solução em viaduto, tendo em conta que o seu custo final estimado é economicamente mais favorável, 

considera-se a solução em viaduto a solução mais competitiva para o presente caso de estudo. 

 

 

 

 

 

3 m 

17 m 

𝑉 = 𝐴𝑏 × ℎ = ((
17 + 3

2
) × 112) × 55

= 61600 𝑚3 

N 
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Tabela 6-1: Quantidades e custos estimados referentes às soluções propostas. 

𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂çã𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆ç𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑺𝒐𝒍𝒖çã𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂𝒔 

Movimento de terras 𝑚3 61600 7,0 € 431 200,0 € 

Estacas 
 

Furação ф800 mm 𝑚𝑙 1801 55,0 € 99 055,0 € 

Betão C30/37 𝑚3 905 80,0 € 72 422,5 € 

Aço A500 NR SD 𝑘𝑔 76547 1,0 € 76 546,9 € 

Revestimento em betão projectado 𝑚2 941 50,0 € 47 040,0 € 

Microestacas 
 

Viga de Coroamento e distribuição 𝑚3 90 80,0 € 7 168,0 € 

Tubo de Aço N80 𝑚𝑙 1800 75,0 € 135 000,0 € 

Calda de Cimento 𝑚3 13 100,0 € 1 313,4 € 

Total 
 

869 745,7 € 

𝑺𝒐𝒍𝒖çã𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒂𝒅𝒖𝒕𝒐 

Movimento de terras 𝑚3 84000 7,0 € 588 000,0 € 

Estacas 
 

Furação ф600 mm 𝑚𝑙 950 50,0 € 47 500,0 € 

Betão C30/37 𝑚3 269 80,0 € 21 488,5 € 

Aço A500 NR SD 𝑘𝑔 14638 1,0 € 14 632,2 € 

Laje Vigada 𝑚2 739 175,0 € 129 360,0 € 

Total 
 

800 986,7 € 
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7. Concluso es e desenvolvimentos 
futuros 

7.1. Generalidades  

Como epílogo do presente trabalho, destaca-se a extrema importância da elaboração de um Plano de 

Prospecção Geológica e Geotécnica, encarando o mesmo como um investimento e uma mais-valia, de forma a 

limitar a possibilidade de ocorrência, através da sua antecipação, dos fenómenos de instabilização que 

ocorreram no talude. Destaca-se ainda a importância da formulação de um Plano de Instrumentação e 

Observação adequado, de forma a permitir interpretar em tempo útil, o comportamento do terreno através 

das suas leituras, e a agir atempadamente em caso de deformações excessivas ou roturas. Salienta-se que caso 

tivesse sido efectuada anteriormente à construção do troço do IC9, uma prospecção geotécnica adequada, e a 

correta interpretação do cenário geológico-geotécnico existente, ter-se-iam, muito provavelmente, poupado os 

vários recursos mobilizados para resolver a situação em questão. 

Evidencia-se ainda, mais uma vez, a importância de um Plano de Instrumentação e Observação, no sentido de 

validar em tempo útil os critérios assumidos no projecto, permitindo a retroanálise, que se constatou nesta 

mesma dissertação, ser uma ferramenta muito útil, com resultados bastante fidedignos.  

Indo ao encontro dos objectivos traçados, por forma a compreender o fenómeno de instabilização 

desenvolvido no talude ao longo de 6 anos, foi realizada uma análise do caso de estudo, com base em 

relatórios e estudos efectuados até à data, bem como resultados de prospecções geológicas e geotécnicas, que 

serviram de base para diagnosticar os fenómenos de instabilidade, e elaborar um modelo do problema. Desta 

forma, foi possível comparar os resultados obtidos na modelação com os da instrumentação, e validar o 

diagnóstico. Por fim, apresentaram-se duas soluções de estabilização, e a sua respectiva análise técnica e 

económica, verificando que uma solução em viaduto será, à partida, menos dispendiosa, permitindo um maior 

controlo de qualidade, sendo mais vantajosa que uma solução de contenção do tipo cortina de estacas.  

Conclui-se e evidencia-se ainda a extrema importância da correcta definição e estudo do nível freático em 

problemas de estabilidade de taludes, verificando-se neste trabalho que um aumento do mesmo conduziu a 

um mecanismo de rotura completamente diferente, e bem mais gravoso. 

 

7.2. Desenvolvimentos Futuros  

Sugerem-se de seguida algumas propostas susceptíveis de serem estudadas no futuro, visando completar e 

enriquecer este trabalho, tanto a nível do presente caso de estudo, como à matéria de estabilidade de taludes 

em geral.  

