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RESUMO 

Em dezembro de 2017, após precipitação intensa aliada à rotura de uma conduta de abastecimento de água, o 

talude que limitava a rua Aníbal Bettencourt em S. Pedro de Moel deslizou e levou consigo parte da via que dava 

acesso à rua e muros de habitações.  

Nesta dissertação analisam-se as causas desta instabilização. Primeiramente são analisados os solos em questão 

através dos ensaios disponibilizados. Os parâmetros destes solos são validados através da retroanálise, esta 

recorrendo a dois métodos diferentes, sendo o primeiro o método do equilíbrio limite e o segundo o método 

dos elementos finitos.  Após aferidos os parâmetros do solo, é efetuada uma comparação a nível do fator de 

segurança obtido com os dois métodos utilizados. 

Encontradas as condições que levaram ao deslizamento do solo, são sugeridas duas intervenções que se 

propõem a repor a segurança do talude sendo estas posteriormente simuladas no programa de elementos 

finitos, Plaxis, para compreender como é que estas respondem às solicitações impostas e quais os deslocamentos 

que estas induzem no solo e consequentemente nas habitações que se encontram na periferia da intervenção.  

O dimensionamento das duas soluções propostas é efetuado segundo o EC2 e o EC7 com recurso aos esforços 

extraídos do programa do Plaxis, sendo estas verificadas através dos estados limites últimos e estados limites de 

serviço, esta última verificação, para o ambiente em que se insere a intervenção, acaba por ser condicionante.  

Assim que as estruturas se encontram definidas é efetuado um estudo económico para estimar o custo das 

intervenções a que o talude foi sujeito anteriormente e o seu impacto. Por fim, será estudado o custo das 

soluções propostas, após o estudo técnico-económico, pretende-se sensibilizar as pessoas para o impacto social 

e económico que os deslizamentos de terras podem ter se não forem encontradas soluções de estabilização 

adequadas. 
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ABSTRACT 

On December 2017, after heavy rain and the failure of a water supply conduct, the slope that confines the Aníbal 

Bettencourt street in São Pedro de Moel, became unstable, that resulted in a landslide that carried a portion of 

the road and some walls of the builds nearby.  

This thesis will analyse the São Pedro de Moel slope stability. Primarily the soil will be analysed considering the 

tests carried on site. The soil parameters will be studied by retroanalysis and according to two different 

approaches, the limit equilibrium analysis and the finite element method. 

Once failure conditions are discovered, two interventions will be presented with the purpose of restoring the 

slope stability. The two solutions will be modelled in the program used for the finite element method, Plaxis, to 

access the structural behaviour and the displacements can be expected during the construction of the structures 

and the impact on the surroundings.  

The output stresses obtained in Plaxis are considered and, for the structural and geotechnical design the EC2 and 

EC7 are used, the interventions presented were verified for the ultimate state capacity and for the serviceability 

state, this last analysis is more restrictive considering the surroundings.   

As soon as the design is concluded a cost analysis is made to understand the cost of the previous interventions, 

their impact on the slope stability and lastly, to estimate the value of the two solutions presented, an economic 

analysis is also considered. After evaluating the cost, the two solutions are compared technically and cost wise 

to acess wich one is more competitive. The final purpose of this study is to help the community understand the 

social and economic impact that landslides can have if no adequate solutions are used. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

A  evolução e crescimento da industria permitiu o aumento do poer económico de muitas famílias o que levou à 

construção de edifícios em zonas costeiras incluindo em arribas e em outras zonas que atualmente são 

consideradas de risco.  

Estas áreas de risco devem ser continuamente estudadas para que continuem a cumprir as necessidades da 

população. A avaliação destas áreas deve considerar não só a adaptação de infraestruturas de acesso, 

saneamento, abastecimento de água, entre outras, como a segurança dos taludes nas imediações que podem 

colocar em causa a segurança das habitações.  

A análise de taludes é uma problemática inerente à área da geotecnia, tal como as intervenções a efetuar caso 

necessário. Para este efeito foram desenvolvidos vários métodos de análise que permitem verificar a necessidade 

de intervenção, estas com objetivo de instaurar a segurança no talude e assegura-la durante um período de anos 

bastante extenso.  

No âmbito desta dissertação, será abordado a situação de instabilização de um talude na Rua Anibal Bettencourt, 

em S. Pedro de Moel, que ocorreu no seguimento da rotura de uma conduta e levou à acumulação de água na 

crista do talude. Devido aos consequentes deslizamentos ocorridos até à data, considerou-se uma necessidade 

efetuar uma análise da segurança do talude e proceder á conceção de duas soluções alternativas que têm o 

objetivo restabelecer a segurança ao talude de forma permanente. Posteriormente foram analisados os valores 

inerentes a estas intervenções com a finalidade de optar pela solução que conseguisse aliar a funcionalidade ao 

custo.  

1.2 ÂMBITO E OBJETIVOS 

Tendo como finalidade principal analisar a estabilidade do talude, considerou-se necessário atingir vários 

objetivos intermédios. 

O primeiro objetivo prende-se com a caracterização geológico-geotécnicas do talude de forma a entender 

possíveis causas da rotura. Desta forma propõe-se, através dos ensaios efetuados em campo, atribuir parâmetros 

às camadas de solo e definir um zonamento geotécnico que tem como finalidade construir um modelo do solo 

longitudinal e transversal.  

Segue-se, a retroanálise de forma a confirmar os parâmetros de solo e as circunstâncias em que se deu o 

deslizamento de terras. Este estudo será efetuado através do método de equilíbrio limite, com recurso ao 

programa GeoStudio SLOPE/W e através do método dos elementos finitos, com o programa Plaxis. Uma vez que 

o programa Plaxis, considera a interação tensões-deformações, os parâmetros do solo foram calibrados 

consoante os resultados obtidos neste programa com o objetivo de comparar os dois métodos de análise 

utilizados.  
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O terceiro objetivo a que esta dissertação se propõe é, à luz dos dois pontos anteriormente referidos, encontrar 

duas soluções que permitam restaurar a segurança do talude e das habitações. Esta análise será constituída pela 

análise através do método dos elementos finitos de forma a aferir a sua eficiência a nível da segurança e das 

deformações no sistema, bem como o dimensionamento das soluções e a sua verificação de segurança.  

Por último, será efetuado um estudo técnico-económico comparativo de ambas soluções de forma a concluir 

qual será a solução mais rentável.  

1.3 ORGANIZAÇÃO 

A presenta dissertação é constituído por seis capítulos, em que cada capítulo apresenta vários subcapítulos.  

O primeiro capítulo apresenta a introdução, os objetivos propostos para a dissertação e a organização da mesma.  

No segundo capítulo apresenta-se o caso de estudo, o deslizamento de terras do talude da Rua Aníbal 

Bettencourt, a sua geologia e geometria. São enunciados os ensaios de prospeção do terreno efetuados e o 

zonamento geotécnico utilizado ao longo do estudo do talude. 

O terceiro capítulo é constituído pela análise da estabilidade do talude. Este constituído por dois sub-capitulos, 

o primeiro consiste numa breve introdução ao estado de equilíbrio limite e à retro análise através deste método, 

são simuladas duas hipóteses de deslizamento diferentes, com nível freático reduzido e com nível freático 

elevado. No subcapítulo seguinte é efetuada uma introdução ao método dos elementos finitos, são explicados 

os modelos escolhidos para os materiais utilizados e efetuada a retro análise de forma análoga ao equilíbrio 

limite. Após concluídas as simulações é efetuada a comparação entre os dois métodos através dos resultados 

obtidos.  

No capítulo seguinte, são enunciadas as soluções de estabilização, ainda neste capítulo as soluções são testadas 

através do método de elementos finitos para verificar se são válidas e respondem às necessidades do talude, 

tanto a nível dos impulsos como dos deslocamentos. Assim que se encontram validadas, os elementos estruturais 

que constituem as soluções, estes são dimensionados.  

O quinto capítulo corresponde à análise económica, neste capítulo são efetuadas estimativas para o custo das 

várias intervenções efetuadas no talude até 2017, sendo ainda analisado o custo da solução de emergência. É 

ainda efetuado um custo estimado das soluções propostas e a comparação entre as duas.  

No sexto e último capítulo são apresentadas as conclusões onde se analisa o cumprimento dos objetivos 

propostos e é feito um balanço dos vários capítulos e se apresentam sugestões para desenvolvimentos futuros.  
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2 CASO DE ESTUDO 

2.1 INTRODUÇÃO 

São Pedro de Moel é uma praia situada no Litoral Oeste e pertence ao distrito de Leiria, tem uma área aproximada 

de 1,25𝑘𝑚2 e tem cerca de 388 habitantes. 

Inicialmente esta área era utilizada para a indústria de serração e resinas devido à proximidade do pinhal de 

Leiria, mas ao longo do tempo as indústrias fecharam e começaram a ser construídas residências. Atualmente, 

S. Pedro de Moel é procurado essencialmente durante a época balnear por turistas e habitantes das cidades mais 

próximas para férias e lazer.  

O desenvolvimento desta praia começou no final do século XIX, após as indústrias serem fechadas foi feito o 

‘’Plano das edificações a erigir’’ e alguns anos depois foi construído o principal acesso, inaugurado em 1880. À 

medida que São Pedro de Moel foi crescendo foram criados acessos e, com o avanço da tecnologia, 

infraestruturas inexistentes aquando a construção das primeiras habitações (Wikipédia s.d.).  

A zona em estudo localiza-se a 400 metros da praia e é um exemplo da construção típica de S. Pedro de Moel, 

na sua maioria são segundas habitações construídas nos anos 60, 70 e 80 (Wikipédia s.d.). Encontrando-se na 

periferia do vale de S. Pedro, esta zona destaca-se pela visibilidade da envolvente e infelizmente, pelos 

deslizamentos superficiais do talude. À data de 10 de dezembro de 2017, após longo período de chuvas intensas 

uma porção do talude deslizou originando uma cratera de grandes dimensões colocando em risco as várias 

construções adjacentes. 

2.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

A zona em estudo localiza-se na rua Aníbal Bettencourt com as coordenadas 39°45’19,85’’N; 9°1’43,62’’W e 

inserida na vertente leste do vale de S. Pedro de Moel, está confinado por construções adjacentes, uma zona de 

cultivo abandonada no sopé do talude e um parque recreativo a noroeste, onde desagua o ribeiro de S. Pedro.  

 

No dia 10 de dezembro de 2017 deu-se a rotura de uma tubagem que abastece o reservatório de água de S. 

Pedro de Moel localizado a sudeste da rua. Esta tubagem tinha um diâmetro de 20 centímetros e uma pressão 

de 7 bar que ao rebentar provocou o alagamento da zona (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018).  

A rotura da conduta deu-se no início da Av. Das Piscinas e, dada a inclinação da avenida, no sentido oeste, na 

interseção com a Rua Aníbal Bettencourt infletiu para norte e uma pequena porção do escoamento escoou ainda 

para a Estrada da Nazaré (Figura 2-1). 

A acumulação de água no início da Rua Aníbal Bettencourt aliada à velocidade do escoamento fez com que este 

galgasse o passeio e continuasse o escoamento pela vertente sul do talude onde não casou danos visíveis. Devido 

à inclinação da Rua Aníbal Bettencourt, um grande volume de água escoou pela mesma até atingir uma zona de 
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inclinação mais reduzida, onde se deu a acumulação de água e o escoamento subiu o passeio e continuou pelo 

talude. 

   

Figura 2-1 - Sentido do escoamento (Google s.d.) (Google s.d.) 

O fluxo de água que seguiu pela zona leste do talude conduziu à erosão e transporte da camada de areia, uma 

vez que não houve intervenção imediata, a conduta adutora ficou ativa até ao dia 11 de Dezembro, isto levou a 

que o processo de erosão se tenha agravado durante a noite até ser descoberta na manhã seguinte, altura em 

que talude já havia um ravinamento de 9 metros de profundidade e 30 metros de largura. O ravinamento inclui 

a área onde se encontrava o passeio e a via adjacente às construções. este processo de erosão descalçou ainda 

vários muros, entradas de lote e garagens.  

O resultado da erosão é visível ao longo do percurso do escoamento onde se encontram vários destroços da via, 

do passeio e dos lotes, estes seguem ao longo do vale de S. Pedro onde se encontram dois cones de acumulação 

de material junto à linha de água existente que não foi prejudicada pelos destroços.  

 

    

Figura 2-2 – Destroços ao longo do escoamento de água 
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Estando em causa a segurança dos peões e das construções adjacentes, a Câmara Municipal da Marinha Grande 

iniciou na manhã de 11 de dezembro trabalhos de estabilização provisórios do talude. Os trabalhos de 

enchimento consistiram no enchimento da zona erodida com rachão e na zona mais superficial areia e tout-

venant para finalizar. O talude foi protegido por uma rede de forma a evitar acidentes e a estrada foi fechada 

para não permitir a mobilização de veículos sobre a zona intervencionada. Foram restabelecidas as ligações 

consideradas essenciais para as habitações que sofreram com a destruição das infraestruturas como o coletor 

de água residuais, a conduta de água e a eletricidade.  

 

Figura 2-3 – Corte tipo da solução de estabilização 

2.3 HISTORIAL DE EVENTOS SEMELHANTES 

A rua Aníbal Bettencour, dispõe de poucos dispositivos de drenagem estes, ao esgotar a sua capacidade de 

acumulação de água devido ao mau funcionamento, conduzem a água pelo talude que o que conduz à erosão e 

transporte do solo.  

Já houve registos de eventos semelhantes nesta zona do talude nos anos de 2002, 2016 e em 2017, todos estes 

devido ao escoamento de água pelo talude.  

No ano de 2002 a acumulação de água foi resultado de uma precipitação intensa repentina que resultou no 

transporte de sedimentos e originou num ravinamento profundo e à rotura de uma conduta pluvial. No entanto 

ficou por clarificar se o ravinamento originou a rotura da conduta ou vice-versa. A solução de reparação do talude 

consistiu no enchimento do ravinamento e a construção de caixas de receção de águas e sumidouros que eram 

encaminhados para a linha de água existente no pé do talude. 
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Figura 2-4- Instabilidade 2002 (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) 

Em 2016 o deslizamento foi também provocado por forte precipitação, esta embora menos profundo arrastou 

parte do passeio ao longo do talude. A reparação consistiu no enchimento do talude com rachão e cravação de 

estacas de madeira na base do enrocamento.  

 

Figura 2-5- Instabilidade 2016 e respetiva reparação (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) 

Os três deslizamentos 2002, 2016 e, o mais recente, 2017, foram causados pela acumulação de água no talude 

que conduziu a erosões profundas do talude. Sendo as areias eólicas a camada superficial, caracterizam-se por 

ser areias soltas, a sua granulometria pouco extensa e caracterizada por dimensões médias a pequenas, faz com 

que esta camada seja especialmente sujeita ao arranque e transporte pela água (Ferreira, Carvalho e Henriques 

2018). 

Considerando a inclinação do talude, a velocidade da água atinge rapidamente velocidades superiores a 5m/s, 

que para este tipo de solo é suficiente para promover o transporte. A existência de vegetação ajuda a retardar o 

transporte de sedimentos, no entanto não é suficiente para o caudal gerado na zona devido à acumulação de 

um volume de água considerável aliado à inclinação do talude. 
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Figura 2-6- Processos de Erosão e de deposição (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) 

Ao longo do talude é possível observar ainda verificar deslizamentos pontuais de areias e queda de vegetação 

de médio e grande porte o que levanta questões sobre a estabilidade geral do talude, essa problemática não 

será abordada nesta tese, sendo que deverá ser alvo de estudo de forma a assegurar segurança dos habitantes 

da rua e dos transientes.  

2.4 GEOLOGIA 

A zona em estudo encontra-se na Orla Ocidental e de acordo com o excerto da Carta Geológica de Portugal 

presente no relatório geológico-geotécnico, podemos observar que as formações base são constituídas pelos 

calcários do Toarciano (J1g), a que se sobrepõe uma cobertura arenosa. A camada arenosa como é possível 

observar pela Figura 2-7 é constituída por dunas, areias de praias e formações do Pliocénico e Plistocénico. 

Pela base de dados disponibilizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande, podemos observar também, de 

forma intuitiva, as camadas superficiais na zona de estudo, bem como as idades geológicas das respectivas 

camadas (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

As habitações presentes na zona do deslizamento estão assentes em dunas e areias eólicas indiferenciadas, do 

período quaternário e época Cenozoico a Heliocénico e a zona do talude em estudo é constituído por areias, 

cascalheiras e argilas, estas constituem o “Grupo Barracão” e são do período Neogénico, época Pliocénico.  

A zona do farol, localizada a cerca de 1km do local em estudo, foi estudada por Firtion e Carvalho (1952), que 

apresentam as seguintes camadas para a área (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018): 

“5 – Areias eólicas; 

4 – Areias com calhaus eolizados (3 m); 

3 – Alternância de argilas cinzentas, micáceas, e leitos de areias eólicas (3,25 m); 

2 – Areias com seixos e calhaus rolados eolizados, no topo da camada (2 m); 

1 – Calcários do Lis.” 
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Figura 2-7 - Excerto da Carta Geológica de Portugal, Folha 22 (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) 

Após visita ao local é possível observar a camada superficial de areias no topo do talude e as formações do 

Pliocénicos e do Plistocénico na base o mesmo.  

É importante referir que na encosta do talude é possível encontrar vegetação rasteira, comum nas zonas areosas 

e árvores de médio e grande porte, o mesmo acontece na base do talude, onde a vegetação é muito mais intensa. 

2.5 GEOMETRIA DO TALUDE 

De acordo com os dados fornecidos pela Câmara da Marinha Grande através da plataforma digital podemos 

estudar a inclinação do talude e a orientação das vertentes que o constituem. Considerando que o talude é um 

dos limites do vale de São Pedro, é de esperar que este tenha um declive acentuado, a inclinação é facilmente 

observada na Figura 2-10Figura 2-9. 

Ao observar os mapas hipsométricos (Figura 2-8), na zona em estudo verificamos que a Rua Aníbal Bettencourt 

se encontra a uma cota máxima 40,85 metros, e vai diminuindo até ao fim da rua, onde atinge a cota mínima de 

28 metros. O sopé do talude por sua vez atinge cotas bastante inferiores, na ordem dos 12 a 15 metros de 

altitude. Na zona onde ocorreu o deslizamento de terras a diferença de cotas era aproximadamente 16 metros, 

no entanto é na entrada Sul da Rua Aníbal Bettencourt que o desnível é mais acentuado, onde a diferença de 

cotas é aproximadamente igual a 26 metros. 
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Figura 2-8 - Mapa hipsométrico da Rua Aníbal Bettencourt (sem escala) 

No mapa de declives, também disponível na plataforma digital (Figura 2-9), podemos verificar que junto à rua 

Aníbal Bettencourt existem declives «bastante acentuados», entre 16 e 24%, que vão aumentando à medida que 

nos aproximamos do sopé do talude, onde as inclinações são superiores a 25%, sendo por isso considerado um 

declive íngreme. A análise das vertentes ajuda a compreender a instabilidade do talude que forma a periferia do 

vale de São Pedro. Sendo constituído por camadas de areias descomprimidas à superfície, a estabilidade total do 

talude deve ser analisada uma vez que estes fatores combinados podem traduzir-se numa situação de risco. 

 

 

Figura 2-9 - Mapa de declives do Vale de São Pedro de Moel (sem escala) 
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Cruzando a informação obtida através destes dois mapas, foi possível criar um corte tipo provável do talude 

antes do colapso. 

 

Figura 2-10- Corte tipo do talude antes do colapso 

2.6 ENSAIOS REALIZADOS 

Uma vez que a situação atual do talude coloca em risco as habitações e os peões que transitam na rua, a Câmara 

Municipal da Marinha Grande solicitou um estudo geotécnico à universidade de Coimbra que, para estudar a 

instabilidade do talude, efetuou dois ensaios de prospeção que são caracterizados a seguir. 

2.6.1 PENETRÓMETRO DINÂMICO SUPER PESADO 

O primeiro ensaio realizado foi o Penetrómetro Dinâmico Super Pesado (PDSP), que consiste no registo do 

número de pancadas necessárias para cravar o cone 10 ou, neste caso, 20 cm. A cravação deve-se à queda livre 

de uma massa com 63,50kg de uma altura igual a 75 cm. O ensaio foi efetuado com o equipamento da marca 

Pagani (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018). 

A vantagem do ensaio PDSP é o facto de este conseguir atingir grandes profundidades e obter informações sobre 

as camadas de terrenos atravessadas, além disso existe o fator económico, uma vez que este ensaio é mais 

barato do que o ensaio mais comumente realizado, o ensaio SPT. No entanto existem também desvantagens 

neste ensaio, uma destas é a fiabilidade dos resultados depender da quantidade de energia transferida das hastes 

para o cone e depois para o martelo. Isto é, no momento da sondagem, devido à influência de vários fatores, 

existe perda de energia, esta que determina a fiabilidade do resultado. Outra desvantagem deste ensaio é o facto 

de não existir recolha de amostras, estas que se consideram fundamentais para uma boa avaliação do tipo de 

solo. 

