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SUMÁRIO 

 

O troço final da Doca 4 do Porto de Leixões é constituído por um cais tipo dinamarquês, com 
cerca de 110 m de extensão, no lado sul, e com cerca de 120 m no seu limite nascente. 

 

Construída em 1974, esta estrutura sofreu um acidente de origem geotécnica mesmo antes de 
entrar em serviço e encontrava-se inactiva, tendo sido recentemente objecto de um projecto de 
reabilitação concebido pela Proman, apresentado nas 1.as Jornadas Portuguesas de 
Engenharia Costeira e Portuária. 

 

A presente comunicação não pretende repetir o que nessa apresentação foi exaustivamente 
descrito pelos autores do Projecto, mas, agora que está concluída a Empreitada realizada pelo 
Consórcio Somague Engenharia / Irmãos Cavaco, partilhar um pouco da vivência da obra e 
dos imprevistos mais relevantes que tivemos que enfrentar, nunca antecipáveis neste tipo de 
obras. 

 

Procurar-se-á descrever essas situações, bem como as soluções implementadas, consolidando 
estas vivências numa reflexão sobre a necessidade de introduzir a imprevisibilidade, inerente a 
obras de reabilitação, na redacção dos termos de referência destas empreitadas. 

 

1.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO E DA OBRA 

 

O objectivo desta Empreitada, promovida pela Administração dos Portos do Douro e Leixões     
( APDL ) em 1999, foi o de proceder à reabilitação de um troço, com 110 metros, do Cais Sul e 
do Cais Nascente da Doca n.º 4 do Porto de Leixões, permitindo efectuar a dragagem da doca 
à cota –12,0 ZH. 

 

Imediatamente após a construção destes cais, em 1974, seguindo o modelo dinamarquês, e 
durante a fase de dragagens, constatou-se que a capacidade de carga dos elementos 
estruturais estaria próxima da sua capacidade resistente, dado o deslizamento dos terrenos no 
tardoz da estrutura, que ocorreu nessa altura. 

 

Verificou-se assim a necessidade de aliviar os impulsos na estrutura inicial e proceder à 
construção de estruturas complementares, de modo a ser possível obter fundos para a 
manobra e atracação de navios nesta zona de cais e consequente exploração deste. 

 

Complementarmente, pretendeu a APDL proceder à regularização do troço final do Rio Leça, 
na área incluída na sua jurisdição. 



Fig. 1 – Planta geral da Empreitada 



1.1 ESCAVAÇÕES, ATERROS E ENROCAMENTOS 

 

O Projecto previa a remoção de uma quantidade considerável ( cerca de 64.000 m3 ) dos 
terrenos aluvionares existentes no tardoz da estrutura do cais, responsáveis pelo acréscimo de 
impulso que induziu os danos na estrutura existente. 

 

Para a execução destes trabalhos, recorreu o Consórcio Adjudicatário a meios mecânicos 
usuais, entre os quais no entanto se destaca uma escavadora de rotação total com uma lança 
de 18 metros. 

 

 

Fig. 2 – Vista aérea da Doca 4 – Porto de Leixões 

 

Após a obtenção das cotas de escavação definidas em Projecto, procedeu-se ao aterro parcial 
das zonas escavadas com materiais granulares, equivalendo esta operação a uma substituição 
de solos e materializando assim um perfil tipo que tinha como objectivo diminuir os impulsos 
sobre a estrutura de contenção do cais. 

 

Os materiais arenosos empregues no aterro, cerca de 38.000 m3, foram obtidos pela 
dragagem de uma área da bacia de acostagem do Terminal de Petroleiros de Leixões, cuja 
manutenção de fundos fez parte de uma outra Empreitada, adjudicada pela APDL a uma das 
Empresas que constituíam este Consórcio. 

 



Foi considerada em Projecto a aplicação de enrocamentos sobre os aterros, nas zonas sujeitas 
à acção das marés, com granulometrias ditadas quer pela função que teriam de cumprir, quer 
pelos constrangimentos do local de aplicação, tendo sido colocados por meios mecânicos e, 
quando tal não foi possível, manualmente e com recurso a mergulhadores. 

 

1.2. NOVAS ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 

 

De modo a constituir a estrutura de reforço do cais danificado, o Projecto previu a execução de 
pórticos transversais aos alinhamentos do Cais Sul e do Cais Nascente, materializados num 
conjunto de vigas transversais apoiadas em barretas, ligadas entre si por vigas secundárias e 
suportando uma laje. 

 

          Fig. 3 – Corte transversal da estrutura do cais e estrutura complementar de reforço 

 

Estes pórticos transversais são ligados à estrutura existente através de ferrolhos de aço de alta 
resistência, selados por argamassa não retráctil. 

 

Para a execução das barretas de betão foi utilizada a tecnologia para construção de paredes 
moldadas, sendo a escavação efectuada com balde de maxilas, manobrado por grua de rastos, 
e as paredes da escavação estabilizadas com lamas bentoníticas. 