Realçada a sua importância ao longo deste texto, sugere-se então o completo estudo e definição de um Plano 

de Instrumentação e Observação adequado, passível de ser implementado, para ambas as respectivas soluções 

abordadas, de forma a permitir uma intervenção atempada, através das suas leituras, caso seja necessário. 
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Propõe-se ainda o desenvolvimento de Planos de Instrumentação e Observação de outras possíveis soluções 

alternativas, pois um problema desta complexidade deve ser abordado de várias perspectivas, havendo 

diversas soluções para a sua resolução, sugerindo-se o estudo de outras soluções de estabilização de taludes, 

que não foram abordadas neste trabalho. 

Enfatiza-se também a importância de um enquadramento teórico apropriado acerca da estabilidade de 

taludes. Seria de todo adequada uma abordagem generalizada acerca da avaliação da estabilidade de taludes, 

com descrição das principais tecnologias construtivas utilizadas na prática corrente neste âmbito, e até 

algumas notas sobre técnicas mais inovadoras. 

Seria também pertinente a modelação do talude em causa num programa de cálculo tridimensional, dada a 

forte componente tridimensional presente no caso de estudo, e características geológicas, hidrogeológicas e 

geotécnicas tão diversas ao longo do talude, de modo a ser possível avaliar a possibilidade da formação e de 

evolução de outras superfícies de rotura.  

Note-se ainda que, estado a acção da água está na base da instabilização do talude em causa, não só pelos 

efeitos erosivos, mas pela diminuição da resistência ao corte, ao aumentar as pressões intersticiais no terreno, 

seria muito adequado a definição de um sistema de drenagem eficiente. O sistema de drenagem deve estar 

definido em ambas as soluções propostas, bem como no próprio talude, composto possivelmente por um 

sistema de drenagem superficial, actuando sobre as águas de escorrência, e um sistema de drenagem mais 

profundo. É ainda da extrema importância definir no Plano de Instrumentação e Observação a manutenção 

adequada destes sistemas, de forma a impedir sua obstrução. 
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ANEXO I - Sondagens Mecânicas realizadas em 2016  

O ensaio de penetração dinâmica SPT (Standard Penetration Test) consiste na cravação de uma ponteira 

normalizada ligada a um amostrador especial, através de pancadas dadas por um pilão com peso e altura de 

queda normalizados. Este ensaio tem três fases, cada uma para uma penetração de 15 cm, totalizando 45 cm. 

A 1ª fase do ensaio serve para evitar possíveis erros devido ao remeximento do terreno durante a furação, 

sendo o valor de NSPT correspondente à soma das pancadas dadas na penetração das 2ª e 3ª fases. No final de 

cada fase anota-se o número de pancadas necessário à penetração. Termina-se o ensaio depois de concluída a 

3ª fase ou quando o número de pancadas atinge as 60 ou a nega brusca. Neste caso regista-se a penetração 

obtida, em centímetros [9]. 

No maciço rochoso atravessado é possível determinar diversos parâmetros de qualidade, nomeadamente a 

Percentagem de Recuperação e o índice RQD (Rock Quality Designation), analisando as amostras obtidas pelo 

processo de furação à rotação. 

A Percentagem de Recuperação é definida como sendo a relação entre a soma do comprimento de todos os 

tarolos obtidos numa manobra e o comprimento do trecho furado nessa manobra. O valor de percentagem 

obtido dá uma ideia do estado de alteração das diferentes litologias. 

O índice RQD é uma percentagem de recuperação aplicável a amostras recolhidas de sondagens à rotação e 

com duplo amostrador de diâmetro maior ou igual a 76 mm e corresponde à relação entre a soma do 

comprimento dos tarolos obtidos com dimensão igual ou superior a 10 cm e o comprimento furado. Estes 

valores dão indicações no que respeita à qualidade do maciço rochoso, tendo em consideração o estado de 

alteração e de fracturação. 

Segundo D. Deere, os maciços rochosos podem ser caracterizados quanto à sua qualidade, conforme a Tabela 

AI-1 apresentada a seguir [9]. 

Tabela AI-1: Caracterização dos maciços rochosos quanto à sua qualidade, segundo D. Deere. [9] 

Caracterização de Maciços Rochosos 

RQD Qualidade 

𝑅𝑄𝐷 > 90% Excelente 

75% <  𝑅𝑄𝐷 < 90% Boa 

50% <  𝑅𝑄𝐷 < 75% Razoável 

25% <  𝑅𝑄𝐷 < 50% Fraca 

𝑅𝑄𝐷 < 25% Muito Fraca 
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A classificação do estado de alteração e de fracturação dos maciços rochosos foi efectuada com base nos 

critérios adoptados pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (SIMR), que se apresentam na Tabela 

AI-2 [9]. 