O objetivo do ensaio PDSP, à semelhança dos outros testes de penetração dinâmica, é aferir a resistência de 

ponta do solo para facilitar na atribuição de características resistentes e aferir outros parâmetros importantes, 

como por exemplo a espessura, profundidade, natureza, posição, entre outras. Por norma, este teste é sujeito a 

uma análise ponderada devido a fatores que dão incerteza ao resultado, entre eles o atrito entre a vara e o solo, 
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no entanto como referido por Waschkowski (1982), o atrito entre solo e a vara dinâmica é desprezável em solos 

arenosos. 

Com o ensaio PDSP é possível calcular a resistência dinâmica de ponta (qd) e a resistência de ponta (rd), neste 

caso equipamento utlizado fornece esses dados com a respetiva profundidade do ensaio (Anexo – Ensaio PDSP). 

A fórmula para o cálculo da resistência dinâmica apresentado no relatório geotécnico é a seguinte:  

𝒒𝒅 = (𝑴
𝑴 + 𝑴′⁄ ) × 𝒓𝒅    Equação 2-1  

𝒓𝒅 =
𝑴 × 𝒈 × 𝒉

𝑨 × 𝒆⁄    Equação 2-2 

A resistência de ponta do ensaio tem de ser ajustado consoante o número de varas, uma vez que este tem em 

conta a inércia do sistema, e à media que o ensaio vai avançando é necessário mais varas, este ajuste está 

explicito na   Equação 2-1 onde se verifica que a capacidade dinâmica do terreno varia com M’, massa total 

das varas, batente e varas guia.  

Em comparação com o ensaio SPT, não existem muito artigos sobre o PDSP, no entanto, na Tabela 2-1 podemos 

encontrar a relação entre os resultados, obtidos por (MacRobert et al, 2011) e os otimizados por (MacRobert 

2017), que relacionam a densidade dos solos granulares com o número de pancadas no ensaio e que nos permite 

fazer uma avaliação preliminar dos solos em estudo. 

Tabela 2-1 - Densidade relativa para N30SB em solos granulares 

Densidade relativa Intervalo de N30SB por MacRobert et 

al (2011) 

Intervalo de N30SB otimizados 

Muito solta 0 -3 0 – 7 

Solta 3 – 10 7- 14 

Media 10 -60 14 – 80 

Compacta >60 >80 

Para a caracterização do terreno, foi efetuado apenas um ensaio DPSH, exatamente à direita da zona 

instabilizada, como é possível observar na Figura 2-11. 
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Figura 2-11 - Equipamento Pagani na zona do ensaio 

Os resultados do ensaio estão sintetizados na Tabela 2-2, onde o número de golpes apresentado é a média do 

número de pancadas, podemos verificar que o número de pancadas vai aumentando com a profundidade tal 

como a capacidade dinâmica das camadas.  

Tabela 2-2 - Resumo dos resultados obtidos nos ensaios de prospeção 

z(m) Média nº golpes qd (MPa) Observações 

0-9,0 7 [0;7,6] Muito solta 

9,2-14,4 18 [5,8;10,6] Média 

14,6-30,8 39 [6,2;19,3] Média 

31 - 27,4 Nega; Fim de ensaio 

O ensaio atingiu os 31 metros, profundidade à qual atingiu a nega, ponto em que são efetuadas 100 pancadas 

sem atingir 20cm de cravação. 

Através das conclusões da Tabela 2-2 e do mapa hipsométrico foi possível obter um modelo do terreno na zona 

do ensaio. Na Figura 2-12 observa-se a inclinação do talude, as espessuras das camadas e a respetiva legenda.  
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Figura 2-12 - Modelo do terreno sem escala na zona do ensaio PDSP (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) 

2.6.2 GEORADAR 

O segundo ensaio utilizado para complementar a caracterização do terreno foi o georadar, esse ensaio foi 

possível devido à colaboração do Departamento da Ciência e da Terra da Universidade de Coimbra.  

O ensaio do georadar consiste na emissão de ondas eletromagnéticas para o terreno, após emissão do sinal, 

estas ondas são refletidas pelos objetos, intrusões, água e solos para o recetor, que faz reprodução em imagem 

do perfil do terreno. É de notar que esta técnica recente, reproduz com uma margem de erro na ordem dos 

milímetros o primeiro metro de solo, este erro aumenta para os centímetros quando são atingidas profundidades 

superiores. 

Na Tabela 2-3, podemos ver quais as interpretações paras as imagens reproduzidas pelos georadar de forma 

facilitar a leitura dos mesmos. 

Este método de prospeção do terreno é vantajoso na medida em que permite estudar o desenvolvimento 

longitudinal do talude, para zonas muito heterogéneas é útil para verificar a disposição das camadas e encontrar 

intrusões no solo caso existam. Embora seja útil para prever o desenvolvimento do terreno, o ensaio georadar 

tem a limitação de depender da condutividade do solo, sendo que para solos que conduzem a eletricidade como 

a argila, este tipo de ensaio acaba por não ser proveitoso, pois restringe a profundidade alcançada pela sonda.  
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Tabela 2-3 - Síntese da interpretação dos resultados do georadar (Welc, et al. 2016) 

Georadar Interpretação 

Zonas sem refleção Áreas onde a energia do georadar é atenuada, 

normalmente camadas de argila ou de areia 

argilosa. 

Reflexão hiperbólica (fonte de reflexão) Hipérboles de diferente tamanho e forma, 

geradas por fragmentos de rochas, galerias 

subterrâneas ou objetos metálicos  

Zonas de descontinuidade e de ondas refratadas Normalmente geradas por detritos de calcário e 

concentração de pequenos objetos 

Superfícies de reflexão planar Normalmente geradas por limites litológicos ou 

descontinuidades físicas (ex.: nível freático) 

Reflexões paralelas e em camadas A energia do radar é refletida repetitivamente 

entre elementos enterrados e a superfície do 

solo ou entre superfícies litológicas 

Para este caso de estudo foram efetuados três perfis com o georadar, a localização deles pode ser verificada na 

planta que consta nos anexos, bem como os restantes perfis obtidos. Através do segundo perfil obtido com 

georadar é possível verificar as várias camadas de solo e o seu desenvolvimento ao longo dos perfis. A zona 

instabilizada é evidente, sendo o enchimento com rachão destacado na Figura 2-13.  

 

Figura 2-13- Perfil obtido através do georadar na zona da instabilização 

Os ensaios de prospeção são um elemento importante na caracterização dos terrenos e para o entendimento da 

instabilização, desta forma, foi efetuada uma análise dos resultados obtidos através do georadar e do PDSP, para 
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definir os parâmetros geotécnicos de cada camada e a sua profundidade de forma a estudar a causa da 

instabilização no troço central e verificar a estabilidade das zonas adjacentes ao deslizamento.   

2.7 ZONAMENTO GEOTÉCNICO 

Através da análise efetuada, conseguimos concluir que existem cinco camadas essenciais para a compreensão 

deste problema, na Tabela 2-2 estão definidas as litologias adotadas para a modelação do problema e a sua 

profundidade, uma vez que esta varia ao longo do talude, nesta tabela estão indicadas as camadas na zona onde 

foi executado o ensaio PDSP, zona mais próxima do deslizamento. Será apresentado uma breve descrição das 

camadas e a justificação para os parâmetros adotados. 

Para a atribuição dos parâmetros geotécnicos necessários para a modelação e compreensão do problema foram 

utilizadas correlações considerando o resultado Nspt uma vez que é dos ensaios mais antigos para a caracterização 

de solos e com o maior número de estudos efetuados. 

Para obter os valores Nspt utilizou-se a seguinte expressão presente em (A. Pinto s.d.): 

𝑵𝑺𝑷𝑻 = 𝟏, 𝟓 × 𝑵𝑷𝑫𝑺𝑷  Equação 2-3  

2.7.1 AREIAS EÓLICAS – ZG1 

A camada superficial que se encontra no local são areias, como já mencionado anteriormente no enquadramento 

geológico. Pela análise do perfil do georadar, esta atinge profundidades entre os 8 e os 12 metros. 

Na zona do deslizamento está visível uma camada de cor cinza (Figura 2-14), esta tonalidade indica a presença 

de material orgânico na sua constituição, embora apenas seja visível na zona que instabilizou, dada o 

revestimento por vegetação rasteira e árvores, é presumível que esta intercalação de matéria orgânica esteja 

presente no desenvolvimento do talude. 

Na Figura 2-14, é possível observar também o acesso da Rua Aníbal Bettencourt, o seu aterro, a camada de 

matéria orgânica que ficou exposta após o deslizamento e as areias eólicas. Um aspeto importante a referir é a 

inclinação da camada orgânica, que aparenta um declive ligeiramente mais suave do que atualmente se encontra 

no local, o que sugere que o talude tenha sofrido alterações (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018), sendo que 

estas podem ser de origem natural ou devido a intervenção humana.  

Esta camada apresenta uma grande variação nos resultados do PDSP, como seria de esperar, uma vez que no 

primeiro metro as areias não apresentam coesão e o número de pancadas foi nulo, a sua capacidade resistente 

é muito reduzida, como se esperava uma vez que é superfície de contacto com o exterior.  
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Figura 2-14 - Camada de areias no limite do deslizamento; Pormenor da inclinação da areia com material orgânico.  

O número de pancadas vai aumentando com a profundidade, isto deve-se à compactação da areia, que se conclui 

ao observar a Tabela 2-1, as areias muito soltas encontram-se no primeiro metro da camada ZG1 e a densidade 

vai aumentando com a profundidade. 

2.7.2 AREIAS SILTOSAS – ZG2 

Abaixo da camada mais recente de areias, existe uma camada de areias siltosas, estas da época do Plio-

Plistocénico indiferenciados. Esta camada encontra-se a 12 metros de profundidade na entrada norte da Rua 

Aníbal Bettencourt, embora não existam grandes variações no desenvolvimento da camada, na zona do PDSP, 

as areias siltosas estão 2 metros acima da cota inicial. 

Na Figura 2-15, é possível observar a cor cinzenta acastanhada estas areias, bem como a presença de raízes de 

árvores de pequeno porte e ainda a intercalação da camada com seixo rolado. A exposição desta camada de 

areias apenas foi possível devido aos ravinamentos na zona, que proporcionou a formação de banquetas. Nestas 

banquetas é possível observar a inclinação, aspeto e possíveis intrusões nas várias camadas. 

 

Figura 2-15 - Camada de areias siltosas exposta (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) 

Os resultados obtidos pelo PDSP variam entre as 18 pancadas e as 33 pancadas, estes resultados mostram que 

esta camada de areias tem alguma capacidade resistente, no entanto a resistência de ponta dinâmica (𝑞𝑑) 

máxima foi apenas 11MPa.  
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2.7.3 AREIAS COM CALHAUS ROLADOS E SEIXO – ZG3 

Analisando as imagens disponibilizadas pelo georadar não é possível definir com precisão o desenvolvimento 

desta camada. É observado em certas zonas do perfil irregularidades que aparentam ser o limite geológico entre 

o ZG2 e o ZG3, no entanto este não apresenta continuidade horizontalmente, o que levanta dúvidas sobre o seu 

real desenvolvimento.  

Ao considerar os resultados do ensaio PDSP, é possível estabelecer uma cota presumível do início da camada 

ZG3, no entanto, sendo que este ensaio foi único, a conclusão retirada foi conciliada com as informações do 

georadar, o que permitiu obter um possível desenvolvimento da camada de areias com calhaus rolados e seixo. 

Esta camada, encontra-se a 15 metros de profundidade, sendo que a sua cota não varia muito ao longo do perfil. 

Tal com o estrato superior, este também pertence à época Plio-Plistocénico e apresenta calhaus e seixo no seu 

desenvolvimento em profundidade. As intrusões de material mais duro, como o seixo ou o calhau rolado, são 

evidentes através da dispersão de resultados obtidos pelo PDSP.  

Esta camada densa/compacta, o que traduz uma capacidade resistente significativamente superior às anteriores, 

na zona superior da camada o valor do ensaio PDSP registou Npdsp entre as 20 e 30 pancadas, para cotas inferiores 

este valor aumentou, tendo-se registado valores acima das 50 pancadas, o que revela uma melhoria em 

profundidade da capacidade resistente da camada, como era de esperar.  

2.7.4 CALCÁRIOS – ZG4 

Subjacente à camada de areias com calhaus rolados encontra-se o substrato formado pelos calcários do Lis (J1g), 

estes podem ser observados a poucos metros na praia Ao intersetar esta camada o ensaio PDSP atingiu a nega, 

o que se traduz num estrato com capacidade resistente elevada, no entanto este ensaio não indica qual o grau 

de qualidade da rocha (RQD). Este estrato foi identificado a 31 metros de profundidade e assumiu-se horizontal 

ao longo do desenvolvimento do talude. 

2.7.5 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

Uma vez que apenas foi efetuado um ensaio que permite caracterizar o solo, os resultados do ensaio PDSP foram 

utilizados para atribuir às camadas descritas anteriormente parâmetros que permitem caracterizar a sua 

capacidade resistente, esta informação está presente na Tabela 2-4. 

Os valores de Nspt foram obtidos através da Equação 2-3, em que o ângulo de atrito interno foi estimado através 

de relações descritas na  (A. Pinto s.d.) e os restantes parâmetros definidos em (Ferreira, Carvalho e Henriques 

2018). Os valores da coesão para solos granulares com valores não nulos prendem-se com razões numéricas.  

 

Figura 2-16- Relação entre resultado SPT e parâmetros resistentes 
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Tabela 2-4 - Parâmetros geotécnicos para as diferentes litologias 

Litologia 𝑵𝒔𝒑𝒕 𝝓′(°) 𝒄′(𝒌𝑷𝒂) 𝑬 (𝑴𝑷𝒂) 

ZG1 9 30-35 0 10 

ZG2 28 35-40 10 20 

ZG3 54 40-45 10 70 

ZG4 - >45 400 400 
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3 ANÁLISE DA ESTABILIDADE 

Os taludes quando sujeitos a alterações podem instabilizar, esta instabilização tem como resultado o 

deslocamento de massa do maciço, no sentido descendente onde a gravidade representa um papel fundamental.  

Existem vários tipos de movimentos de terras que, segundo (N. M. Guerra, Análise de estruturas geotécnicas 

2012) podem ser classificados de acordo com a rapidez do movimento:  

o Desmoronamento – Extramente rápido a muito rápido  

o Deslizamento – Rápido a moderado  

o Fluimento – Lento a extremamente lento 

Os desmoronamentos são, em norma, quedas de blocos provenientes de maciços rochosos, resultado da 

deteorização da rocha devido aos agentes erosivos. Os deslizamentos, são movimentos rápido e com um volume 

instabilizado normalmente bem definido, este movimento ainda pode ser classificado consoante a profundidade 

da superfície de deslizamento, desde superficiais (< 1,5 𝑚) a muito profundas (> 20𝑚). 

A instabilização pode ser causada devido a ações externas, que acontecem no exterior do talude, internas, que 

são alterações que acontecem no interior do talude ou intermédias, causadas por alterações externas que afetam 

a estabilidade interna do talude, na Tabela 3-1 encontram-se resumidos várias causas de instabilização.  

Tabela 3-1 - Síntese das causas de instabilização de taludes segundo (N. M. Guerra, Análise de estruturas geotécnicas 

2012) 

Ações externas Ações internas Ações intermédias 

- Alteração da geometria, por escavação ou por 

erosão (água ou vento); 

- Alteração do nível freático 

- Alteração de sobrecargas no talude, em 

particular na sua parte superior; 

- Variação sazonal da temperatura e humidade, 

podendo conduzir à abertura de fendas 

superficiais de retração no solo, que favorecem 

a infiltração de água nos terrenos; 

- Abalos sísmicos ou vibrações induzidas nos 

terrenos; 

- Erosão superficial do terreno, favorecendo a 

infiltração de água; 

- Aumento das pressões 

intersticiais, com a consequente 

redução da resistência ao corte; 

- Aumento das tensões de origem 

tectónica. 

- Rebaixamento 

rápido do nível das 

águas exteriores; 

- Erosão interna, 

provocada pela 

circulação de água no 

interior do talude; 

- Liquefação do solo. 
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A análise de estabilidade é um assunto complexo, anteriormente esta análise era efetuada com base na teoria 

do equilíbrio limite e só após o aparecimento dos computadores surgiu o cálculo automático que veio diminuir 

o tempo despendido. Atualmente, existem vários programas que permitem fazer a análise da estabilidade de 

taludes, seja através da teoria do equilíbrio limite ou do método dos elementos finitos, no entanto nenhum 

método existente até à data é rigoroso o suficiente para determinar o comportamento real do solo.  

Para fazer a análise de estabilidade do caso de estudo serão utilizados dois métodos de análise distintos, método 

de equilíbrio limite e o método dos elementos finitos, os resultados obtidos serão posteriormente comparados. 

3.1 MÉTODO DE EQUILÍBRIO LIMITE 

3.1.1 INTRODUÇÃO  

O método de equilíbrio limite é atualmente utilizado para a maioria dos estudos de estabilidade de taludes 

devido à sua rapidez e simplicidade. Neste método é feita uma comparação entre as forças, momentos e/ou 

tensões atuantes e as resistentes. 

Dentro da análise de equilíbrio existem vários métodos, o mais utilizados é o método das fatias que consiste em 

dividir a massa de solo que se encontra sobre a superfície de deslizamento em várias porções verticais. Esta 

análise permite estudar várias situações, diferentes superfícies de deslizamento, geometrias do talude e a sua 

litologia, condições de drenagem e cargas exteriores.  

O método das fatias consiste em determinar os valores de força tangencial e força normal de cada fatia para 

posteriormente conferir se o resultante do somatório de todas as fatias é suficiente para responder em 

segurança às cargas solicitadas, isto é, FS com valor superior ou igual à unidade.  

o 𝐹𝑆𝑚 =
∑ 𝑀𝑅

∑ 𝑀𝑠
 (Equilibrio global de momentos) 

o 𝐹𝑆𝐹 =
∑ 𝐹𝐻,𝑅

∑ 𝐹𝐻,𝑆
 (Equilibrio global de forças) 

3.1.2 DADOS DA ANÁLISE 

A análise de estabilidade através de equilíbrio limite foi efetuada através do programa GeoStudio, com análise 

SLOPE/W e com unidade do sistema internacional. Uma vez que se trata de uma análise em 2D, o estado plano 

de tensão é adotado. 

3.1.2.1 Configurações 

Assim que se inicia o novo trabalho, é necessário definir o tipo de análise que o programa irá fazer. Como 

mencionado anteriormente existem vários autores que sugerem abordagens diferentes, neste programa estão 

contempladas 13 diferentes. 

Serão abordadas algumas das diferentes metodologias e comparadas de forma a selecionar a que melhor se 

adequa ao problema em estudo. 
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O primeiro método abordado é o de Fellenius, neste método o fator de segurança é calculado através da razão 

entre a força de corte resistente sobre a força de corte atuante. Este método não considera as forças entre fatias, 

ou seja, não existe equilíbrio de forças o que resulta num FS com erro apreciável.  

O método de Bishop foi o primeiro método rigoroso que permitiu analisar roturas circulares, no entanto foi feita 

uma proposta, pelo mesmo autor, para simplificar o método, sendo este novo método o de Bishop simplificado.  

O método de Bishop simplificado já considera a existência de forças entre fatias, sendo a interação entre fatias 

representada pela força normal, uma vez que não considera forças tangentes entre fatias, embora sejam 

reduzidas, faz com que o método não seja equilibrado. Este método é iterativo e necessita que seja determinado 

uma tolerância para chegar ao resultado de FS.  

O método de Janbu não é um método adequado para estudar superfícies circulares uma vez que subestima o FS, 

considerando o formato da rotura a analisar, este método encontra-se, à partida, excluído. 

O terceiro método adequado para superfícies de deslizamento circulares é o de Spencer, que foi o primeiro autor 

a estabelecer condições de equilíbrio de forças horizontais, verticais e momentos. Neste método o autor parte 

do pressuposto que a interação entre as forças verticais e horizontais é constante ao longo de toda a superfície 

de deslizamento. 

O método de Morgenstern e Price é o último abordado neste capítulo, este é o mais recente dos já abordados e 

à semelhança do anterior prevê o equilíbrio de forças e momentos, mas a interação das forças entre fatias tem 

uma orientação variável. Este método encontra-se predefinido pelo programa e é adequado para qualquer 

superfície de deslizamento. 

Na Tabela 3-2 encontra-se uma síntese de alguns tipos de análises disponíveis no programa GeoSlope e já 

abordados. 

Tabela 3-2 - Comparação de vários métodos disponíveis no GeoSlope  

Método 
Equilibrio de 

momentos 

Equilibrio de 

Forças 

Forças de 

interação 

normal (X) 

Forças de 

interação 

tangenciais (E)  

Inclinação da 

resultante X/E 

Fellenius Sim Não Não Não Não existe 

Bishop 

Simplificado 
Sim Não Sim Não Horizontal 

Janbu Não Sim Sim Não Horizontal 

Spencer Sim Sim Sim Sim Constante 

Morgenstern e 

Price 
Sim Sim Sim Sim Variável 



 

22 

Observando a tabela acima, facilmente concluímos que o método mais rigoroso é o de Morgenstern e Price e 

por isso será este o método utilizado para a análise do talude.  

Na Figura 3-1 estão representadas as forças consideradas em cada fatia segundo o método de Morgenstern e 

Price existem as seguintes forças em cada fatia:  

 

Figura 3-1 - Forças existentes no método das fatias segundo Morgenstern e Price (ltd. 2015) 

Para efetuar a análise de estabilidade segundo este método, é definir estabelecer a função (𝑓(𝑥)) que relaciona 

a força horizontal (E) e vertical (X) ao longo da superficie de rotura de forma a obter 𝜆:  

𝑋 = 𝜆 × 𝑓(𝑥) × 𝐸 

Equação 3-1 

O programa GeoSlope efetua o cálculo do 𝜆 que resulta num fator de segurança igual tanto para os momentos 

como para as forças, na Figura 3-2, podemos verificar exatamente isso. É possível verificar também que para o 

método de Bishop, uma vez que não existe atrito entre fatias, 𝜆 = 0. 

 

Figura 3-2 - Fator de segurança de momentos e forças em função da interação de força nas fatias (ltd. 2015) 

Para definir a função que relaciona as forças tangenciais e normal, o programa sugere 5 opções, entre elas a 

função constante. Como já foi mencionado, uma relação constante entre X e E no método de Morgenstern e 

Price é equivalente a utilizar o método de Spencer, de forma que se optou pela função meio-seno que é 

atualmente a mais utilizada e a pré-definida pelo programa. 

Fator de segurança com 
equilíbrio de forças 

Fator de segurança 
com equilíbrio de 

momentos 
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Ainda nas configurações dos dados da análise devido à existência de nível freático aquando o deslizamento 

considerou-se poropressão devido à linha piezométrica e de análise pseudo-estática, opção já pré-definido pelo 

programa.  

3.1.2.2 Superfície de pesquisa 

Para o programa calcular a superfície de deslizamento critica é necessário definir qual a zona provável de 

deslizamento. Assim, especificou-se que o movimento de terras é da direita para a esquerda e que a superfície 

de deslizamento é pesquisada através da definição de grades e raios. 

Optou-se pelas configurações pré-definidas pelo programa as restantes opções de funcionamento de análise  

3.1.3 GEOMETRIA 

A geometria do talude no programa SLOPE/W foi obtida através do desenho de regiões, as regiões são um 

conjunto de linhas que formam uma geometria fechada. As várias camadas de solos em análise foram 

desenhadas de acordo com o desenho de AutoCad, o talude foi desenhado através de pontos coordenadas de 

forma a reproduzir o mais fielmente possível a inclinação do talude. 

Para a análise de estabilidade do talude nas condições normais, o nível freático será implementado à cota zero. 

Posterior a esta análise, será efetuado o aumento do nível freático até à cota a que se assume se deu o colapso. 

3.1.4 CARGA 

Para a simulação das habitações e da estrada foi implementada uma carga distribuída no topo do talude. A carga 

no programa GeoSlope é inserida em 𝑘𝑁/𝑚3e, neste caso representada por um retângulo sobre o terreno. 

Considerando a existência de uma construção tradicional de betão armado e alvenaria de tijolo e as sobrecargas 

inerentes a um edifício de habitação optou-se por uma carga vertical descendente de 26 𝑘𝑁/𝑚3, para a zona da 

via adotou-se uma carga vertical descendente no valor de 5 𝑘𝑁/𝑚3. 

 

Figura 3-3 - Modelo da zona do talude destabilizado em GeoSlope com materiais e nível freático 

Para a simulação da intervenção de emergência foi retida a carga sobre a via uma vez que a estrada se encontra 

cortada por razões de segurança. 
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3.1.5 MATERIAIS 

Após definidas as regiões é necessário atribuir os materiais correspondentes a cada região. 

Ao criar um novo material no programa, é necessário atribui-lhe um nome e um modelo que se adeque ao 

material. Existe um total de 14 modelos de análise possíveis destes, existem vários que podem ser excluídos logo 

à partida para as primeiras três camadas, como os modelos que têm simulam comportamentos não drenados e 

os que dizem respeito a materiais de resistências elevadas (alta resistência ou base rochosa). 

Existe a possibilidade de escolher um modelo em que os parâmetros alteram com a profundidade, no entanto 

como só existe um ensaio PDSP considerou-se valores médios e constantes ao longo de toda a camada para as 

características dos solos. 

O critério de rotura mais comum para os solos arenosos é o de Mohr-Coulomb, este já está pré-definido pelo 

programa, e será utilizado para as três camadas superiores. A camada rochosa de calcário é definida como base 

rochosa (impenetrável).  

A definição dos parâmetros geotécnicos é efetuada através da retroanálise, esta consiste na alteração dos valores 

adotados para caracterizar a resistência do solo iterativamente até atingir um fator de segurança perto do valor 

unitário. Esta análise inicia-se considerando os valores da Tabela 2-4, que tiveram como base o ensaio efetuado 

e, uma vez que a massa deslocada pertence à camada de areias eólicas, os parâmetros de coesão e o ângulo de 

atrito foram alterados, neste caso aumentados iterativamente. Após análise dos resultados adotou-se os 

parâmetros geotécnicos que, com nível freático elevado, conduziam a uma massa de solo deslocada mais 

semelhante à observada no local. 

 

Figura 3-4- Comparação de resultados obtidos através da retroanálise 

As superfícies de cedência geradas através do programa Geoslope dependem das condições impostas pelo 

utilizador, uma vez que para simular a afluência de água no talude houve o aumento do nível freático, as 

superfícies de cedência são mais superficiais às observadas no local. Como já foi mencionado anteriormente, o 

escoamento que seguiu pelo talude tinha uma velocidade que não é representada neste programa o que justifica 

a superfície de cedência obtida na figura Figura 3-4. Um motivo provável da diferença o volume de massa 

instabilizado no programa e o observado é a inclinação das camadas, uma vez que só foram efetuados dois 

ensaios não é possível determinar a inclinação das camadas, esta que é um fator que influencia a a superfície de 

cedência. 

𝑐 = 0;  𝜙 = 36° 𝑐 = 1,5;  𝜙 = 30° 
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Os parâmetros obtidos após a retroanálise para caracterizar os materiais são os mencionados na Tabela 2-4, à 

exceção do substrato rochoso que não carece de parâmetros de caracterização geotécnica.  

Tabela 3-3 – Parâmetro estimados através da retroanálise (SLOPE/W) 

Modelo Mohr-Coulomb 

Parâmetros ZG1 ZG2 ZG3 

Propriedades 

gerais 

Tipo de material Drenado Drenado Drenado 

𝛾_𝑠𝑎𝑡  (𝑘𝑁/𝑚3 ) 18 21 22 

Propriedades 

resistência 

𝜙′(°) 30 35 40 

𝑐′(𝑘𝑃𝑎) 1,5 10 10 

 Como já foi mencionado, o talude sofreu intervenções devido deslizamentos em 2002 e 2016, no entanto estas 

revelaram-se inadequadas para estabelecer a longo prazo a segurança do talude. De forma a verificar qual a 

segurança atual do talude será efetuada uma análise do F.S. para a situação seca e saturada.  

Nesta simulação alterou-se a geometria do talude de forma a que esta se assemelhasse ao observado na imagem 

Figura 2-3. Os materiais utilizados nesta solução foram rachão e areia, para ambos os materiais foi adotado o 

modelo de Mohr-Coulomb.  

Os parâmetros ( 

Tabela 3-4), foram obtidos por retroanálise, considerando que o talude se encontra na iminência do colapso para 

a situação saturada. 

Tabela 3-4 - Parâmetros obtidos por retroanálise para a intervenção de emergência (SLOPE/W) 

Mohr-Coulomb 

Parâmetros Rachão Areia 

Propriedades 

gerais 

Tipo de material Drenado Drenado 

𝛾_𝑠𝑎𝑡  (𝑘𝑁/𝑚3 ) 21 22 

Propriedades 

resistencia 

𝜙′(°) 32 35 

𝑐′(𝑘𝑃𝑎) 1,5 10 

3.1.6 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

Para determinar as superfícies de colapso mais prováveis é necessário limitar a zona de pesquisa, este limite é 

definido pela aplicação de uma malha de pesquisa de superfícies e pela zona de controlo dos raios de pesquisa. 
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Uma vez que a área onde a malha é colocada deve ser calibrada de forma a compreender o máximo de superfícies 

de colapso possíveis foi desenhada uma malha que posteriormente foi alterada até enquadrar as superfícies de 

cedência relevantes, a localização da malha e das possíveis superfícies de rotura encontram-se na Figura 3-5. 

Tendo como base o registo fotográfico do incidente, houve o cuidado de tentar colocar a zona de pesquisa de 

superfícies de rotura paralela com a superfície do talude. 

Em todas as análises efetuadas, os parâmetros que conferem resistência não foram minorados segundo o EC7, 

posto isto, é importante que o fator de segurança obtido nas várias simulações seja superior à unidade para 

garantir a segurança do talude. 

3.1.6.1 1ª Simulação – Nível freático reduzido 

Para a primeira simulação não foi considerada a existência de poropressão, esta opção exclui a existência de 

pressões hidrostáticas no modelo. Na Figura 3-5 encontram-se os resultados obtidos, a amostra de resultados 

mostra apenas a superfície mais critica, que neste caso tem um F.S. superior à unidade, isto significa que a 

estabilidade do talude não se encontra comprometida quando se encontra seco. 

 

Figura 3-5 - Superfície de deslizamento talude natural- nível freático reduzido 

Observando a Figura 3-5 verifica-se que a superfície critica, caracterizada por um F.S.=1,911, não atinge grandes 

profundidades e desenvolve-se apenas na camada de areias aeólicas, que já era de esperar uma vez que esta 

camada é a que apresenta parâmetros de resistência mais reduzidos. 

Este método de análise é bastante rápido de efetuar e muito simples de analisar, no entanto, como já foi 

mencionado anteriormente, a primeira camada deste talude é muito suscetível à erosão, e este efeito não é 

considerado pelo método do equilíbrio limite no cálculo do F.S., o que pode conduzir à inflação do F.S. real do 

talude. 

A análise da estabilidade do talude foi calculada apenas para a zona do colapso, contudo, devido à irregularidade 

da encosta (Figura 2-9), todo o desenvolvimento do talude deve ser sujeito a um estudo. 

3.1.6.2 2ª Simulação – nível freático elevado 

Após aferida a estabilidade do talude para a condição seca, procede-se à análise do talude saturado.  
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Para a apresentação dos resultados, apresenta-se apenas a superfície de deslizamento mais critica, esta com 

uma F.S. muito próximo do valor unitário. Ao analisar a Figura 3-6, rapidamente se conclui que a superfície de 

deslizamento apresenta dimensões menores comparando com o observado no local, esta discrepância pode 

estar relacionada com o método de análise ou com a imposição do nível freático, pois como reportado, a água 

galgou o passeio até escoar pelo talude, no entanto, impor o nível freático à superfície não era representativo 

da situação real. Nesta análise não foi estudado o impacto da percolação de água no talude, que como já foi 

mencionado esteve na base do deslizamento causando erosão e transporte dos sedimentos. 

 

Figura 3-6 - Superfície de deslizamento talude natural- nível freático elevado 

 

A análise destes resultados deve ser feita de forma crítica, uma vez que, os solos têm um comportamento não 

linear e a simulação do comportamento dos mesmo tem sempre uma incerteza associada, esta imprevisibilidade 

no comportamento, aliado aos fracos elementos existentes para caracterização do solo aumentam o grau de 

incerteza associada a este estudo. 

No entanto, como já existe uma superfície de rotura, esta permite uma comparação entre o resultado obtido 

pelo programa e a realidade. A superfície de rotura apresentada na Figura 3-6, destacada com cor verde, 

apresenta um 𝐹. 𝑆. ≈ 1 é superfície crítica e, embora não atinja as profundidades observadas no local, já 

apresenta um volume de solo deslocado considerável, é de notar também que a superfície crítica interseta a 

camada de areias siltosa, camada que ficou exposta após o deslizamento, Figura 2-15 - Camada de areias siltosas 

exposta Figura 2-15. 

Como já foi mencionado, o comportamento dos solos não é linear, por isso é importante notar que um 𝐹. 𝑆. > 1 

não significa que o talude esteja seguro, da mesmo forma que um 𝐹. 𝑆. < 1 não implica que o talude vai colapsar, 

estes são valores que representam uma menor ou maior probabilidade de colapso. 

É interessante também frisar que a carga originária dos edifícios não interfere com a estabilidade do talude, uma 

vez que a superfície de rotura não interseta a zona de aplicação da carga. 

Em suma, esta simulação permitiu aferir as condições do talude aquando o colapso e calibrar os parâmetros 

associados ao solo. Esta análise é bastante simples e expedita de efetuar e será objeto de comparação com a 

modelação em elementos finitos. 
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Tabela 3-5- Sintese dos fatores de segurança obtidos 

Talude húmido Talude Saturado 

F.S.=1,91 F.S.=1,01 

3.1.6.3 3ª Simulação – Intervenção de emergência 

Para a construção do talude após a intervenção de emergência considerou-se a geometria mencionada em 

(Ferreira, Carvalho e Henriques 2018) e como caracteristicas dos materiais os obtidos através de retroanálise que 

constam na  

Tabela 3-4. 

 

Figura 3-7 - Geometria do talude após intervenção de emergência  

A primeira simulação teve como objetivo aferir a segurança do talude com nível freático reduzido. Nos resultados 

podemos observar que o valor mínimo de F.S é 1,716 o que significa que aparentemente se encontra estável 

para a situação de nível freático nulo, no entanto, comparando este resultado com os obtidos para o talude seco 

antes da instabilização nota-se que houve uma diminuição do F.S, esta pode estar relacionada com fraca coesão 

do rachão. É de notar que a superfície crítica considerada um volume de solo deslocado bastante elevado que, 

na pior das hipóteses, irá afetar a via de uma forma mais agressiva do que o talude natural nas mesmas 

condições. 

 

Figura 3-8- Superfície de deslizamento após intervenção de emergência- nível freático reduzido 
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Conclui-se rapidamente que o valor atribuído à coesão dos materiais tem bastante importância na estabilidade 

do talude, para esta solução a diminuição da inclinação do talude torna-se um fator chave para a segurança do 

mesmo. No entanto, é importante notar que o objetivo desta solução é permitir o acesso às moradias e garantir 

que existe uma drenagem eficaz das chuvas pluviais uma vez que as infraestruturas de drenagem da rua foram 

destruídas após o colapso.  

Foi ainda simulado o comportamento desta solução para as condições que conduziram ao colapso do talude 

natural, constata-se que o talude quando satura apresenta um fator de segurança muito próximo da unidade 

𝐹𝑆 ≈ 1,003, embora não aparente resultados tão catastróficos como o talude natural, é evidente que a solução 

aplicada não é a indicada pelo que deve ser considerado um estudo para a resolução permanente do problema.  

 

Figura 3-9 - Superfície de deslizamento após intervenção de emergência- nível freático elevado 

Tabela 3-6- Sintese dos fatores de segurança obtidos 

Talude húmido Talude Saturado 

F.S.=1,71 F.S.=1,00 

3.2 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

3.2.1 INTRODUÇÃO 

Antes do aparecimento do método dos elementos finitos a análise dos meios contínuos era efetuada através do 

sistema de equações bastante complexos, devido à sua complexidade e morosidade apenas eram analisados 

elementos simples e homogéneos. Após o aparecimento do computador, técnicas que já eram aplicadas, mas 

tinham o inconveniente de serem bastante morosas tornaram-se mais expeditas.  

A computorização permitiu que geometrias mais complexas e meios heterogéneos fossem analisados para 

qualquer carregamento solicitado, este avanço levou a que os métodos utilizados anteriormente caíssem em 

desuso.  

O método dos elementos finitos tem por isso várias vantagens além da facilidade de formulação através de 

softwares numéricos, pois permite prever o comportamento do elemento quando solicitado a uma determinada 
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tensão e permite modelar uma sequência construtiva, estas duas características dos elementos finitos são 

bastantes úteis na geotecnia uma vez que os deslocamentos do solo têm um impacto importantíssimo na escolha 

da solução.  

Atualmente o método dos elementos permite formulação dos problemas em três dimensões o que conduz a 

uma análise mais fiel o que torna este método tão popular hoje em dia para análise de problemas de várias 

vertentes.  

Para o estudo do talude através do método dos elementos finitos recorreu-se ao programa Plaxis, este destaca-

se por ser user-frendly. A análise da segurança através deste programa efetua-se através do método Phi-C 

reduction, (Equação 3-2) este consiste na redução das características resistentes até que o colapso seja atingido, 

assim que existe a convergência dos parâmetros, o programa calcula a relação entre os parâmetros iniciais, 

inseridos pelo utilizador, e os parâmetros para o qual a estrutura colapsa, esta relação dá origem ao fator de 

segurança.  

∑ 𝑴𝒔𝒇 =
𝒄

𝒄𝒓
=

𝒕𝒂𝒏𝝓

𝒕𝒂𝒏𝝓𝒓
  Equação 3-2 

3.2.2 CONFIGURAÇÃO GERAL  

3.2.2.1 Modelo  

Para a análise através do método dos elementos finitos da área em estudo utilizou-se o programa Plaxis 2D, 

considerando versão do programa, o talude foi representado em duas dimensões, que serão denominadas 

direção x e direção y. O modelo utilizado para correr as simulações foi o estado plano de deformação, o que 

implica a existência de uma direção com deformação nula.  

Uma vez que o movimento do solo se deu maioritariamente na direção transversal do talude, e considerando  

que a dimensão longitudinal do talude é muito superior às dimensões transversais do mesmo, a secção 

representativa do talude é um perfil transversal com uma distribuição de camadas semelhante à Figura 2-12.  

3.2.2.2 Elementos 

Para gerar a malha de elementos finitos é necessário dividir em várias partes o elemento, para a análise 

bidimensional, são gerados vários triângulos que passam a representar o domínio da simulação. 

Nas propriedades gerais do programa é definido o número de nós a analisar por triangulo do elemento, como é 

de esperar um maior número de nós resulta numa análise mais detalhada e com resultados mais fidedignos. No 

Plaxis 2D existe a opção de usar uma análise com 6 nós por elemento e 15 nós. Para a análise deste talude foram 

utilizados elementos com 15 nós, obtendo uma malha mais fina e mais flexível bem como um cálculo de tensões 

e de forças de colapso mais precisas (Brinkgreve, Broere e al. 2006). 

3.2.2.3 Dimensões 

Na definição do problema é ainda necessário indicar as unidades dos materiais e, por consequência, dos 

resultados. Para esta análise utilizaram-se as unidades predefinidas no programa. As dimensões da grelha foram 

definidas de forma a enquadrarem o talude na totalidade, sendo que as medidas máximas do talude são 81 
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metros na horizontal e 42 metros na vertical, as dimensões adotadas foram 100 metros na horizontal e 45 na 

vertical.  

3.2.3 GEOMETRIA  

O objetivo da modelação do problema com o método dos elementos finitos é analisar, com precisão e causa da 

instabilidade e estudar a segurança das soluções de estabilização, desta forma, a geometria do talude foi 

efetuada com o maior rigor possível recorrendo à cartografia e carta de declives disponível no geoportal da 

Marinha grande e aos ensaios realizados. 

Será analisado um perfil tipo do talude, este onde foi executado o ensaio PDSP. A geometria geral do talude foi 

delimitada através de linhas e pontos, onde posteriormente foram definidas as camadas de solo já anteriormente 

descritas, estas formam os domínios (clusters).  

Na Figura 3-10, é possível observar o perfil do talude onde foi realizado o ensaio com a respetiva litologia, 

condições de fronteira e cargas, assunto abordado mais à frente, que representa as habitações e a via.  

3.2.4 CONDIÇÕES DE FRONTEIRA E CARGAS 

Após desenhado o perfil do talude é necessário criar as condições de fronteira, neste caso, não se irá simular a 

ação dinâmica (sismo), de forma que se utilizou as condições de fronteira standard do programa. Estas condições 

de fronteiras não permitem deslocamentos horizontais ou verticais na base do talude, o que faz com que 

funcione como um encastramento, nas laterais do talude, o Plaxis permite deslocamentos verticais mas 

impossibilita os movimentos horizontais (𝑢𝑥 = 0 ; 𝑢𝑦 ≠ 0), no limite superior, a superficie superior do talude é 

uma superficie livre, sem restrição de deslocamentos. Segundo (Brinkgreve, Broere e al. 2006), esta predefinição 

de fronteiras é adequada à maioria dos problemas geotécnicos.  

Como mencionado anteriormente, nas imediações do talude encontram-se várias habitações e uma estrada 

secundária, para simular estas condicionantes na modelação, foi aplicada uma carga uniforme, cujo seu valor foi 

definido estimando o peso próprio das estruturas e as suas sobrecargas. 

Para o peso próprio da estrutura considerou-se que as habitações são constituídas por dois pisos, de estrutura 

porticada de vigas e pilares em betão e o enchimento das paredes em tijolo furado. Para efeitos de sobrecarga, 

entende-se que o objetivo destas construções é habitação de forma que, segundo (Eurocódigo 1 1991), 

pertencem à categoria A e a sobrecarga correspondente é 2,0 𝑘𝑁 𝑚2⁄  por piso.  