Tabela AI-2: Estado de alteração e de fracturação dos maciços rochosos, efetuada com 

base nos critérios adotados pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (SIMR) [9] 

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒂çã𝒐 

Símbolos Designações Descrição 

𝑊1 São Sem quaisquer sinais de alteração 

𝑊2 Pouco Alterado 
Sinais de alteração apenas nas imediações das 

descontinuidades 

𝑊3 
Medianamente 

Alterado 

Alteração visível em todo o maciço rochoso, mas 

a rocha não é friável 

𝑊4 Muito Alterado 
Alteração visível em todo o maciço rochoso mas 

a rocha é parcialmente friável 

𝑊5 Decomposto 
O maciço apresenta-se completamente friável, 

praticamente com comportamento de solo 

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂çã𝒐 

Símbolos Intrevalos (cm) Descrição 

𝐹1 >200 Muito Afastadas 

𝐹2 60 a 200 Afastadas 

𝐹3 20 a 60 Medianamente Afastadas 

𝐹4 6 a 20 Próximas 

𝐹5 <6 Muito Próximas 
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ANEXO II – Ensaios de laboratório sobre amostras de solos e leitura dos níveis de água 

realizadas em 2016 

 

Na Tabela AII-1 apresentam-se uma síntese dos resultados obtidos nos ensaios laboratoriais realizados, bem 

como a classificação dos solos ensaiados segundo a classificação Unificada (ASTM), tendo por base resultados 

obtidos nos ensaios de identificação [9]. 

Tabela AII-1: Resultados dos ensaios de laboratório [9].  

 

 

 

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒕ó𝒓𝒊𝒐 

Sondagem 

Nº 

Profundidade 

(m) 

Descrição 

Litologia 

(Formação 

Geológica) 

𝒘 (%) 𝑳𝑳 (%) 𝑰𝑷 (%) 
% 

<  #𝟒 

% 

<  #𝟒𝟎 

% 

<  #𝟐𝟎𝟎 

Classificação 

UNIFICADA 

𝑆𝐶1 7.50 - 7.95 

Argila 

Siltosa 

(Cretácico) 

7.3 23 7 100.0 98.9 72.0 

CL-ML - 

Argila siltosa 

com areia 

𝑆𝐶1 19.50 - 19.96 

Argila 

Arenosa 

(Cretácico) 

17.5 63 35 99.3 80.0 75.1 

CH - Argila 

gorda com 

areia 

𝑆𝐶2 3.00 - 3.36 

Arenito 

Argiloso 

(Cretácico) 

1.5 35 22 99.4 48. 33.4 
SC - Areia 

argilosa 

𝑆𝐶2 9.00 - 9.45 
Argila 

(Cretácico) 
17.5 43 23 99.5 98.7 90.7 

CL - Argila 

magra 

𝑆𝐶3 15.00 - 15.45 

Areia 

Argilosa 

(Cretácico) 

1.1 42 24 99.8 37.5 30.2 
SC - Areia 

argilosa 

𝑆𝐶3 3.00 - 3.45 

Marga 

Argilosa 

(Cretácico) 

19.7 43 18 70.2 45.5 40.1 

GC - 

Cascalho 

argiloso com 

areia 
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Na Tabela AII-2 apresentam-se as leituras dos níveis de água realizadas na campanha de prospecção geotécnica 

complementar. 

Tabela AII-2: Leituras dos níveis de água nas sondagens SC1 a SC6 [9]. 

𝑳𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒐𝒔 𝒏í𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒏𝒂𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒅𝒂𝒈𝒆𝒏𝒔 𝑺𝑪𝟏 𝒂 𝑺𝑪𝟔 

Sondagem 

Nº. 
Cota da Boca 

Profundidade Nível 

de água (m) 

Cota Nível de 

água 

𝑺𝑪𝟏 217.96 10 207.96 

𝑺𝑪𝟐 214.22 8 206.22 

𝑺𝑪𝟑 221.80 8 213.80 

𝑺𝑪𝟒 215.36 11 204.36 

𝑺𝑪𝟓 231.68 12 219.68 

𝑺𝑪𝟔 220.29 8 212.29 
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ANEXO III – Ábacos utilizados na formulação pelo método de Bustamante  

 

 

Figura AIII-1: Ábaco da tensão tangencial calda-solo para margas e Calcários Margosos , pelo método de Bustamante[29].  

 

 

Figura AIII-2: Tabela da relação entre o tipo de solo, os coeficientes α e os valores mínimos de injecção necessários, no 
método de Bustamante [28]. 



 

 