O peso próprio das habitações pode ser calculado de forma simples e expedita considerando os seguintes pontos:  

o Lajes de 20cm em cada piso: 25𝑘𝑁/𝑚 3 × 0,20𝑚 = 5𝑘𝑁/𝑚 2 ; 

o Paredes constituídas por parede dupla de tijolo furado de 11cm e 15cm: 3,0 𝑘𝑁/𝑚 2; 

o Peso dos pilares é igual a 20% do peso das lajes e das paredes: 0,2 × 8𝑘𝑁/𝑚 2 = 1,6𝑘𝑁/𝑚 2; 

o Cobertura com telha marselha com ripas de madeira e varas de madeira: 0,65𝑘𝑁/𝑚 2; 

o Restantes acabamentos construtivos: 2,0𝑘𝑁/𝑚 2. 
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Considerando que a cobertura é não acessível à exceção de manutenção e eventuais reparação, a sobrecarga a 

aplicar na cobertura é de 0,4𝑘𝑁/𝑚 2. 

Posto isto, o valor de carga a considerar é:  

𝟐 × (𝟓, 𝟎 + 𝟑, 𝟎 + 𝟏, 𝟔 + 𝟐, 𝟎) + 𝟎, 𝟔𝟓 + 𝟎, 𝟒 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟓 𝒌𝑵/𝒎 𝟐  Equação 3-3 

A rua Aníbal Bettencourt é constituída por paralelos e por uma base em areia, assume-se que tem um peso 

próprio de 3𝑘𝑁/𝑚 2 sobre a faixa rodoviária, uma vez que esta é utilizada para estacionamento e circulação, em 

norma, por veículos ligeiros a sobrecarga a aplicar sobre a via é de 2,5𝑘𝑁/𝑚 2, totalizando uma carga de 

5,5𝑘𝑁/𝑚 2 sobre o topo do talude devido à via.  

 

Figura 3-10 - Perfil modelado em Plaxis do talude com materiais, condições de fronteira e cargas já definidas 

3.2.5 MATERIAIS 

Neste subcapítulo serão definidos os materiais usados para efetuar a modelação do talude, o comportamento 

do solo e dos materiais usados na solução de emergência.  

Os materiais podem ser modelados através de várias leis constitutivas, sendo que cada material responde de 

maneira diferente, é importante que seja atribuído um modelo que represente com a maior precisão possível o 

real comportamento do mesmo quando sujeito às solicitações impostas. 

Após estabelecer o modelo dos materiais serão atribuídos os parâmetros de resistência e deformabilidade bem 

como todos os outros necessários para a adequada modelação do problema. 

Os parâmetros utilizados neste método foram aferidos através da retroanálise, como explicado anteriormente 

para análise de equilíbrio limite, o objetivo é, através da iteração dos valores de resistência, aproximar o valor 

do F.S. à unidade. 

3.2.5.1 Caracterização do terreno 

Os solos são materiais complicados de definir, o seu comportamento não linear torna os resultados de uma 

modelação inerentes a um grau de incerteza. O primeiro passo para caracterizar o solo é escolher a lei 

constitutiva que melhor se adequa. 
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O programa Plaxis apresenta uma grande variedade de modelos à escolha, desde os mais simples aos mais 

complexos e, ainda a possibilidade de escolher um modelo criado pelo utilizador.  

O comportamento mais simples é o elástico, neste o carregamento conduz a deformações recuperáveis desde 

que não seja atingida a tensão de cedência do material. Antes do colapso, caso exista uma descarga, o material 

volta ao estado inicial e sem deformações associadas. Como mencionado anteriormente o comportamento 

elástico não é adequado para a modelação de solos. 

Os solos ao serem carregados exibem deformações que consoante a carga podem ou não ser irreversíveis, este 

comportamento reflete a plasticidade do material. Existem vários modelos que conseguem modelar o 

comportamento plástico, uns mais complexos que outros. Modelos elastoplásticos são mais adequados para 

reproduzir a relação entre o estado de tensão e o aumento de deformação plástica, nestes modelos a 

deformação é composta pelas deformações elástica e elástica.  

𝒅𝜺 = 𝒅𝜺𝒆𝒍 + 𝒅𝜺𝒑𝒍  Equação 3-4 

O incremento de deformações plásticas dá-se quando a tensão atinge a superfície de cedência, sendo que antes 

deste estado de tensão existem apenas deformações elásticas.  

Dentro do comportamento elasto-plástico existem dois modelos distintos, plasticidade perfeita e plasticidade 

com endurecimento. Num modelo perfeitamente plástico a superfície de cedência coincide com a superfície de 

rotura enquanto que, no modelo com endurecimento a superfície de cedência expande com o aumento da 

tensão até atingir a rotura.  

O primeiro modelo elasto-plástico abordado em (Brinkgreve, Broere e al. 2006) é o modelo de Mohr-Coulomb(M-

C), este é elástico perfeitamente plástico sem plasticidade associada. Plasticidade associada ocorre quando a 

função de potencial plástico (𝑃(𝜎𝑖𝑗)) e a superfície de cedência (𝐹(𝜎𝑖𝑗)) coincidem, o programa Plaxis, não 

considera a existência de plasticidade associada uma vez que conduz a resultados com uma dilatância demasiado 

elevada. 

 

Figura 3-11- Superfície de cedência modelo elástico perfeitamente plástico (Freitas 2017) 

 Outro possível modelo de solo que consta em (Brinkgreve, Broere e al. 2006) é o Jointed Rock Model, este é 

um modelo elasto-plástico anisotrópico. O comportamento anisotrópico é caracterizado pela variação de uma 

propriedade física consoante a direção, é indicado para modelar superfícies rochosas estratificadas e com 

Plasticidade perfeita 

𝐹(𝜎𝑖𝑗) < 0 → 𝑑휀𝑒𝑙 ≠ 0 ; 𝑑휀𝑝𝑙 = 0 

𝐹(𝜎𝑖𝑗) = 0 →  𝑑휀𝑒𝑙 ≠ 0; 𝑑휀𝑝𝑙 ≠ 0 

𝐹(𝜎𝑖𝑗) > 0  𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 



 

34 

falhas. Uma vez que o talude é constituído por materiais arenosos à exceção da camada de calcários, o modelo 

não será utilizado na modelação.  

O modelo solo com endurecimento (Hardening Soil model, H-S), é um modelo elasto-plástico com 

endurecimento, como mencionado anteriormente, este é caracterizado por permitir deformações plásticas 

anteriores à rotura. Neste modelo a superfície de cedência não é única, é uma função da tensão do material e 

da sua rigidez (𝑘), à semelhança do modelo anterior, perfeitamente plástico, não é possível um estado de tensão 

fora da superfície de cedência, mas esta pode expandir ou contrair consoante o material endureça ou amoleça 

respetivamente para acomodar um novo estado de tensão. 

 

Figura 3-12- Superfície de cedência modelo elasto-plástico com endurecimento (Freitas 2017) 

Existe ainda, no programa Plaxis, modelos avançados para caracterizar solos moles, uma vez que os solos em 

análise são granulares, estes não são adequados e não serão explicados detalhadamente.  

Considerando todos os modelos abordados, os que melhor se adaptam ao comportamento do solo em estudo 

são o modelo de plasticidade perfeita ou o de plasticidade com endurecimento, que divergem no 

comportamento até atingirem rotura e na sua relação com o módulo de elasticidade (E). O modelo M-C define 

um módulo de elasticidade e este é fixo ao longo dos cálculos a efetuar, neste nivel, o modelo elastico 

perfeitamente plástico é mais limitado do que o modelo plasticidade com endurecimento.  

Atendendo ao facto de o módulo de elasticidade relacionar a tensão com a deformação e da não linearidade 

entre as duas, é necessário ter em atenção o valor que lhe atribuído. Segundo (Brinkgreve, Broere e al. 2006), 

para atribuir um valor fixo de E é importante compreender as fases do problema, pois para diferentes tipos de 

solicitações do solo o valor de E a utilizar varia, por exemplo, no carregamento do solo o valor a utilizar deve ser 

o modulo secante a 50% da tensão deviatórica de rotura (𝐸50), já para descarregamento do solo, como 

escavações, deve ser utilizado o valor do modulo de descarregamento (𝐸𝑢𝑟). Para além de definir qual o problema 

que será analisado é preciso ter em conta que o valor de E varia também se o solo se encontra seco, húmido ou 

saturado, que varia consoante o primeiro carregamento ou posteriores. Em suma, ao utilizar o modelo elástico 

perfeitamente plástico é necessário avaliar qual o estado de tensão inicial e a trajetória de tensões para atribuir 

ao solo um valor de E consistente com o seu comportamento.  

Plasticidade com endurecimento 

𝐹(𝜎𝑖𝑗 , 𝑘) < 0 → 𝑑휀𝑒𝑙 ≠ 0 ; 𝑑휀𝑝𝑙 = 0 

𝐹(𝜎𝑖𝑗 , 𝑘) = 0 →  𝑑휀𝑒𝑙 ≠ 0; 𝑑휀𝑝𝑙 ≠ 0 

𝐹(𝜎𝑖𝑗 , 𝑘) > 0  𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 
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Por oposição ao modelo de Mohr-Coulomb, no modelo avançado H-S a tensão depende do módulo de 

elasticidade. As principais características do modelo são, como mencionado a dependência da tensão com 

módulo de elasticidade através do parâmetro 𝑚, a introdução da deformação devido a um carregamento 

deviatórico primário mediante 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 e devido a consolidação primária, por 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 e ainda, consideração de ciclo de 

carga-descarga através dos parâmetros 𝐸𝑢𝑟  e 𝜈𝑢𝑟. 

O modelo H-S utiliza o critério de rotura de Mohr-Coulomb, este critério de rotura relaciona a tensão de corte 

com a tensão normal através dos parâmetros do solo: coesão 𝑐, ângulo de atrito 𝜙 e ângulo de dilatância 𝜑. Esta 

relação de tensões totais forma um envelope de rotura linear expresso pela seguinte equação:  

𝝉 = 𝝈 × 𝐭𝐚𝐧(𝝓) + 𝒄′  Equação 3-5 

 

Figura 3-13 - Círculos de tensão, em que um atinge o envelope de rotura segundo Mohr-Coulomb (Brinkgreve, Broere e 

al. 2006) 

Segundo (Freitas 2017), o modelo Harding Soil com critério de rotura segundo Mohr-Coulomb é indicado para 

solos granulares, sendo por isso atribuído às várias camadas de solo. Embora a última camada não seja um 

material granular, uma vez que não existe muita informação sobre a formação rochosa e por simplicidade, 

adotou-se o mesmo modelo  

Antes de apresentar os parâmetros adotados para os solos em estudo é importante perceber alguns valores pré-

definidos e pressupostos pelo programa:  

Na definição dos valores básicos da rigidez do solo, o programa impõem que o valor de 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

, deve ser introduzido 

considerando uma tensão principal mínima de 𝜎′3 = 𝑝𝑟𝑒𝑓  , por defeito,𝑝𝑟𝑒𝑓 = 100 𝑘𝑁/𝑚2. 

Para ambas 𝐸50 e 𝐸𝑜𝑒𝑑, é utilizada uma equação que relaciona as respetivas tangentes de referência, as tensões 

e a potencia 𝑚 da seguinte forma.  

𝑬𝟓𝟎 = 𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

(
𝒄×𝒄𝒐𝒔𝝓−𝝈′𝟑×𝒔𝒊𝒏𝝓

𝒄×𝒄𝒐𝒔𝝓+𝒑𝒓𝒆𝒇×𝒔𝒊𝒏𝝓
)

𝒎
  Equação 3-6 

A equação é semelhante para as duas tangentes alterando apenas o primeiro termo consoante se trata de 𝐸50 

ou 𝐸𝑜𝑒𝑑 . O valor da potência, 𝑚 difere consoante o autor, para este caso adotou-se o valor indicado por Janbu 

(1963) para areias norueguesas, 𝑚 = 0,5. 
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Após definido 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 é necessário indicar qual o valor da rigidez tangente no ensaio oedométrico de referencia 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

, esta por sua vez, considerando carregamento primário e 𝜎′1 = 𝑝𝑟𝑒𝑓 , e o valor de rigidez tangente para 

ciclos de carga-descarga de referência 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

, para este valor o programa tem pré-definido as seguintes relações 

válidos para a superficie de cedência: 

𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

= 𝑬𝒐𝒆𝒅
𝒓𝒆𝒇

  Equação 3-7 

𝑬𝒖𝒓
𝒓𝒆𝒇

= 𝟑𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

  Equação 3-8 

O manual do Plaxis recomenda ainda uma correlação para o valor do coeficiente de impulso em repouso para 

solos normalmente consolidado que se rege pela seguinte formula:  

𝑲𝟎
𝑵𝑪 = 𝟏 − 𝐬𝐢𝐧 (𝝓)  Equação 3-9 

A retroanálise dos parâmetros foi realizada considerando a informação existente em (Brinkgreve, Broere e al. 

2006) e tendo como valores iniciais os da Tabela 2-4 obtidos através das correlações existentes em (A. Pinto s.d.). 

Para a primeira iteração efetuada consistiu no aumento da coesão da camada de solo de areias eólicas, uma vez 

que esta colapsou. Segundo a Tabela 2-4, a primeira camada não apresenta coesão, no entanto, considerando 

(Brinkgreve, Broere e al. 2006), é indicado colocar uma coesão desprezável de forma a evitar complicações no 

programa de cálculo. Posto isto, para a primeira iteração utilizou-se uma coesão de 0,2𝑘𝑁/𝑚2 que 

imediatamente se concluir ser muito reduzida para obter um F.S. unitário, desta forma aumentou-se a coesão, 

mantendo o ângulo de atrito igual.  

A segura análise efetuada consistiu no aumento do ângulo de atrito, uma vez que para uma coesão igual a 

, 2𝑘𝑁/𝑚2, e um ângulo apresentado anteriormente o talude colapsa. Após atingir o F.S. unitário, que resultou 

do aumento do ângulo de atrito para 34º, foram comparados os resultados das duas retroanálises de forma a 

adotar os parâmetros que melhor se adequem ao caso de estudo, na Figura 3-14 é possível observar as duas 

potenciais superfícies de cedência, onde se nota que mantendo um ângulo de atrito relativamente baixo (𝜙 =

30°), a superficie de deslizamento é mais profunda, o que é compativel com o observado no local. 

 

 

Figura 3-14- Superfícies de cedência obtidas através da retroanálise 

  

𝜙 = 34°; 𝑐 = 0,2𝑘𝑁/𝑚2 𝜙 = 30°; 𝑐 = 2,0𝑘𝑁/𝑚2 
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 Tabela 3-7 - Parâmetros obtidos através da retroanálise (Plaxis) 

Parâmetros 
Unidades 

de 
medida 

Areias 
eólicas 

Areias 
Siltosas 

Areia com 
Cascalho 

Cálcario 

Tipo de Material - Drenado Drenado Drenado Drenado 

𝜸 𝒉𝒖𝒎 𝑘𝑁/𝑚3 18,0 21,0 22,0 25,0 

𝜸 𝒔𝒂𝒕 𝑘𝑁/𝑚3 19,0 22,0 22,0 26,0 

Resistência 

𝑐′ 𝑘𝑁/𝑚2 2,0 10 10 400 

𝜙′ ° 30 35 40 45 

𝜓 ° 0 0 0 0 

Rf - 0,9 0,9 0,9 0,9 

Rigidez 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓  𝑀𝑃𝑎 10 13 70 400 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓  𝑀𝑃𝑎 10 13 70 397 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓  𝑀𝑃𝑎 30 39 210 1200 

𝑚 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

𝜈𝑢𝑟 - 0,2 0,2 0,2 0,2 

𝑝𝑟𝑒𝑓 𝑘𝑁/𝑚2 100 100 100 100 

𝐾0
𝑁𝐶 - 0,5 0,426 0,357 0,309 

Uma vez que a intervenção de emergência também será simulada no programa, foi necessário atribuir aos 

materiais utilizados, um modelo e parâmetros para os definir. Como já foi mencionado anteriormente a solução 

é composta por uma camada inferior de rachão e areia, para a atribuição dos parâmetros considerou-se que, 

segundo a classificação unificada dos solos, o rachão era um cascalho bem graduado e a areia assume-se 

graduada sem cascalho. 

O modelo adotado para a areia e para o rachão é o modelo H-S, para atribuir os parâmetros a estes dois materiais, 

procedeu-se da mesma forma que para os solos do talude. Uma vez que a rotura se dava na camada de rachão, 

os parâmetros resistentes do mesmo foram alterados. Para este material atribuir valor à coesão não é adequado, 

no entanto, ao reduzir esta ao valor nulo traduz-se num aumento não viável do ângulo de atrito. 

Posto isto, na  

Tabela 3-8 encontram-se os parâmetros obtidos através da retroanálise e utilizados na simulação: 

Tabela 3-8 - Parâmetros obtidos para os materiais da intervenção de emergência (Plaxis) 

Parâmetros 
Unidades de 

medida 
Areia (SW) Rachão (GW) 
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Modelo - 
Hardening Soil 

Model 
Hardening Soil 

Model 

Tipo de Material - Drenado Drenado 

𝜸 𝒉𝒖𝒎  𝑘𝑁/𝑚3 19 20 

𝜸 𝒔𝒂𝒕  𝑘𝑁/𝑚3 21 20 

Resistência 

𝑐 𝑘𝑁/𝑚2 15 2,0 

𝜙 ° 40 32 

𝜓 ° 0 0 

Rf - 0,9 0,9 

Rigidez 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 𝑀𝑃𝑎 30 80 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 𝑀𝑃𝑎 30 80 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 𝑀𝑃𝑎 90 240 

𝑚 - 0,5 0,5 

𝜈𝑢𝑟 - 0,2 0,2 

𝑝𝑟𝑒𝑓 𝑘𝑁/𝑚2 100 100 

𝐾0
𝑁𝐶 - 0,357 0,357 

3.2.6 MALHA DE ELEMENTOS FINITOS 

Antes de prosseguir com a análise é necessário gerar uma malha de elementos finitos, esta é gerada 

automaticamente pelo programa e pode ser ajustada consoante o pretendido pelo utilizador. Neste caso 

específico a malha, por definição, tinha uma distribuição de elementos ‘’fine’’ que foi alterada para ‘’very fine’’ 

resultado na seguinte distribuição de nós. 

 

Figura 3-15 - Malha de elementos gerada pelo programa Plaxis 
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3.2.7 CONDIÇÕES INICIAIS 

3.2.7.1 Tensões iniciais 

Antes de prosseguir para a fase de cálculo é necessário gerar as tensões iniciais do solo. Para gerar estas tensões 

o programa utiliza um processo chamado de ‘’K0 procedure’’, este calcula as tensões horizontais no solo pela 

seguinte equação: 

𝜎′ℎ = 𝑘0 × 𝜎′𝑣 

Equação 3-10 

Onde 𝜎′ℎ representa a tensão horizontal no solo e 𝜎′𝑣, a tensão vertical devido ao peso do solo e das cargas 

existente, 𝑘0 é o coenficiente de repouso que relaciona as tensões vertical com as horizontais. No entanto, este 

processo apenas é viável quando a superfície do terreno, as camadas e o nível freático são horizontais o que não 

acontece no talude.  

Quando não existe horizontalidade de camadas a geração de tensões através deste processo leva a forças não 

equilibradas ou um estado de tensão não equilibrado no solo. Para contornar esta limitação do programa é 

utilizado outro método chamado ‘’Gravity loading’’ que será explicado mais à frente nas fases de cálculo.  

Atendendo ao explicado anteriormente, para prosseguir para a fase de cálculo é necessário gerar um campo de 

tensões equilibrado, para tal é necessário que o valor de ∑ 𝑀 − 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 no ‘’K0 procedure’’ seja nulo para que 

não sejam geradas tensões não equilibradas. 

3.2.7.2 Pressões hidrostáticas 

As pressões hidrostáticas para esta análise são geradas pelo nível freático, este é definido através de dois ou 

mais pontos caso seja necessário. 

Uma vez que a alteração do nível freático será implementada como faseamento construtivo, mas a informação 

relativa ao nível da água tem de ser inserida nesta fase, adotou-se um nível freático na cota zero para impedir 

geração de tensões intersticiais  

3.2.8 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

Neste capítulo será simulado o comportamento do talude natural e do talude após a intervenção de emergência 

tanto para a condição seca como para a situação saturada. A análise será conduzida através do programa Plaxis 

e no final será comparada com os resultados através dos elementos finitos. 

3.2.8.1 1ª Simulação- Estabilidade do talude natural 

A análise da estabilidade do talude vai ser feita para as mesmas condições impostas no método do equilíbrio 

limite, no entanto, como o método dos elementos finitos é mais completo, a análise é efetuada através das fases 

que constam na Tabela 3-9:  
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Tabela 3-9 - Fases de cálculo 

Fase 0 Talude em repouso 

Fase 1 Gravity loading 

Fase 2 Ativação das cargas que representam a via e o edifício 

Fase 3 Phi-C reduction 

Fase 4 Aumento do nível freático 

Fase 5 Phi-C reduction 

A fase 0 é definida pelo programa e corresponde ao talude em repouso, em norma, nesta fase já se encontram 

definidas as tensões do terreno e o programa irá efetuar os cálculos das deformações e das tensões provocadas 

pelo peso do solo. No entanto, como mencionado anteriormente, o peso do solo ainda não se encontra ativado 

de forma que é inserida a fase 1, onde serão geradas as tensões iniciais.  

Para o cálculo do “Gravity loading”, adota-se o tipo de cálculo plástico. Na secção relativa aos parâmetros, foi 

considerada a opção ‘’Delete intermediate steps’’ nos parâmetros de controlo e, como o objetivo é ativar o peso 

do solo, para definição do carregamento selecionou-se ‘’total multipliers’’, é nesta etapa que o valor de 

∑ 𝑀 − 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 passa a tomar o valor unitário e após efetuado o cálculo ficam ativas um campo de tensões 

equilibradas no solo que respeitam o comportamento da lei constitutiva adotada para os solos. 

A fase dois é caracterizada pela ativação das cargas no topo do talude, no entanto é importante notar que após 

cálculo da fase 1, além de serem geradas tensões existem também deformações do terreno, por isso antes de 

ativar as cargas, os deslocamentos devem ser zerados pois não têm significado físico. Assim que a opção ‘’Reset 

displacements to zero’’ se encontra selecionada, é necessário definir o carregamento, para tal seleciona-se a 

tipologia de cálculo como “Staged construction” e ativam-se as cargas pretendidas com o clique sobre as 

mesmas. 

Na quarta fase de cálculo, à semelhança da anterior, é necessário zerar os deslocamentos devido às cargas 

aplicadas anteriormente uma vez que, antes da rotura da conduta as cargas provenientes da via e das habitações 

após anos da sua construção já não induzem deformações significativas ao terreno. Nesta fase o objetivo é 

simular a subida do nível freático até à cota a que se assume estava aquando o colapso do talude. A alteração do 

nível freático é tratada como uma construção faseada, é um cálculo plástico e o “faseamento construtivo” é 

definido pelo desenho do nível de água de forma a estar perto da superfície do solo. Após definido o nível 

freático, é necessário gerar as pressões hidrostáticas, na Figura 3-6 é possível ver o nível freático adotado e as 

pressões geradas pelo mesmo.  
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Figura 3-16 - Pressões geradas pelo nível freático 

A terceira e a última fase de cálculo correspondem à análise do fator de segurança do talude em condições 

normais e com o nível freático elevado respetivamente. Esta análise é efetuada através do método Phi-C 

reduction, método já abordado anteriormente. Para este cálculo mantiveram-se todos os valores pré-definidos 

pelo programa à exceção do número de iterações que teve de ser aumentado em ‘’additional steps’’, de 100 para 

200 na terceria fase de cálculo, esta alteração é necessário para que existe convergência do valor de ∑ 𝑀𝑓𝑠. 

Phi-C reduction – Nível freático reduzido 

Como mencionado anteriormente, nesta fase de cálculo os parâmetros que conferem resistência ao terreno são 

continuamente reduzidos até levarem à rotura do talude, os valores desta iteração são comparados com os 

parâmetros iniciais e calcula-se o factor de segurança do talude. Assim que o processo de cálculo se encontra 

concluido é possivel verificar que o talude, nestas condições se encontra estável, com um FS superior à unidade, 

F.S=1,857.  

Através dos pontos de plastificação pode ser observado quais os pontos que atigiram a rotura, Figura 3-17 e qual 

o mecanismo de rotura mais provável, Figura 3-18. 

Na Figura 3-18 observa-se que o volume de solo instabilizado é superficial, este resultado é compatível com o 

mencionado em 2.3, que indica que existem vários pontos no talude com deslizamentos de terras superfíciais 

que provocaram o arrastamento de vegetação ligeira. 



 

42 

 

Figura 3-17 - Pontos de plastificação – nível freático reduzido 

 

Figura 3-18 – Deslocamentos do solo– nível freático reduzido 

Phi-C reduction – Nível freático elevado 

Na última fase de cálculo é estudado o impacto do nível freático no fator de segurança do talude. Este estudo foi 

efetuado para o nível de água imposto na fase anterior e após geradas as pressões hidrostáticas, Figura 3-16. 

Nesta fase de cálculo o valor de F.S. foi muito próximo da unidade o que implica que o talude se encontra na 

iminência do colapso. É importante notar que os valores dos parâmetros resistentes da areia eólica foram obtidos 

através da retroanálise de forma a obter um fator de segurança tão perto do valor unitário quanto possível, mas 

que se encontrasse estável. Ao comparar os valores inseridos no programa Plaxis, Tabela 3-7 com os obtidos por 

(Ferreira, Carvalho e Henriques 2018), Tabela 2-4, nota-se um aumento de dez vezes na coesão, o reforça a 

instabilidade do talude para um nível freático elevado. 
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Comparando as duas modelações efetuadas no Plaxis, verifica-se que os pontos que atingiram a rotura, pontos 

de Mohr-Coulomb, abrangem uma área de talude superior à anterior e com uma superfície de deslizamento 

circular bem definida. A massa de solo deslocada é superior à análise com nível freático reduzido, sendo que 

atinge profundidades mais elevadas como é possível verificar na Figura 3-20:  

A superfície de cedência obtida para o nível freático elevado, assemelha-se ao observado no local, embora exista 

registos de mobilização de solo até ao muro da residência (Figura 2-3), esta diferença pode estar relacionada 

com a velocidade do escoamento que provocou transporte e erosão do solo. Outra dissemelhança entre a 

modelação e o observado no local é o deslocamento do volume de solo, uma vez que através das imagens e do 

relatório (Ferreira, Carvalho e Henriques 2018), o escoamento levou à criação de uma cratera com cerca de nove 

metros de profundidade, ou seja um deslocamento vertical de 9 metros, valor bastante superior ao aferido pela 

modelação onde o máximo para este deslocamento  vertical foi 5,16m.  

 

Figura 3-19 - Pontos de plastificação– nível freático elevado 

 

Figura 3-20 – Deslocamentos do solo– nível freático elevado 

Obstante da divergência que existe entre o observado e o resultado obtido, o método dos elementos finitos é 

uma boa ferramenta para prever o comportamento dos solos e a segurança do mesmo. 
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3.2.8.2 2ª Simulação- Intervenção de emergência 

Neste subcapítulo, será efetuada uma análise rápida da intervenção excutada após o deslizamento do talude, 

semelhante à análise do equilíbrio limite, foi necessário alterar a geometria do talude e atribuir aos respetivos 

clusters o material apropriado.  

Para esta simulação foram efetuados novamente cinco fases de cálculo. Estas encontram-se mencionadas na 

Tabela 3-9, e explicadas ao longo do capitulo, a única diferença entre as duas simulações, além da geometria do 

talude e dos novos materiais é a sobrecarga aplicada sobre a via que, uma vez que a estrada está encerrada, não 

terá a sobrecarga associada. A geometria do talude após a intervenção apresenta-se na Figura 3-22 bem como a 

sua superfície de cedência. 

 

Figura 3-21- Pontos de plastificação para a solução de emergência com nível freático reduzido 

 

Figura 3-22 - Deslocamento do talude com nível freático reduzido (Intervenção de emergência) 

Após o cálculo do ‘’Gravity load’ e de ser implementada a carga do edifício procedeu-se à análise de do fator de 

segurança através do ‘’Phi-C reduction’’, onde o valor de FS após intervenção é superior à unidade, FS=1,657 este 

valor indica que para a condição de nível freático reduzido, o talude se encontra em segurança. 
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Phi-C reduction – Nível freático elevado 

Posteriormente procedeu-se à análise do comportamento da solução para o nível freático elevado, uma vez que 

esta se mostrou condicionante para a estabilidade do talude natural. Após completo o processo de cálculo 

verifica-se que o F.S. da solução é muito próximo da unidade, F.S.=1,047.  

Através dos pontos plastificação e os deslocamentos obtidos verifica-se que a superfície dos pontos que 

atingiram a rotura (pontos de Mohr-Coulomb) formam uma superfície que interseta as construções adjacentes. 

Embora os deslocamentos sejam diminutos no solo em que as casas estão assentes é de notar que os pontos 

atingindo rotura detêm apenas resistência residual. 

Ainda na Figura 3-23, observam-se na areia compacta, vários pontos de ‘’tension cut-off‘’ isto significa que se 

geraram tensões de tração nesta camada, a geração deste estado tensão é normalmente associado à formação 

de fendas.  

 

Figura 3-23- Pontos de plastificação para a solução de emergência com nível freático elevado 

Através da Figura 3-24, nota-se que o volume de solo mobilizado é tão elevado ou superior ao obtido na análise 

anterior para o talude natural com o nível freático elevado. Ora comparando o resultado obtido através da 

simulação no Plaxis com o observado no local, rapidamente se conclui que o aumento do nível de água pode 

levar a consequências piores do que as de dezembro de 2017. 
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Figura 3-24- Deslocamento do talude com nível freático elevado (Intervenção de emergência) 

3.3 COMPARAÇÃO DE ANÁLISES 

Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos através do método dos elementos finitos e método do 

equilíbrio limite.  

A principal diferença entre as duas análises é o facto do método do equilíbrio limite ser baseado na estática 

enquanto que o método dos elementos finitos utiliza uma relação constitutiva que relaciona tensão-deformação. 

Como resultado o método do equilíbrio limite apresenta uma estimativa do valor de FS sem qualquer informação 

da deformação no solo ao contrário do método dos elementos finitos onde a superfície de cedência pode variar 

durante o processo de cálculo para reproduzir a evolução da rotura do talude.  

Uma vez que a análise pelo método dos elementos finitos utiliza um modelo constitutivo que reproduz o 

desenvolvimento de tensões durante a deformação do talude, adotaram-se os parâmetros obtidos no Plaxis 

através da retroanálise para uma nova avaliação do fator de segurança através do método do equilíbrio limite. 

Apresentam-se no Gráfico 3-1 os resultados das duas análises para o talude seco, saturado e da intervenção de 

emergência 

Pode observar-se que os resultados obtidos nas duas análises não divergem muito, para o talude seco o valor de 

F.S. obtido pela análise do equilíbrio limite é ligeiramente superior ao aferido no Plaxis, o que já era esperando 

considerando a bibliografia consultada, apenas na análise para a situação saturada do talude após intervenção 

de emergência o valor do fator de segurança segundo o método do equilíbrio limite é superior ao aferido através 

do Plaxis, no entanto esta diferença muito reduzida.  
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Gráfico 3-1- Comparação do fator de segurança através do MEF e do MEL 

 

Tendo em conta que os cálculos efetuados no método dos elementos finitos respondem a uma lei constitutiva 

que representa de forma adequada o comportamento do solo, os seus resultados são mais fidedignos que os 

obtidos na análise limite. Através dos elementos finitos também foi possível analisar os deslocamentos de solo 

previstos para as várias situações e relacioná-las com o registo fotográfico. Não é possível comparar deformações 

dos dois métodos pois o método do equilíbrio limite apenas indica a superfície critica sem referir deslocamentos 

que esta sofre. 

Atualmente ambos os métodos são utilizados para análise de estabilidade, a relação tensão-deformação 

inexistente no método do equilíbrio limite está bem definida no método dos elementos finitos, como resultado 

este último permite a modelação de casos geotécnicos mais complexos. No entanto, devido à sua simplicidade, 

à sua relativa boa aproximação do FS e ao fato de ser user-friendly, o método do equilíbrio limite continua a ser 

bastante utilizado atualmente (Aryal 2006). 

É do notar que ao longo das várias simulações, através da retroanálise, foram obtidos parâmetros de solo 

bastantes superiores aos que eram de esperar, com maior enfase na coesão, para materiais como o rachão ou 

para a areia eólica. Como mencionado, a retroanálise foi efetuada para que o fator de segurança seja próximo 

da unidade, ou seja, considerando os valores padrões destes solos e os valores obtidos nestas análises, conclui-

se que o talude se encontra na iminência do colapso para uma situação de nível freático elevado.  

Posto isto e focando a situação atual, se a simulação for adaptada e tomar valores indicados de coesão para os 

materiais que se encontram no talude, iria obter-se um fator de segurança inferior ao obtido para a situação de 

nível freático reduzindo e, provavelmente resultar no colapso caso  se dê um aumento do nível da água. Os 

resultados obtidos indicam a hipótese já formulada, o talude não se encontra estável após a intervenção de 

emergência, sendo necessário analisar outras soluções capazes de devolver a segurança ao talude da Rua Aníbal 

Bettencourt 

  

Talude humido Talude Saturado
Intervenção de

emergencia
húmido

Intervenção de
emergência

saturado

SLOPE/W 1,97 1,05 1,77 1,05

Plaxis 1,86 1,04 1,66 1,05

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Fator de segurança
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4 SOLUÇÕES DE ESTABILIZAÇÃO 

Como já foi mencionado anteriormente já foram efetuados trabalhos de estabilização que não foram adequados 

uma vez o talude colapsou após as intervenções (2002 e 2016). A mais recente intervenção foi efetuada 

imediatamente após o colapso e, pelas análises anteriores encontra-se estável apenas para a situação de nivel 

freático reduzido.  

Neste capítulo serão apresentadas duas soluções para que o restabelecimento da via seja feito em segurança. 

Na proposta de uma solução existem vários fatores a ter em conta, primeiramente é necessário analisar a 

superfície de rotura e qual ou quais as razões que conduzem à instabilidade do talude. Assim que se encontra 

definido quais os problemas a resolver é importante fazer o levantamento dos condicionantes de acesso, de 

arquitetura ou impostos pelo planeamento de urbanístico da zona, geológico-geotécnicos, topográficos entre 

outros. Após todo este processo é útil fazer uma análise das diversas soluções possíveis e discutir qual a mais 

vantajosa economicamente, não só em termos do custo geral imediato, como a longo prazo e impacto 

paisagístico. 

Através dos resultados obtidos nas modelações anteriores conclui-se que o fator instabilizante deste talude é a 

erosão do solo, sendo que este é intensificado na presença de água, de forma a garantir a segurança das 

habitações e dos transientes. É necessário que a intervenção a efetuar diminua os efeitos da erosão, mas que 

permita a drenagem do talude. 

As soluções apresentadas têm como objetivo não só restabelecer a segurança das habitações e da via como 

garantir que as deformações não causam assentamentos excessivos que possam ser prejudiciais para as 

estruturas que se encontram no local. 

4.1 SOLUÇÃO PROPOSTA 1- MURO DE BETÃO FUNDADO EM MICRO ESTACAS 

A primeira solução proposta para estabilizar o talude é um muro de betão assente em micro estacas com o aterro 

de tardoz do muro enchido com agregados leves, desta forma garante-se uma boa drenagem do talude e diminui-

se os impulsos sobre o muro. 

A utilização de micro estacas para a fundação do muro considerou-se adequada devido aos reduzidos 

assentamentos que induz no solo. Dentro das micro estacas existem dois tipos distintos sendo que estes diferem 

na sua execução e à sua capacidade de carga, tipo I e tipo II, as do tipo I são injetadas a baixa pressão e, devido 

à menor capacidade de carga comparativamente às micro estacas de tipo II, estão a cair em desuso. As micro 

estacas tipo II estas injetadas a altas pressões criam um bolbo de selagem que confere à micro estaca resistência 

por atrito lateral e de ponta.  

Entre as várias vantagens das micro estacas, mencionam-se de seguida vários pontos que se consideram fulcrais 

para a situação de aplicação (Brito, Folhas de apoio cadeira de Construção de Edifícios 1999). 

o Execução em espaços limitados; 
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o Elevada capacidade de carga considerando o diâmetro da estaca mesmo em solos de características 

fracas; com possibilidade de funcionar à tração; 

o Permitem um excelente controlo de assentamentos;  

o Quase ausência de choques, vibrações ou ruido (equipamento de rotação de baixa potência); baixa 

perturbação do terreno;  

o Possibilidade de execução de elementos inclinados, com grande resistência a forças horizontais. 

Existem, no entanto, desvantagens como a necessidade de recorrer a equipas especializadas e a baixa capacidade 

de carga para diâmetros reduzidos. 

Para esta solução são efetuados dois alinhamentos de micro estacas tipo II, uma vertical e outra com uma 

inclinação de 30º, estas têm como função fundar o muro que resiste aos impulsos das terras e serão afastadas 

50 centímetros entre cada.  

Devido à alteração do solo de tardoz os impulsos horizontais serão significativamente mais baixos, desta forma, 

para permitir uma rápida execução considerou-se proveitosa a utilização de um muro pré-fabricado de betão 

com os respetivos dispositivos de drenagem, para a ligação entre as micro estacas e o muro pré-fabricado prevê-

se a execução de uma sapata in situ. 

A execução da contenção será dividida em várias etapas de forma diminuir a probabilidade de deformação das 

habitações adjacentes. Posto isto, é necessário retirar o aterro que se encontra atualmente a sustentar a via, de 

seguida efetuou-se um aterro com agregados leves, este aterro atribuiu confinamento ao terreno uma vez que 

após retirado a camada de rachão o solo se encontra sem apoio. Após verificada a estabilidade do talude e das 

habitações procede-se à execução das micro estacas e do muro pré-fabricado de betão e enchimento do tardoz 

do muro com agregados leves. Para restabelecer o trânsito na via é necessário efetuar um aterro compacto onde 

assenta blocos de granito (de forma a dar continuidade à via existente na zona) e dispositivos de drenagem 

associados à rodovia. Todo o processo construtivo do muro será analisado a nível da segurança e dos 

assentamentos na modelação numérica mais à frente. 

 

Figura 4-1- Corte transversal tipo da solução proposta 1 
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4.2 SOLUÇÃO PROPOSTA 2- CORTINA DE ESTACAS 

A segunda solução proposta é a execução de uma cortina de estacas. Esta solução é indicada para zonas com 

nível freático elevado (causa do colapso) e para zonas urbanas uma vez que esta solução não introduz grandes 

deformações no solo.  

Dentro das estacas moldadas no terreno existem três que ainda se encontram em uso, são estas as estacas de 

trado continuo, estacas moldadas com recurso a tubo moldador e estacas moldadas com recurso a lamas 

bentoníticas, todos estes métodos têm vantagens e desvantagens, para o caso de estudo, uma vez que se trata 

de um solo sem coesão, os métodos aconselhados são a estaca com tubo moldador.  

A execução de estacas com recurso a tubo moldador recuperável é um método mais oneroso em comparação 

com estacas de trado contínuo, no entanto, este é mais aconselhado quando se trata de solos com menor coesão, 

com alto índice de vazios e para diâmetros elevados, este método apresenta ainda as seguintes vantagens (Brito, 

Folhas de apoio cadeira de Construção de Edifícios 2002):  

o Custos baixos de instalação do equipamento;  

o Funciona em espaços limitados e de difícil acesso; 

o As estacas têm uma boa capacidade de carga;  

o Podem ser executadas com grandes dimensões e com comprimentos da ordem dos 50 metros;  

Este método apresenta também algumas desvantagens, sendo algumas delas o elevado custo por metro linear 

de estaca, as baixas taxas de produção, o facto de não serem adequadas para solos sem coesão e abaixo do nível 

freático. 

Para este caso, a solução consiste em estacas secantes de 800 mm com um espaçamento entre si de 650mm, 

neste intervalo entre estacas existe uma estaca de calda de betão, com o mesmo diâmetro, estas são 

posteriormente revestidas com betão projetado.  

Para esta solução primeiro são executadas as estacas de calda de cimento e posteriormente as estacas de betão 

armado. O processo construtivo da estaca de calda de cimento é em todo semelhante à de betão armado, com 

a diferença da colocação da armadura que é inexistente na primeira estaca executada, isto permite que a estaca 

de calda de cimento seja parcialmente destruída aquando a execução da estaca de betão.  

O primeiro passo para execução das estacas é a colocação do tubo moldador, após este ser colocado nas 

coordenadas de projeto é executada a escavação com trado, assim que o processo de escavação se encontra 

concluído coloca-se a armadura e por fim executa-se a betonagem da estaca de baixo para cima. 

Após concluída a cortina de estacas, efetua-se a remoção do aterro de tardoz, sendo este substituído por um 

aterro de agregados leves.  

No capítulo seguinte, será efetuada a análise da segurança do processo construtivo e dos assentamentos de 

forma a validar a exequibilidade da solução. 
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Figura 4-2- Corte transversal tipo da solução proposta 2 

4.3 MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Neste capítulo serão desenvolvidas análises para compreender o comportamento do talude e das soluções 

propostas quando solicitados às cargas e ao aumento do nível freático, será efetuada uma análise dos 

deslocamentos sofridos e dos esforços gerados nas estruturas. 

4.3.1 -MURO DE BETÃO ASSENTE EM MICRO ESTACAS 

Para a simulação desta solução, já descrita em 4.2, é necessário caracterizar os materiais utilizados de acordo 

com os modelos existentes do Plaxis e caracterizar as várias etapas de cálculo.  

4.3.1.1 Materiais 

Os materiais que constituem esta solução e que serão modelados são as micro estacas, o muro e betão e os 

agregados leves. Existe ainda os materiais naturais do talude e os da intervenção de emergência, os segundos 

mantiveram as características já enunciadas na  

Tabela 3-8, no entanto como se verificou após o colapso, o talude  encontrava-se estável na fronteira com os 

edifícios. A configuração do talude após o deslizamento prende-se com o aumento da compactação da areia que 

naturalmente aumentou devido à carga das residências que suportou durante vários anos. Posto isto, antes de 

iniciar a simulação da solução foi verificada a estabilidade do talude sem o aterro de rachão que foi efetuado e 

calibraram-se os parâmetros de coesão da areia aeólica.  

Tabela 4-1- Coesão da areia siltosa após colapso 

Parâmetros 
Unidades 

de 
medida 

Areias 
eólicas 

Resistência 
𝑐′ 𝑘𝑁/𝑚2 10,0 

𝜙′ ° 30 

Para a caracterização das micro estacas, uma vez que estas funcionam à compressão e à tração a sua modelação 

apresenta uma particularidade pois consoante o esforço a que estão sujeitas são representadas por materiais 
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diferentes no programa. Desta forma, no Plaxis, serão utilizados dois materiais diferentes para caracterizar a 

micro estaca vertical que se encontra à compressão e a micro estaca inclinada que se encontra à tração. Em 

ambos os casos, como as micro estacas apresentam resistência por atrito lateral é necessário criar uma interface 

entre o solo e o objeto que as representa. 

A micro estaca vertical, que se encontra à compressão é representada pelo elemento ‘’plate’’ e a que está sujeita 

a esforços de tração será representada pelo conjunto “anchor” e ‘’geogrid’’ como é aconselhado em (Brinkgreve, 

Broere e al. 2006). 

O elemento ‘’plate’’, de acordo com (Brinkgreve, Broere e al. 2006), é adequado para representar elementos 

estruturais esbeltos no solo com rigidez normal e de flexão. A relação entre estes dois dá origem à espessura 

equivalente do elemento, a espessura equivalente obtém-se segundo a expressão:  

𝒅𝒆𝒒 = √𝟏𝟐
𝑬𝑰

𝑬𝑨
 

Equação 4-1 

Para os parâmetros de rigidez axial, de flexão e o peso da estrutura tomou-se como ponto de partida as 

características geométricas da seguinte micro estaca:  

Tabela 4-2- Características gerais da micro estaca 

Diâmetro exterior 𝝓𝒆𝒙𝒕(𝒎𝒎) 𝟏𝟑𝟗, 𝟕 

Espessura 𝑒(𝑚𝑚) 9 

Área 𝐴(𝑐𝑚2) 36,95 

Momento de inércia 𝐼(𝑐𝑚4) 7,93 × 102 

Peso próprio do aço 𝑝𝑝(𝑘𝑁/𝑚3) 7,8 × 9,8 = 76,44 

Módulo de elasticidade do aço 𝐸(𝐺𝑃𝑎) 210 

Uma vez que a modelação do problema é em duas dimensões, é necessário considerar o afastamento 

longitudinal das micro estacas nos parâmetros que as caracterizam, desta forma, para obter o valor a introduzir 

no programa Plaxis dividiu-se os valores de EA e EI pelo afastamento, os valores de input do material são 

mencionados na Tabela 4-3.  
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Tabela 4-3- Parâmetros usados na modelação da micro estaca à compressão 

Tipo de material - Elástico 

Rigidez axial 𝐸𝐴(𝑘𝑁/𝑚) 36,95 × 10−4 × 210 × 106

0,5
= 1,552 × 106 

Rigidez de flexão 𝐸𝐼(𝑘𝑁𝑚2/𝑚) 7,93 × 102 × 10−8 × 210 × 106

0,5
= 3330,6 

Espessura equivalente 𝑑𝑒𝑞(𝑚) 0,160 

Peso do material 𝑤(𝑘𝑁/𝑚/𝑚) 76,44 × 36,95 × 10−4

0,5
= 0,565 

Coeficiente de Poisson 𝜈 0,3 

 Para a micro estaca inclinada, como já foi mencionado, uma vez que se encontra a funcionar à tração, foi 

modelada através do material ‘’geogrid’’, este material, ao contrário da ‘’plate’’ não apresenta qualquer tipo de 

rigidez de flexão, tem apenas rigidez axial, para determinar este valor procedeu-se de forma análoga à micro 

estaca que se encontra à compressão.  

Tabela 4-4- Parâmetros utilizados na modelação da micro estaca à tração 

 

 

 

O muro de betão, como está sujeito a esforços, axiais, transversos e a momentos fletores será representado 

pelo material ‘’plate’’. Este material foi descrito anteriormente e para a sua caracterização tomou-se como 

referência um muro constituído por vários painéis montados no local com as suas características encontram-se 

indicadas na Tabela 4-5:  

Tabela 4-5- Parâmetros gerais do muro de betão 

Espessura superior 𝒆𝒔𝒖𝒑(𝒎𝒎) 𝟐𝟐𝟎 

Espessura inferior 𝑒𝑖𝑛𝑓(𝑚𝑚) 400 

Largura 𝑙(𝑚) 1 

Altura ℎ(𝑚) 12 

Área 𝐴(𝑚2) 0,22 + 0,40

2
× 1 = 0.31 

Tipo de material - Elástico 

Rigidez axial 𝐸𝐴(𝑘𝑁/𝑚) 1,552 × 106 
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Momento de inércia 𝐼(𝑐𝑚4) 0,313 × 1

12
= 2,48 × 10−3 

Peso próprio do betão 𝑝𝑝(𝑘𝑁/𝑚3) 25,0 

Módulo de elasticidade do betão 𝐸(𝐺𝑃𝑎) 30 

Na Tabela 4-6 encontram-se os parâmetros inseridos no programa para a modelação do muro de betão. 

Tabela 4-6- Parâmetros utilizados na modelação do muro de betão 

Tipo de material - Elástico 

Rigidez axial 𝐸𝐴(𝑘𝑁/𝑚) 0,31 × 33 × 106 = 9,3 × 106 

Rigidez de flexão 𝐸𝐼(𝑘𝑁𝑚2/𝑚) 2,48 × 10−3 × 33 × 106 = 74,4 × 103 

Espessura equivalente 𝑑𝑒𝑞(𝑚) 0,160 

Peso do material 𝑤(𝑘𝑁/𝑚/𝑚) 25 × 0,31 = 7,75 

Coeficiente de Poisson 𝜈 0,3 

O aterro que será colocado no tardoz do muro, tem como objetivo diminuir as forças instabilizantes. Para 

parametrizar os agregados leves utilizaram-se valores que constam em (Laura Caldeira 2011) e (Leca 2018). Na 

modelação destes agregados adotou-se o modelo de Mohr-Coulomb uma vez que este é mais simples de 

caracterizar. 

 Tabela 4-7- Parâmetros dos agregados leves 

Parâmetros 
Unidades de 

medida 
Agregados leves 

Modelo - Mohr-Coulomb 

Tipo de Material - Drenado 

𝜸 𝒉𝒖𝒎  𝑘𝑁/𝑚3 4 

𝜸 𝒔𝒂𝒕  𝑘𝑁/𝑚3 5 

Resistência 
𝑐 𝑘𝑁/𝑚2 4 

𝜙 ° 42,5 

Rigidez 

𝐸𝑟𝑒𝑓 𝑀𝑃𝑎 23,7 

𝜈𝑢𝑟 - 0,3 

Para esta modelação utilizou-se uma coesão superior ao sugerido por (Leca 2018), este aumento está relacionado 

com a compactação dos agregados quando colocados no talude.  
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Após definição dos materiais é necessário desenhar a solução e definir a geometria final do talude. Antes de 

prosseguir para o programa de cálculo gera-se a malha de elementos finitos, para esta solução optou-se por 

refinar a malha na zona das micro estacas, aterro de tardoz.  

4.3.1.2 Fases de cálculo 

As fases construtivas desta solução são divididas na escavação do aterro existente, execução das micro estacas, 

colocação do muro e aterro do tardoz do muro. A modelação da solução será avaliada nas várias fases, sendo 

que existe uma avaliação do fator de segurança em cada uma. Assim que se encontra concluída a construção da 

solução de estabilização é efetuada uma análise da segurança para as condições de utilização normais e para a 

condição de solo saturado, de forma a confirmar a segurança do talude para a situação que representam um 

risco.  

Na Tabela 4-8 estão descriminadas as fases de cálculo necessária para a execução da solução, sendo que na 

fase 1 já foi efetuado o ‘’Gravity load’’ e se acionou a carga das habitações.  

Tabela 4-8- Fases de cálculo solução proposta 1 

Tipo de cálculo Fase de cálculo 

- Fase 0- Estado inicial 

 

Staged Calculation Fase 1- Escavação 

 

Phi-C reduction F.S.= 1,17 

Staged Calculation 
Fase 2- Execução das 

micro estacas 

 

Phi-C reduction F.S.= 1,17 
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Staged Calculation 
Fase 3- Execução do muro 

de suporte 

 

Phi-C reduction F.S.= 1,18 

Staged Calculation 
Fase 4- Aterro faseado 

com agregados leves 

 

Phi-C reduction F.S=2,12 

Staged Calculation 
Fase 5- Aterro com 

agregados leves 

 

Phi-C reduction F.S.= 3,43 

Staged Calculation 
Fase 8- Colocação de 

carga sobre a via 

 

Phi-C reduction F.S.=3,54 

Staged Calculation 
Fase 9- Aumento do nível 

freático 

 

Phi-C reduction F.S.= 2,69 

Considerando os resultados obtidos, prevê-se que a execução desta solução não acarrete grandes riscos de 

segurança, o fator de segurança mais baixo obtido foi de 1,17 e deu-se quando se retirou o aterro de rachão que 

confinava o talude e enquanto não era reposto o aterro de tardoz. A subida do nível da água, que provou ser o 

fator instabilizante, após a construção desta solução não causa problemas a nível da segurança. 
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Nesta simulação, há ainda um aspeto importante a comentar, a evolução do fator de segurança. Este assim que 

terminou o enchimento do talude aumento consideravelmente, este aumento está relacionado com a superfície 

de cedência, uma vez que ao terminar o enchimento com agregados leves a inclinação do talude reduziu, a 

superfície critica deixou de ser pontual, para ser uma superfície de deslizamento global e portanto com um fator 

de segurança mais elevado. 

No entanto, para esta situação e para a envolvente, existe outra análise muito importante executar, as 

deformações do terreno ao longo de todo o faseamento construtivo. Na análise desta solução, por razões 

numéricas, mantiveram as fronteiras como inicialmente definidas em 3.2.4, esta definição de fronteira influencia 

os resultados dos deslocamentos horizontais, no entanto, como se observa no gráfico Gráfico 4-1, as 

deformações são bastantes reduzidas o que não invalida os resultados obtidos.  

No gráfico Gráfico 4-2 encontram-se as deformações ocorridas durante a construção da solução e, com mais 

detalhe, os deslocamentos verticais e horizontais no Gráfico 4-3. 

Gráfico 4-2- Deslocamentos acumulados durante a construção 

 

Através do Gráfico 4-2 e Gráfico 4-3, conseguimos observar que na primeira fase, que diz respeito à escavação 

do aterro de rachão, o solo sofreu deformações consideráveis, o que era de esperar uma vez que se deu a 

descompressão do terreno, esta deformação foi quase impercetível na zona dos edifícios. Após o aumento do 

nível freático houve deformações consideráveis, no entanto encontra-se dentro dos parâmetros admissíveis, 25-

50mm em paredes de alvenaria, como mencionado em (P. L. Pinto 2011/2012)). 

Gráfico 4-3- Deformação acumulada junto às habitações 
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Verificou-se também um aumento da deformação quando se deu o aumento no nível freático, esta também era 

esperada. Devido ao aumento do nível freático as tensões efetivas diminuíram o que conduz ao empolamento, 

como se encontra representado no Gráfico 4-3 e Figura 4-3 este deslocamento deverá diminuir após diminuição 

do nível freático, no entanto é de notar que para esta situação não houve deformações que colocassem em causa 

a integridade das habitações. 

 

Figura 4-3- Sentido do deslocamento de solo para nível freático elevado- Solução proposta 1 

Em suma, esta solução cumpre a sua função, de garantir segurança sobre as condições que se mostraram criticas 

ao mesmo tempo que cumpre os critérios de deformação impostos devido às habitações, o custo desta será 

também avaliado e comparado com a segunda solução que se apresenta no próximo capítulo.  

4.3.2 CORTINA DE ESTACAS 

À semelhança da solução anterior, ao longo deste capítulo serão descritos os materiais e todas as fases 

construtivas necessárias para a execução da cortina de estacas.  

4.3.2.1 Materiais  

Esta solução é constituída por estacas de dois materiais diferentes, sendo estes o betão armado e a calda de 

cimento e, à semelhança da solução anterior, o aterro de agregados leves de argila expandida.  

Uma vez que os parâmetros associados aos agregados leves já foram definidos anteriormente, estes não irão 

constar neste capítulo podendo ser consultados naTabela 4-7. 

Como já foi mencionado anteriormente, nesta solução será utilizado uma estaca primária de betão armado e 

uma estaca secundária de calda de cimento, esta segunda estaca, atendendo a (CEN 1999) pode ser constituída 



 

59 

por um cimento de características resistentes mais baixas do que o cimento utilizado no betão armada, no 

entanto, para este caso, considerou-se o mesmo cimento na execução das duas estacas e tendo em conta que o 

modulo de elasticidade do cimento e do betão é igual para pequenas deformações adotou-se 𝐸 = 30𝐺𝑃𝑎 para 

o material das estacas. As características gerais das estacas propostas encontram-se na Tabela 4-9, os parâmetros 

utilizados no programa para modelar o seu comportamento encontram-se na Tabela 4-10, estes últimos foram 

calculados considerando a distância entre cada estaca, 65 centímetros.  

Tabela 4-9- Parâmetros gerais das estacas moldadas 

Diâmetro exterior 𝝓(𝒎𝒎) 𝟖𝟎𝟎 

Area 𝐴(𝑚2) 𝜋 × 0.42

2
= 0.503 

Momento de inércia 𝐼(𝑚4) 𝜋 × 0.44

4
= 0,02 

Peso próprio do aço 𝑝𝑝(𝑘𝑁/𝑚3) 25 

Módulo de elasticidade da estaca 𝐸(𝐺𝑃𝑎) 33 

Para a modelação das estacas utilizou-se o elemento ‘’plate’’ no Plaxis, com as seguintes características: 

Tabela 4-10- Parâmetros utilizados na modelação das estacas moldadas 

Tipo de material - Elástico 

Rigidez axial 𝑬𝑨(𝒌𝑵/𝒎) 0,503 × 33 × 106

0,65
= 2,32 × 107 

Rigidez de flexão 𝐸𝐼(𝑘𝑁𝑚2/𝑚) 0,02 × 33 × 106

0,65
= 9,20 × 105 

Espessura equivalente 𝑑𝑒𝑞(𝑚) 0,693 

Peso do material 𝑤(𝑘𝑁/𝑚/𝑚) 25

0.65
= 38,5 

Coeficiente de Poisson 𝜈 0,3 

4.3.2.2 Fases de cálculo 

O processo construtivo desta solução inicia-se com execução da estaca com o tubo moldador, escavação do 

aterro existente e posterior enchimento com agregados leves. Em cada fase de cálculo foi analisado o factor de 

segurança e as deformações sofridas pelo solo. Uma vez que o programa não permite modelar a inserção nem a 

extração do tubo, os deslocamentos associados a este processo não são contabilizados, no entanto, embora seja 

do conhecimento geral que são geradas deformações, estas assumem-se como mínimas.  
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As fases de cálculo associadas a ativação do peso próprio do solo e das cargas provenientes das habitações não 

se encontram na Tabela 4-11, no entanto estas etapas foram executadas estando explicadas em 3.2.8.1. 

Tabela 4-11- Fases de cálculo da solução proposta 2 

Tipo de cálculo Fase de cálculo 

- Fase 0- Estado inicial 

 

Staged Construction 
Fase 1- Execução das estacas 

moldadas 

 

Phi-C Reduction F.S.=1,668 

Staged Construction 
Fase 2- Escavação parcial do 

aterro de rachão 

 

Phi-C Reduction F.S.=1,606 

Staged Construction 
Fase 3- Aterro de agregados 

leves no tardoz do muro 

 

Phi-C Reduction F.S.=1,879 

Staged Construction 
Fase 4- Colocação da carga 

sobre a via 

 

Phi-C Reduction F.S.: 1,897 
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Staged Construction 
Fase 5- Aumento do nível 

freático 

 

Phi-C Reduction F.S.: 1,890 

Como mencionado na modelação anterior, uma vez que não foram aplicados coeficientes de segurança aos 

parâmetros do solo ou cargas aplicadas, assume-se que valores de F.S. superiores a 1,5 asseguram a segurança 

da solução.  

Para esta simulação foram analisados os deslocamentos ocorridos no talude, estes dependem das condições de 

fronteira que, ao limitarem os deslocamentos horizontais nos limites laterais do sistema influenciam os 

deslocamentos ocorridos. Por condicionamentos numéricos as fronteiras foram definidas como se encontravam 

inicialmente, no entanto, como se pode verificar através do gráfico Gráfico 4-5, os deslocamentos a 15 metros 

da fronteira horizontal são bastante reduzidos o que não invalida os resultados obtidos.  

Observando os resultados obtidos ao longo da simulação do processo construtivo conclui-se que a construção 

da cortina de estacas, assegura a segurança dos trabalhadores e dos utilizadores da via e das habitações.  

Gráfico 4-4- Deslocamentos acumulados durante a construção (Solução proposta 2) 

 

A partir do Gráfico 4-4 observa-se que a segunda solução introduz menores deformações no solo, tanto junto às 

habitações como as máximas e que ambas se mantém dentro dos limites admissíveis (25 a 50mm). À semelhança 

da modelação anterior as fases que originam maiores deformações no solo são a escavação do terreno (Fase 2) 

e o aumento do nível freático (fase 5), nesta última o deslocamento máximo no talude foi de 24mm.  

No é possível observar as deformações verticais e horizontais acumuladas ao longo de toda a modelação, ao 

longo do processo de execução as deformações positivas e negativas iam sendo compensadas pela fase posterior 

o que mostra a baixa evasão conseguida com esta solução. Nesta modelação nota-se um aumento das 

deformações aquando o aumento do nível freático, sendo que o maior aumento foi no sentido ascendente, onde 

a água provocou um deslocamento de 20mm.  

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Fase 0  Fase 1  Fase 2  Fase 3  Fase 4  Fase 5

D
es

lo
ca

m
en

to
s 

(c
m

)

Deslocamentos acumulados

Deslocamentos máximos Deslocamentos nas habitações



 

62 

Gráfico 4-5- Deformações acumuladas na zona das habitações (Solução proposta 2) 

 

Esta solução mostra uma deformação do terreno razoável para a intervenção a fazer devido ao reduzido volume 

de terra escavado que servia de suporte às habitações e pelo menor número de fases necessário para a reposição 

do aterro de tardoz.  

 

Figura 4-4- Sentido do deslocamento do solo para nível freático elevado- Solução 2 

4.4 DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

As análises anteriores tinham como objetivo aferir a funcionalidade das soluções tanto a nível da estabilidade 

como dos assentamentos, uma vez que estas se encontram válidas para as ações impostas neste capítulo será 

abordado o pré-dimensionamento das mesmas para que seja feita uma análise comparativa mais completa das 

duas soluções.  
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Para fins de dimensionamento dos elementos estruturais das soluções, serão consideradas as verificações aos 

estados limites últimos e estados limites de serviço (A. d. Pinto 2016/2017). 

Os esforços a que os elementos têm de resistir foram retirados do programa Plaxis, uma vez que os valores 

obtidos pelo programa consideram todos os inputs, desde os parâmetros dos solos às características do muro e 

das micro estacas e interação entre os elementos.  

O dimensionamento será efetuado considerando a abordagem de cálculo 1, combinação 1 do EC7 uma vez que 

esta é apropriada para o dimensionamento estrutural dos constituintes (N. M. Guerra, Análise de Estruturas 

Geotécnicas s.d.). Embora o EC7 distinga coeficientes de majoração diferentes para ações permanentes e 

variáveis, como os esforços de dimensionamento são resultado da análise das soluções em 4.3, não é possível 

dividir as ações em variáveis ou permanentes. Posto isto, de forma conservativa será utilizado um coeficiente de 

segurança médio entre os dois valores da Tabela 4-12, 𝛾 = 1.40 

Tabela 4-12- Coeficientes de segurança EC7 

 

4.4.1 MURO DE BETÃO ASSENTE EM MICRO ESTACAS 

Na primeira solução existe um elemento que suporta os impulsos de terras, sendo este o muro de betão pré-

fabricado que transmite as cargas às micro estacas.  

O muro de betão será dimensionado de forma a resistir aos estados limites últimos de flexão, de esforço 

transverso e de capacidade de carga e também a verificar os estados limites de serviço. Para efeitos de 

dimensionamento do muro de betão, os esforços atuantes são os que se apresentam de seguida na Tabela 4-13, 

estes serão posteriormente afetados pelos respetivos coeficientes de segurança. 

4.4.1.1 Muro Pré-fabricado 

O muro pré-fabricado está sujeito aos esforços axiais, transverso e de flexão que se encontram na tabela X. 

 Tabela 4-13- Esforços máximo no muro de betão 
 

Esforços máximos 

Axial  −126.24𝑘𝑁/𝑚 

Tranverso  58.62𝑘𝑁/𝑚 

Flexão  −44.43𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Uma vez que a geometria do muro de betão é semelhante à de uma laje, utilizaram-se os métodos de 

dimensionamento que constam em (Câmara, et al. 2016/2017).  
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• Verificação à compressão do betão 

Assumindo que o muro pré-fabricado é constituído por betão de classe C30/37, a tensão característica de rotura 

do betão à compressão é 30MPa, posto isto, a verificação da compressão do betão é feita da seguinte forma:  

𝝈𝒅 ≥ 𝝈𝒔𝒅  Equação 4-2 

𝝈𝒅 =
𝝈𝒌

𝜸𝒄
=

𝟑𝟎

𝟏.𝟓𝟎
= 𝟐𝟎𝑴𝒑𝒂  Equação 4-3 

𝝈𝒔𝒅 =
𝜸𝑮×𝑵𝒔𝒌

𝑨 (𝒎𝟐)
=

𝟏.𝟒𝟎×𝟏𝟐𝟔.𝟐𝟒

𝟎.𝟑𝟏×𝟏
= 𝟓𝟕𝟎. 𝟏𝟐𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝒌𝑷𝒂   Equação 4-4 

Uma vez que a equação 𝜎𝑑 ≥ 𝜎𝑠𝑑 é verdadeira, a compressão do muro de betão está verificada. É de notar que 

para esta verificações de segurança está a ser utilizada a espessura média do muro embora o esforço normal seja 

máximo na base do muro, em todo o caso esta verificação não é condicionante uma vez que a tensão de 

dimensionamento é bastante inferior à admissível.  

• Verificação do Estado Limite Último à flexão  

A primeira análise a efetuar para esta verificação é o momento reduzido, que é um parâmetro que permite 

analisar a ductilidade da estrutura. Para a estrutura apresentar um comportamento dúctil na rotura os valores 

do momento reduzido devem estar dentro do intervalo 0.2 < 𝜇 < 0.1, valores mais elevados de 𝜇 podem ser 

admitidos quando se utilizam armaduras de compressão.  

𝝁 =
𝑴𝒔𝒅

𝒃×𝒅𝟐×𝒇𝒄𝒅
=

𝟒𝟒.𝟒𝟑×𝟏.𝟒𝟎

𝟏×𝟎.𝟑𝟏𝟐×𝟐𝟎×𝟏𝟎𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟐  Equação 4-5 

O valor de momento reduzido é inferior ao recomendado, no entanto para que este tivesse dentro do intervalo 

mencionado anteriormente a espessura equivalente teria de ser menor que 20cm, e na ótica do utilizador esta 

espessura pode trazer desconforto.  

O cálculo da armadura é efetuado através do recurso a tabelas, sendo que a partir do valor de momento reduzido 

calculado se obtém a taxa de armadura necessária, para este caso 𝜔 = 0.031. Assume-se que o muro de betão 

é fabricado com aço A400 e que a sua tensão de cedência é:  

𝒇𝒔𝒚𝒅 =
𝒇𝒄𝒌

𝜸𝒔
=

𝟒𝟎𝟎

𝟏.𝟏𝟓
= 𝟑𝟒𝟖 𝒌𝑷𝒂 Equação 4-6 

Obtido o valor da taxa de armadura e a tensão de cedência o aço, a armadura obtém-se da seguinte forma: 

𝑨𝒔𝟏 =
𝝎×𝒇𝒄𝒅×𝒃×𝒅

𝒇𝒔𝒚𝒅
=

𝟎.𝟎𝟑𝟐×𝟐𝟎×𝟎.𝟑𝟏×𝟏

𝟑𝟒𝟖
≈ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟕𝒎𝟐/𝒎 = 𝟓. 𝟕𝟎𝒄𝒎𝟐/𝒎  Equação 4-7 

Uma vez que o momento de flexão no muro é bastante reduzido é necessário verificar se a armadura calculada 

é superior à armadura mínima. Esta verificação é necessária para assegurar que, no caso de rotura esta não é 

frágil e para que, no caso de abertura de fendas no betão , estas se compreendem dentro dos limites controlados, 

esta armadura, segundo (Câmara, et al. 2016/2017), deve ser calculada da seguinte forma para muros de 

suporte:  

𝑨𝒔,   𝒎𝒊𝒏 =
𝒌𝒄×𝒌(𝒉)×𝑨𝒄𝒕×𝒇𝒄𝒕

𝒔𝒔
  Equação 4-8 
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Em que, 𝑘𝑐  toma o valor unitário e 𝑘(ℎ), uma vez que depende da altura, e para alturas superiores a 80cm toma 

o valor de 0.65.  

𝑨𝒔,   𝒎𝒊𝒏 = 𝒌𝒄 × 𝒌(𝒉) ×
𝒉

𝟐
×

𝒇𝒄𝒕

𝒇𝒚𝒅
= 𝟏𝟎𝟎 × 𝟏 × 𝟎, 𝟔𝟓 ×

𝟑𝟏

𝟐
×

𝟐,𝟗

𝟑𝟒𝟖
= 𝟖, 𝟒𝟎 𝒄𝒎𝟐

𝒎
𝒇𝒂𝒄𝒆⁄⁄ > 𝑨𝒔𝟏  Equação 4-9 

Posto isto, armadura a considerar no muro é armadura mínima, esta pode ser definida com a seguinte 

distribuição de varões:  

𝜙16//17,5𝑐𝑚 = 11,49𝑐𝑚2/𝑚/𝑓𝑎𝑐𝑒 

Para a fase de execução do muro de suporte devem ainda ser considerados dispositivos longitudinais de 

drenagem, uma manta drenante no tardoz e um geodreno junto à base do muro com encaminhamento para a 

rede pública para assegurar a total drenagem do tardoz. 

• Verificação ao Estado Limite Último de Esforço transverso 

Considerando o impulso de terras reduzido a que o muro de suporte está sujeito, a verificação que será efetuada 

é a de necessidade de armadura de esforço transverso. O EC2, adota uma verificação validada 

experimentalmente traduzida pelas seguintes expressões:  

𝑽𝒔𝒅 ≤ 𝑽𝑹𝒅,𝒄  Equação 4-10 

𝑽𝑹𝒅,𝒄 = [𝑪𝑹𝒅,𝒄 × 𝒌 × (𝟏𝟎𝟎 × 𝝆𝑳 × 𝒇𝒄𝒌)
𝟏

𝟑 + 𝒌𝟏𝝈𝒄𝒑] × 𝒃𝒘 × 𝒅  Equação 4-11 

𝑪𝑹𝒅,𝒄 =
𝟎,𝟏𝟖

𝜸𝒄
=

𝟎,𝟏𝟖

𝟏,𝟓
= 𝟎, 𝟏𝟐  Equação 4-12 

𝒌 = 𝟏 + √
𝟐𝟎𝟎

𝒅
≤ 𝟐 = 𝟏 + √

𝟐𝟎𝟎

𝟑𝟏𝟎
= 𝟏, 𝟑𝟐  Equação 4-13 

𝝆𝟏 =
𝑨𝒔𝑳

𝒃𝒘×𝒅
≤ 𝟎. 𝟎𝟐 =

𝟏𝟏,𝟒𝟗×𝟏𝟎−𝟒

𝟎,𝟑𝟏×𝟏,𝟎
≈ 𝟎. 𝟎𝟎𝟒  Equação 4-14 

𝝈𝒄𝒑 =
𝑵𝒔𝒅

𝑨𝒄
=

𝟐𝟏𝟖

𝟎.𝟑𝟏
= 𝟕𝟎𝟑, 𝟐𝟐𝒌𝑷𝒂  Equação 4-15 

𝑽𝑹𝒅,𝒄 = [𝟎. 𝟏𝟐 × 𝟏, 𝟑𝟐 × (𝟏𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 × 𝟑𝟎)
𝟏

𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟓 × 𝟕𝟎𝟑, 𝟐𝟐] × 𝟏𝟎𝟎𝟎 × 𝟑𝟏𝟎 = 𝟑𝟐𝟖𝟏𝟐𝒌𝑵  Equação 4-16 

𝑽𝑹𝒅,𝒄 ≥ (𝟎, 𝟎𝟑𝟓 × 𝒌
𝟏

𝟐 + 𝒌𝟏 × 𝝈𝒄𝒑) × 𝒃𝒘 × 𝒅 = 𝟑𝟐𝟕𝟗𝟎𝒌𝑵  Equação 4-17 

𝑉𝑠𝑑 = 58,62 × 1,40 = 82.48𝑘𝑁/𝑚 ≪ 𝑉𝑅𝑑,𝑐 

Encontra-se assim verificada os estados limites últimos do muro aos esforços de flexão, ao esforço transverso e 

de compressão. 

• Verificação ao estado limite de serviço 

No que diz respeito ao muro de suporte, resta apenas verificar o estado limite de serviço, este é analisado 

considerando as deformações a que o muro está sujeito e se estas se encontram dentro do limite de deformação 
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para este elemento. Segundo o manual do programa Plaxis, o muro de suporte após solicitação das cargas 

apresenta uma deformação de 15mm.  

Segundo (Câmara, et al. 2016/2017), as deformações devem estar compreendidas no seguinte intervalo:  

𝜹𝒂𝒅𝒎 ≅
𝑳

𝟐𝟓𝟎
𝒐𝒖

𝑳

𝟓𝟎𝟎
  Equação 4-18 

𝜹𝒔𝒆𝒓𝒗 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟓 <
𝟏𝟎,𝟓

𝟓𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟏  Equação 4-19 

Encontram-se assim verificados os estados limites últimos e de serviço do muro pré-fabricado. O recurso a 

agregados leves para o aterro de tardoz conduz a uma solução bastante ligeira que certamente conduz a 

vantagens económicas, tópico que será abordado no capítulo 5. 

4.4.1.2 Micro Estaca comprimida 

A verificação a efetuar para a estaca comprimida está relacionada com a resistência à compressão do perfil 

metálica e a verificação da capacidade de carga do terreno. A primeira verificação será efetuada considerando o 

EC3 para estados limites últimos de resistência de secções ao esforço isolado de compressão, a segunda 

verificação será efetuada segundo o método de Bustamante que visa confirmar o comprimento de selagem para 

os esforços solicitado. Na Tabela 4-14, podem ser consultados os esforços de compressão a que a micro estaca 

está sujeita: 

Tabela 4-14- Esforços máximos na micro estaca comprimida 

 Esforços máximos 

Axial −296.56 𝑘𝑁/𝑚 

 

• Verificação ao estado limite último de compressão  

A resistência atração é calculada através da seguinte fórmula, presente no EC3: 

𝑵𝒄,𝑹𝒅 ≥ 𝑵𝒔𝒅  Equação 4-20 

𝑵𝒄,𝑹𝒅 =
𝑨𝒔×𝒇𝒔𝒚𝒅

𝜸𝑴𝟎
=

𝟑𝟔,𝟗𝟓×𝟏𝟎−𝟒×𝟓𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟑

𝟏.𝟏
= 𝟏𝟖𝟖𝟏, 𝟏 𝒌𝑵/𝒎  Equação 4-21 

𝑵𝒔𝒅 = 𝟐𝟗𝟔. 𝟓𝟔 × 𝟎, 𝟓 × 𝟏, 𝟒𝟎 = 𝟐𝟎𝟕, 𝟓𝟗 ≪ 𝟏𝟖𝟖𝟏, 𝟏 𝒌𝑵/𝒎  Equação 4-22 

Esta verificação foi feita sem considerar a area de calda que também contribui para a resistência à compressão, 

no entanto estando verificada a segurança ao estado limite último apenas com a contribuição do aço, esta é uma 

abordagem mais conservativa e responde às solicitações impostas.  

• Verificação ao estado limite último de capacidade de carga do terreno 

Esta verificação será efetuada segundo o método de Bustamante, este é o que melhor demonstra o 

comportamento entre o terreno e a micro estaca.  
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Segundo o método de Bustamante, o tipo de solo em que a micro estaca se encontra tem influência no 

comprimento de selagem, neste caso a calda de cimento encontra-se na camada de rachão e tem um 

comprimento médio de 8 metros. Esta verificação também considera o tipo de injeção efetuada no terreno, que 

como já foi mencionado anteriormente a injeção repetitiva seletiva (IRS). 

Posto isto, o comprimento de selagem segundo este método é calculado da seguinte forma:  

𝑳𝒔 ≥
𝑵𝒔𝒅×.𝑭.𝑺.

𝝅×𝜶×𝒅×𝝉𝒄𝒂𝒍𝒅𝒂−𝒔𝒐𝒍𝒐
  Equação 4-23 

Onde o fator de segurança (F.S.) depende do período de utilização e do esforço a que a micro estaca está sujeita, 

os valores para cada utilização estão sumarizados na tabela seguinte;  

Tabela 4-15- Fator de segurança 

Tipo Factor de segurança (𝑭. 𝑺.) 

Tração 

Micro estaca provisória 2,0 

Micro estaca definitiva 2,2 

Compressão 

Micro estaca provisória 1,8 

Micro estaca definitiva 2,0 

E em que:  

𝛼- Coeficiente de expansibilidade, em função do sistema de injeção 

𝑑- Diâmetro de furação 

𝜏𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎−𝑠𝑜𝑙𝑜-Tensão de atrito entre a calda de cimento e o solo 

Para as condições a que a micro estaca está sujeita o comprimento mínimo de selagem é o seguinte:  

𝐿𝑠 ≥
415,18 × 0,5 × 2,0

𝜋 × 1,6 × 0,1397 × 300
= 1,975𝑚 

Sendo o comprimento de selagem atual da micro estaca igual a 8 metros, a capacidade de carga do terreno está 

assim garantida. 

4.4.1.3 Micro estaca tracionada  

A verificação ao estado limite último da micro estaca tracionada são os mesmo efetuados anteriormente para a 

micro estaca comprimida, sendo que os esforços a que a micro estaca está efetivamente sujeita são diferentes e 

é necessário adaptar a verificação da capacidade do terreno para esforços de tração.  

Uma vez que a modelação da micro estaca foi efetuada com recurso ao material “anchor’’, esta só está sujeita a 

esforços de tração, que para o nível freático elevado, tomam os seguintes valores máximos: 
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Tabela 4-16- Esforços máximos na micro estaca tracionada 

 Esforços máximos 

Axial 283,79 𝑘𝑁/𝑚 

• Verificação ao estado limite último de tração 

A verificação para o estado limite de tração efetua-se segundo a fórmula descrita anteriormente para estaca 

comprimida, uma vez que já é conhecido o esforço máximo a que estas micro estacas podem estar sujeitas resta 

apenas fazer a comparação para o esforço axial de tração: 

𝑁𝑠𝑑 = 283,79 × 1,40 = 397,31 ≪ 1881,1 𝑘𝑁/𝑚 

• Verificação ao estado limite último de capacidade de carga do terreno 

Esta verificação é efetuada a partir do mesmo método já explicado anteriormente, sendo apenas calibrar os 

parâmetros para os esforços em causa:  

𝐿𝑠 ≥
297,31 × 0,5 × 2,2

𝜋 × 1,6 × 0,1397 × 300
= 1,56𝑚 

Encontram-se agora efetuadas as verificações de estado limite desta solução, sendo que em todas havia um 

intervalo considerável entre o esforço atuante e o valor limite, esta folga era esperada uma vez que o estado 

limite de serviço é condicionante nestas soluções e para cumprir os requisitos de deslocamentos houve 

necessidade de reforçar a solução.  

4.4.2 -CORTINA DE ESTACAS 

Para a cortina de estacas serão efetuadas as verificações ao estado limite último de compressão, flexão e de 

esforço transverso, e por fim a verificação ao estado limite de serviço. Na Tabela 4-17, encontram-se os esforços 

a que a cortina de estacas deve resistir. É de notar que a cortina de estaca funciona como um conjunto e, para 

esta análise apenas as estacas armadas transmitem a carga ao terreno, uma vez que estas estão distadas de 

0,65m, então esta é a área de influência de cada estaca. 

Embora a diferença entre o valor obtido analiticamente e através programa de elementos finitos, irá utilizar-se 

os esforços do programa que são os seguintes: 

Tabela 4-17- Esforços máximo na cortina de estacas 

 
Esforços máximos 

Axial   336,25 𝑘𝑁/𝑚 

Transverso  −48,91 𝑘𝑁/𝑚 

Flexão  −151,36 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

• Verificação ao estado limite último de compressão 
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Esta verificação é semelhante à utilizada nas micro estacas, no entanto como o material é diferente, a fórmula 

terá ser adaptada. A tensão admissível para o betão é, como mostrado anteriormente, 20 𝑀𝑃𝑎 e a área das 

estacas é, como mencionado na Tabela 4-9, 0,503 𝑚2. 

𝝈𝒔𝒅 =
𝜸𝑮×𝑵𝒔𝒌

𝑨 (𝒎𝟐)
=

𝟏.𝟒𝟎×𝟑𝟑𝟔,𝟐𝟓×𝟎,𝟔𝟓

𝟎,𝟓𝟎𝟑×𝟏
= 𝟔𝟎𝟖, 𝟑𝟑 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝒌𝑷𝒂  Equação 4-24 

• Verificação ao estado limite último de flexão 

A análise para o estado limite último de flexão é semelhante à efetuada para o muro de betão, seguir-se-ão os 

mesmos passos de cálculo.  

Esforço normal reduzido:  

𝝊 =
𝑵𝒔𝒅

𝝅×𝒓𝟐×𝒇𝒄𝒅
=

𝟑𝟑𝟔,𝟐𝟓×𝟎,𝟔𝟓×𝟏.𝟒𝟎

𝝅×𝟎,𝟒𝟐×𝟐𝟎×𝟏𝟎𝟑
= 𝟎. 𝟎𝟑  Equação 4-25 

Momento reduzido: 

𝝁 =
𝑴𝒔𝒅

𝟐𝝅×𝒓𝟑×𝒇𝒄𝒅
=

𝟏𝟓𝟏,𝟑𝟔×𝟎,𝟔𝟓×𝟏.𝟒𝟎

𝟐𝝅×𝟎,𝟒𝟑×𝟐𝟎×𝟏𝟎𝟑
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟏  Equação 4-26 

A percentagem mecânica obtém-se através dos abacos, que para os valores de esforço normal reduzido e 

momento reduzido é a seguinte:  

𝜔𝑡𝑜𝑡 ≈ 0,05 

Para esta taxa mecânica de armadura a área de armadura necessária obtém-se da seguinte forma: 

𝑨𝒔,𝒕𝒐𝒕 = 𝝎𝒕𝒐𝒕 ×
𝑨𝒄×𝒇𝒄𝒅

𝒇𝒚𝒅
= 𝟎, 𝟎𝟓 ×

𝟎,𝟓𝟎𝟑×𝟐𝟎×𝟏𝟎𝟑

𝟑𝟒𝟖×𝟏𝟎𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟓𝒎𝟐 = 𝟏𝟒, 𝟓 𝒄𝒎𝟐  Equação 4-27 

Adota-se a seguinte distribuição de armaduras:  

5∅20 (𝐴 = 15,71 𝑐𝑚2) 

É ainda necessário confirmar se a armadura proposta é superior à mínima, que para o aço A400 utilizado é a 

seguinte: 

𝑨𝒔,𝒎𝒊𝒏 =
𝟎,𝟏×𝑵𝒔𝒅

𝒇𝒚𝒅
≥ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝑨𝒄 =

𝟎,𝟏×𝟑𝟑𝟔,𝟐𝟓×𝟎,𝟔𝟓×𝟏,𝟒𝟎

𝟑𝟒𝟖×𝟏𝟎𝟑 = 𝟎, 𝟖𝟖𝒄𝒎𝟐 ≥ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎𝟑 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟔  Equação 4-28 

Como,  

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 ≥ 10,06𝑐𝑚2 

Então a distribuição de armaduras mantém-se. 

• Estado limite de resistência ao esforço transverso 

Para a verificação ao estado limite ao esforço transverso é necessário adaptar a geometria da circular da estaca, 

para este efeito, a seguinte secção retangular é adotada: 
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Figura 4-5- Adaptação da secção geométrica da estaca (Câmara, et al. 2016/2017) 

Posto isto a secção a verificar tem as seguintes características:  

𝒃𝒆 = 𝟎, 𝟗 × 𝟎, 𝟖 = 𝟎, 𝟕𝟐 𝒎  Equação 4-29 

𝒅 = 𝒉 − 𝒄 − 𝝓𝒆𝒔𝒕 −
𝝓𝒍𝒐𝒏𝒈

𝟐
= 𝟎, 𝟖 − 𝟎, 𝟎𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟖 −

𝟎,𝟎𝟐𝟎

𝟐
= 𝟎, 𝟕𝟑𝟐 𝒎  Equação 4-30 

𝒅𝒆 = 𝟎, 𝟒𝟓 × 𝟎, 𝟖 + 𝟎, 𝟔𝟒 × (𝟎, 𝟕𝟑𝟐 −
𝟎,𝟖

𝟐
) = 𝟎, 𝟓𝟕𝟐  Equação 4-31 

Segundo o EC2, a escolha do ângulo de inclinação de tensões está a cargo do projetista, no entanto os valores 

estão limitados pelo intervalo, 22° ≤ 𝜃 ≤ 45° ou seja 1 ≤ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 ≤ 2,5, esta liberdade está ligada à Teoria da 

Plasticidade. Assim que o ângulo 𝜃 se encontra definido, todo o dimensionado deve ser consistente com a 

escolha do mesmo, neste caso será adotado um 𝜃 = 30°, como aconselhado em (Câmara, et al. 2016/2017). 

𝑨𝒔𝒘

𝒔
=

𝑽𝒔𝒅

𝒛×𝒄𝒐𝒕𝒈𝜽×𝒇𝒚𝒅
=

𝟒𝟖,𝟗𝟏×𝟏,𝟒𝟎×𝟎,𝟔𝟓

𝟎,𝟗×𝟎,𝟓𝟐×𝒄𝒐𝒕𝒈(𝟑𝟎°)×𝟑𝟒𝟖×𝟏𝟎𝟑
=

𝟏,𝟒𝟑𝒄𝒎𝟐

𝒎
  Equação 4-32 

É adotada a seguinte distribuição de estribos: 

𝜙8//0,35 = 1,44𝑐𝑚2/𝑚 

Segue-se a verificação das bielas comprimidas:  

𝝈𝒄 =
𝑽𝒔𝒅

𝟎,𝟗×𝒅𝒆×𝒃𝒆×𝒔𝒆𝒏𝜽×𝒄𝒐𝒔𝜽
=

𝟒𝟖,𝟗𝟏×𝟏,𝟒𝟎×𝟎,𝟔𝟓

𝟎,𝟗×𝟎,𝟓𝟕𝟐×𝟎,𝟕𝟐×𝒔𝒆𝒏(𝟑𝟎°)×𝐜𝐨𝐬 (𝟑𝟎°)
= 𝟐𝟕𝟕, 𝟖𝟑𝒌𝑷𝒂  Equação 4-33 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟔 × [𝟏 −
𝟑𝟎

𝟐𝟓𝟎
] × 𝟐𝟎 × 𝟏𝟎^𝟑 = 𝟏𝟎𝟓𝟔𝟎𝒌𝑷𝒂 ≫ 𝟐𝟕𝟕, 𝟖𝟑𝒌𝑷𝒂  Equação 4-34 

Encontra-se assim verificada a solução composta por cortina de estacas. 
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5 ANÁLISE ECONÓMICA 

Atualmente, assim que se encontra verificada a funcionalidade de uma solução é necessário fazer um balanço 

económico da mesma. O impacto económico de uma intervenção deste tipo pode gerar custos imprevistos no 

caso de má execução de forma que é crucial que exista, não só um engenheiro civil especializado nesta matéria, 

como uma equipa experiente.  

Desta forma, assumindo que para ambas as soluções, é fundamental a presença de um engenheiro diretor de 

obra, um engenheiro projetista e uma equipa especializada, neste capítulo serão analisados os custos dos 

materiais, dos recursos mecânicos utilizados e dos custos inerentes à retirada do material sobrante para 

vazadouro.  

Será efetuada também, com base no mencionado anteriormente, uma estativa dos custos de reparação das 

intervenções anteriores mencionadas em 2.3. 

5.1 INTERVENÇÕES ANTERIORES 

Uma vez que só existem relatos e fotografias sobre os deslizamentos anteriores, a quantidade de material 

deslizado e reposto posteriormente é dificilmente quantificada, no entanto, será efetuada uma estimativa do 

custo das intervenções que, de seguida, será relacionada com o custo das soluções propostas que garantem a 

segurança do talude e a longevidade da estrutura.  

A instabilidade que se verificou em 2002 casou danos superiores à de 2016, embora não tenha colocado em 

causa a segurança das habitações, que permaneceram sem danos de maior, interditou o acesso à via que 

colapsou por falta de estrutura base. Para esta solução foi necessário colocar enchimento no talude, reconstruir 

parte da via que foi arrastada com o escoamento e construir novos sumidouros.  

Nesta análise foi considerado que a área instabilizada tinha aproximadamente 20 metros de comprimento e 6 

metros de altura, sendo que o volume correspondente a essa porção de terras deve ser aterrado e parte das 

terras são arrastadas com escorrência.  

Tabela 5-1- Custo estimado da intervenção 2002 

 Unidade Quantidade Preço unitário Total 

Talude 

Remoção de detritos para 
vazadouro 

𝑚3 120 8,00 €  960,00 € 

Saneamento do talude 𝑚2 31 6,00 € 125,40 € 

Enchimento do talude 𝑚3 225 15,00 € 3 375,00 € 

Rodovia 

Execução da base de 
pavimento 

𝑚2 120 9,80 € 1176,00 € 

Execução da sub-base de 
pavimento 

𝑚2 120 9,80 € 1176,00 € 

Execução de via com calcada 
portuguesa 

𝑚2 120 22,00 € 2640,00 € 
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Instalação sumidouros 𝑢𝑛 1 75,00 € 75,00 € 

Total intervenção 2002 9527,40 € 

É de notar que não estão contabilizados danos nas infraestruturas de telecomunicação nem elétricas que possam 

ter sido danificados pelo colapso da rodovia ou pela queda de arvores devido ao deslizamento do talude, estes 

podem ter custos elevados, mas pela falta de dados sobre a ocorrência são omitidos.  

Nesta estimativa também não estão consideradas as intervenções à rede pluvial da zona e de abastecimento de 

água, que como já foi mencionado, foram necessárias devido à instalação de novos dispositivos de drenagem e 

à rotura da conduta de abastecimento.  

A solução encontrada na altura para o deslizamento não foi suficiente e o custo inerente à mesma acabou por 

se tornar num prejuízo quando, em 2016 o talude voltou a colapsar.  

A causa do segundo colapso está relacionada com precipitação intensa, o que levanta questões sobre os 

sumidouros instalados em 2002 que tinham a função de encaminhar as águas que se encontravam na rodovia. A 

ineficiente drenagem deste sistema pode estar relacionada com a falta de manutenção ou número insuficiente 

de dispositivos de drenagem. 

Após o deslizamento a solução encontrada foi encher o talude com material drenante, foi usado rachão sendo 

que este foi travado com estacas de madeira de pequeno comprimento que também tinham uma função 

estabilizante no talude. A estimativa desta solução encontra-se detalhada na tabela seguinte:  

Tabela 5-2- Custo estimado da intervenção de 2016 

 Unidade Quantidade Preço unitário Total 

Talude 
Remoção de detritos para 

vazadouro 
𝑚3 30 8,00 € 240,00 € 

Saneamento do talude 𝑚2 7,20 6,00 € 43,20 € 
Enchimento do talude 𝑚3 42 15,00 € 630,00 € 

Estacas madeira 𝑢𝑛 22 150,00 € 3300,00 € 
Passeio 

Execução de passeio com 
calcada portuguesa 

𝑚2 12 22,00 € 264,00 € 

Total intervenção 2016 4477,20€ 

As estimativas mostradas na Tabela 5-1 e Tabela 5-2 são meramente ilustrativas uma vez que não existem dados 

sobre estes dois acontecimentos e a geometria do deslizamento foi estimada consoante as imagens disponíveis. 

No entanto, a partir do registo fotográfico nota-se uma grande diferença entre o deslizamento de 2002 e 2016, 

sendo que o primeiro tem dimensões bastante superiores.  

No entanto, as duas intervenções revelaram-se insuficientes e em 2017 ocorreu o terceiro deslizamento, este 

que tem sido alvo de análise ao longo desta tese. O deslizamento ocorrido em dezembro foi o que mais estragos 
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causou, sendo que chegou a atingir uma casa que necessitaram de reparações ligeiras, estes custos serão todos 

avaliados e encontram-se na Tabela 5-3.Uma vez que a geometria do deslizamento está definida é possível 

determinar com menor incerteza o volume de terras a movimentar. 

Nesta última intervenção foi necessário executar um acesso às habitações constituída por uma camada de areia 

compactada sobre o rachão, foi também necessário reconstruir o muro alvenaria afetados e reparar a conduta 

adutora, esta última intervenção não foi considerada nos custos uma vez que não é possível aferir qual a medida 

adotada nem a extensão da mesma.  

Tabela 5-3- Custo estimado da intervenção de emergência (2017) 

 Unidade Quantidade Preço unitário Total 

Talude 

Remoção de detritos para vazadouro 𝑚3 0 8,00 € -   € 

Saneamento do talude 𝑚2 0,00 6,00 € -   € 

Enchimento do talude 𝑚3 2995 15,00 € 44 925,00 € 

Superfície para acesso habitações 𝑚3 189 10,00 € 1 890,00 € 

Reconstrução muros (e=0,22m) 𝑚𝑙 15 84,00 € 1260,00 € 

Total intervenção emergência (2017) 48075,00 € 

Atualmente, como já foi mencionado anteriormente, a via continua interdita ao trânsito de veículos, no entanto 

esta solução não é viável para os morados para além de não ser segura quando se dá o aumento do nível freático.  

As três estimativas apresentadas para a reparação do talude não cumprem com o objetivo proposto, sendo ainda 

necessário prever uma alternativa que restaure o acesso à via e a segurança do talude, o custo total da três 

intervenções será então comparado com o valor das soluções propostas que se assumem como finais e cumprem 

os requisitos necessários.   

Tabela 5-4- Resumo do custo das intervenções no talude 

 Custo 

Intervenção 2002 9527,40 € 

Intervenção 2016 4477,00 € 

Intervenção emergência (2017) 48075,00 € 

Total 62079,60 € 

5.2 COMPARAÇÃO DE SOLUÇÕES  

Considerando o cenário de instabilidade gerado após colapso do talude, a solução de emergência, considerando 

a sua rapidez de execução, foi a escolha indicada para reparação imediata do talude, no entanto, esta não é uma 



 

74 

solução a longo prazo, de forma que foram propostas duas soluções alternativas cujos custos serão avaliados de 

seguida.  

Esta solução é composta por várias etapas e materiais, o primeiro trabalho a executar é escavação e retirada da 

camada atual de rachão, posteriormente são executadas as micro estacas, estas que têm o condicionante de 

serem executadas por empresas especializadas no trabalho e por fim colocação do muro de betão e enchimento 

do tardoz. Nesta análise estão excluídos os materiais com custos mais reduzidos, como o dreno e a tela 

impermeabilizante colocados no tardoz do talude. Posto isto, os custos estimados para execução desta solução 

são os seguintes:  

 

Tabela 5-5- Estimativa do custo da solução 1 

 Unidade Quantidade Preço unitário Total 

Talude 

Remoção de detritos para vazadouro 𝑚3 2992,5 8,00 € 23 940,00 € 

Execução da micro estaca φ139,7 
e=9mm 

𝑚𝑙 960 120,00 € 115 200,00 € 

Sapata muro de Betão 𝑚3 12 75,00 € 900,00 € 

Aço A500 𝑘𝑔 840 1,00 € 840,00 € 

Cofragem 𝑚2 24 18,00 432,00 

Muro de betão pré-fabricado 𝑚2 315 22,00 € 6 930,00 € 

Enchimento do talude 𝑚3 1050 40,00 € 42000,00 € 

Rodovia 

Execução da base de pavimento 𝑚2 210 9,80 € 2 058,00 € 

Execução da sub-base de pavimento 𝑚2 210 9,80 € 2 058,00 € 

Execução de via com calçada 
portuguesa 

𝑚2 210 22,00 € 4 620,00 € 

Total solução 1 198 978,00 € 

Rapidamente se conclui que o valor estimado para esta solução, 198 978,00€, ultrapassa bastante os valores das 

soluções anteriores, no entanto, nenhuma das soluções aplicadas anteriores foi suficiente para impedir 

ocorrências de mais deslizamentos, sendo que a intervenção atual também não é indicada como já se concluiu 

anteriormente. 

A segunda solução também considera a remoção do rachão, embora não seja um volume tão elevado como o 

anterior a cortina, que é o elemento que representa o custo principal da solução, tem um comprimento bastante 

elevado igual a 22 metros sendo que 5,50 metros da cortina terão de ser revestidas com betão projetado. 
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Para todos os trabalhos inerentes à execução desta segunda solução, o custo total é aproximadamente igual a 

185 084,00€, que também se considera um valor bastante mais elevado do que as intervenções anteriores, à 

semelhança da solução anterior não estão contemplados no valor os custos associados aos dispositivos de 

drenagem.  

Comparando as duas soluções, a solução constituída pelo muro de betão assente em micro estacas é um sistema 

mais leve e a nível do impacto visual mais agradável, no entanto apresenta um custo mais elevado do que a 

segunda solução. Não obstante, a cortina de estacas pode ser pensada de forma a não ter um impacto visual tão 

agressivo, essas alterações iriam alterar o valor da solução o que poderia levar a que esta já não fosse competitiva 

relativamente ao muro de betão.  

Tabela 5-6- Estimativa do custo da solução 2 

 Unidade Quantidade Preço unitário Total 

Talude 

Remoção de detritos para vazadouro 𝑚3 1406 8,00 € 11 248,00 € 

Execução furação φ 800 𝑚𝑙 836 70,00 € 58 520,00 € 

Enchimento da estaca com calda de 
cimento 

𝑚3 210 60,00 € 12 600,00 € 

Enchimento da estaca com Betão 𝑚3 210 55,00 € 15 750,00 € 

Aço A400 𝑘𝑔 14700 0,50 € 14 700,00 € 

Enchimento do talude 𝑚3 1406 90,00 € 56 240,00 € 

Betão projectado na cortina de estacas 𝑚2 162 45,00 € 7 290,00 € 

Passeio 

Execução da base de pavimento 𝑚2 210 7,00 € 2 058,00 € 

Execução da sub-base de pavimento 𝑚2 210 7,00 € 2 058,00 € 

Execução de via com calcçda portuguesa 𝑚2 210 15,00 € 4 620,00 € 

Total solução 2 185 084,00 € 

É de notar que as duas soluções podem ser estudadas de forma a aligeira-las, esta otimização levará a uma 

diminuição no custo das mesmas. Também é importante notar que foram apresentadas apenas duas soluções 

possíveis para a resolução do problema, no entanto é possível que existem outras tecnologias que sejam 

interessantes e capazes de restaurar a estabilidade no talude e competitiva quando comparadas com as soluções 

apresentadas. 

Tabela 5-7- Comparação dos custos das soluções propostas 

 Custo 
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Total solução 1 198 978,00 € 

Total solução 2 185 084,00 € 

Embora exista uma grande discrepância entre as soluções propostas e o custo das intervenções já efetuadas no 

talude, esta diferença pode vir a diminuir no caso de um novo deslizamento, pois como mencionado o talude 

para nível freático elevado poderá instabilizar e conduzir a um volume de terras mobilizado muito superior aos 

eventos anteriores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

No decorrer deste trabalho foram avaliados vários fatores que devem ser analisados para aferir a estabilidade 

de taludes, uns aspetos mais importantes que outros, mas no fundo, cada um com o seu papel tendo como 

objetivo uma análise eficaz. A falta de informação existente relativamente a este caso de estudo, para além de 

ter dificultado o trabalho de análise, reflete a problemática que se vive atualmente na comunidade, a 

despreocupação sobre a obras de engenharia, em particular da estabilidade de taludes.  

Na primeira etapa da análise do caso de estudo da Rua Aníbal Bettencourt, foram analisados os relatórios 

disponibilizados pela CMMG- Câmara Municipal da Marinha Grande, não obstante dos escassos ensaios ao 

terreno, foi possível construir um modelo calibrado através dos registos fotográficos após o incidente. Posto isto, 

a primeira conclusão a retirar é a importância que uma correta caracterização do terreno tem numa análise deste 

tipo, embora existam sempre incertezas no que toca à análise dos solos, estas dúvidas podem ser minoradas, 

quanto melhor for a caracterização do mesmo.  

Após construção do modelo nos dois programas, confirmou-se a hipótese criada inicialmente, o aumento do 

nível freático originou o deslizamento do talude, no entanto é importante notar que as condições do escoamento 

não foram replicadas com exatidão, mas que mesmo assim, o colapso do talude é inevitável.  

Desta forma foi efetuada uma simulação, desta vez da intervenção de emergência executada no local, ao que se 

concluiu que, para uma situação idêntica à de dezembro de 2017, a probabilidade de o talude instabilizar 

novamente é muito alta. Sendo assim, aconselha-se fortemente que seja repensada uma solução que se 

mantenha estável a longo prazo quando sujeita aos vários cenários possíveis. Para suportar este ponto, foi 

efetuado um estudo económico das soluções adotadas anteriormente, ao que se concluiu que o dano causado 

pelo deslizamento de terras tem vindo a aumentar o que acarreta custos a nível da reparação de infraestruturas 

e das habitações danificadas bem como a nível das soluções de estabilização que, até agora, se provaram não 

ser eficientes. 

Foram propostas duas soluções para restaurar a estabilidade do talude e foi ainda feita uma breve análise do 

impacto económico das mesmas. Embora o valor das intervenções propostas se tenha revelado elevado, o 

dimensionamento das mesmas influencia o seu custo, de forma que volta-se a realçar a importância de um 

estudo meticuloso do solo a intervir, pois o que inicialmente pode parecer um prejuízo acaba por levar a um 

ganho a nível da conceção da solução. Das duas soluções estudadas a solução de estacas moldadas no terreno é 

mais económica do que a solução de muro de betão fundado em micro estacas, sendo que este também provoca 

menos deslocamentos no terreno. 

Atualmente já se dá mais importância ao estudo geotécnico, no entanto esta preocupação dá-se muitas vezes 

de forma expedita aquando novas construções e quando já se deram as instabilizações, o que poderia ser evitado 

se houvesse um estudo preventivo de taludes em risco, sendo estes catalogados e intervencionados antes de 

ocorrerem desastres de maior.  
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Em suma, quando existe risco geotécnico as medidas de estabilização devem ser preventivas e não reativas como 

acontece na maioria dos casos. 

6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Propõem-se de seguida pontos que se preveem dar continuidade ao estudo efetuado nesta dissertação ou 

enriquecê-la. Primeiramente, como já foi referido, a execução de ensaios de prospeção de solo, assim que um 

deslizamento de terras acontece é fundamental perceber qual o tipo de solo que será intervencionado e a causa 

da instabilização. 

Em primeira instância, analisar a segurança de todo o talude, nesta dissertação apenas foi estudado um pequeno 

troço, no entanto todo o talude apresenta pontos de instabilização que devem ser analisados para aferir a 

necessidade de intervenção. Considera-se também importante o estudo do comportamento do talude com 

escoamento de forma a entender como é que a velocidade da água interfere com os resultados obtidos nesta 

dissertação.  

Sugere-se também que seja elaborado um plano de monitorização do talude para verificar os deslocamentos 

que decorrem ao longo do tempo e se estes colocam em causa a integridade das habitações adjacentes. Este 

plano é obrigatório no caso de novas intervenções no talude.  

Como foi mencionado ao longo da dissertação, sendo necessário adotar uma estratégia para restabelecer a 

segurança do talude, seria interessante acompanhar todo o estudo que advém do processo conceção e 

construção dessa solução estabilizante. Dentro deste estudo conceção-solução analisar soluções mais leves e 

mais económicas como um muro de gabiões ou a execução de um colchão reno.  

Propõe-se também a análise do comportamento do talude através de uma modelação tridimensional em 

elementos finitos, considerando a sua geometria e o desenvolvimento das camadas do talude, esta análise 

permita aferir a segurança do talude em geral, ao contrário da análise feita que analise apenas uma porção do 

mesmo.  

É importante efetuar uma análise sísmica do talude, esta não foi objeto de estudo, no entanto deve ser estudado 

o comportamento do talude natural quando sujeito à ação dinâmica e com principal foco na intervenção 

provisória atual, pois estas são, normalmente, mais sensíveis à ação sísmica. 

Destaca-se novamente a importância de documentar os taludes cujos fenómenos de instabilização são 

recorrentes e estudar como é que podem ser intervencionados de forma preventiva, com o objetivo de os manter 

seguros por um longo período.  

Uma vez que a instabilidade se deu devido ao aumento do nível freático, este consequência de uma rotura da 

conduta adutora, aconselha-se o levantamento dos sistemas de abastecimento e de drenagem da zona de S. 

Pedro de Moel com a finalidade de adaptar as condutas às exigências da zona e de reparar preventivamente 

tubagens que se encontrem mais deterioradas.  
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A ANEXO – ENSAIO PDSP 

 





 

 

B ANEXO – PLANTA COM LOCALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

 

 

C ANEXO – PERFIS DO GEORADAR 1 E GEORADAR 3 
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D ANEXO – SECÇÕES TIPICAS DE MICRO ESTACAS 

  

E ANEXO - ÁBACOS PARA FORMULAÇÃO PELO MÉTODO DE BUSTAMANTE 

 

F ANEXO – COEFICIENTE DE DILATAÇÃO  

 

 