 

Foram assim construídas 41 barretas, tantas quantos os pórticos definidos pelo Projecto, com 
secção 0,80 x 2,50 e que, para atingir o bed-rock, tiveram uma profundidade média de cerca de 
24 metros. 

 

Dados os constrangimentos impostos pela altura do Viaduto da Via Rápida, durante a 
construção destes elementos no Cais Nascente, tornou-se necessário proceder a modificações 
no equipamento, de modo a ser possível operar sob o tabuleiro da referida via. 



As barretas e vigas transversais são agrupadas em módulos, respeitando a modulação do cais 
existente, constituídos geralmente por 5 pórticos. 

 

Uma vez não ser possível apoiar a laje através do escoramento habitual, foram fabricadas pré-
lajes, que, após colocação, constituíram a cofragem inferior da laje betonada in situ. 

 

Fig. 4 – Execução de barretas de betão armado 

 

Já após a construção destes elementos, foram construídos no Cais Nascente, junto aos apoios 
do Viaduto da Via Rápida, 3 grupos de 4 estacas para reforço das fundações daquela 
estrutura. 

 

Estas estacas foram executadas utilizando um tubo de aço diâmetro �700 mm, não recuperável, 
cravado através de um martelo vibrador. 

 

1.3. ANCORAGENS 

 

Em cada um dos pórticos anteriormente referidos foi executada uma ancoragem pré-esforçada, 
com comprimentos totais entre 43,50 e 46 metros, selada no bed-rock. 

 

A tensão de serviço destas ancoragens foi de  500 KN no Cais Sul ( 27 ancoragens ) e 600 KN 
no Cais Nascente ( 14 ancoragens ). 

 



De modo a aferir o comprimento de selagem destes elementos, foram executadas 3 
ancoragens de ensaio, com bolbos de 5, 7 e 9 metros, tendo sido verificado que com um 
comprimento de selagem de 5 metros se obtinham as resistências necessárias. 

 

O tensionamento das ancoragens obedeceu a um procedimento específico que será descrito 
em maior pormenor num capítulo posterior. 

 

1.4. DRAGAGENS 

 

Com o objectivo de dotar a Doca 4 do Porto de Leixões, nos seus limites Nascente e Nascente 
/ Sul, com fundos que possibilitem a atracação e manobra de navios, até agora impossibilitados 
de circular naquela área, foram executadas dragagens até ser atingida a cota final de –12,0 
ZH. 

 

Para tal, foram empregues numa primeira fase meios marítimos constituídos por uma draga de 
baldes, dois batelões do tipo split e uma embarcação de apoio. 

 

Entre -10 ZH e -9 ZH

Entre -9 ZH e -8 ZH

Entre -7 ZH e -6 ZH

Entre -6 ZH e -5 ZH

Inferior a -10 ZH Entre -8 ZH e -7 ZH

Entre -4 ZH e -3 ZH

Entre -3 ZH e -2 ZH

Entre -5 ZH e -4 ZH

Entre -1 ZH e 0 ZH

Entre 0 ZH e +1 ZH

Entre -2 ZH e -1 ZH

Entre +2 ZH e +3 ZH

Entre +1 ZH e +2 ZH
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     Fig. 5 – Levantamento hidrográfico após a 1.ª fase de dragagens 

 

Na fase final de dragagem, foi mobilizada uma draga constituída por uma grua de grandes 
dimensões com clamshell montada sobre um pontão, mantendo-se os mesmos batelões. 

 

Os materiais dragados, que ascenderam a mais de 240.000 m3, foram transportados pelos 
batelões a vazadouro, situado no mar a 2 milhas do Molhe Norte de Leixões. 

 



A segunda fase de dragagens foi efectuada segundo uma metodologia específica, 
acompanhando por patamares os níveis de tensionamento das ancoragens, e que será referida 
posteriormente. 

 

1.5.  REGULARIZAÇÃO DO CANAL DO RIO LEÇA  

 

Encontrava-se prevista no âmbito desta Empreitada a regularização do leito do Rio Leça, no 
seu troço final, dentro da área de jurisdição da APDL. 

 

Uma vez que um dos objectivos desta obra seria a execução de dragagens na Doca para 
obtenção de fundos, tornou-se necessário construir um elemento de suporte que permitisse a 
transição entre as cotas do leito da foz do Rio Leça ( -1,0 ZH )e o fundo da Doca ( -12,0 ZH ) . 

 

A escolha recaiu sobre a construção de um muro de suporte constituído por colunas de jet-
grout secantes entre si e encastradas no bed-rock, num volume total de cerca de 3.600 m3. 

 

 

   Fig. 6 – Corte longitudinal do canal do Rio Leça. Colunas de Jet-grout 

 

Esta tecnologia, que apesar de recente tem visto a sua utilização aumentar no universo da 
construção, consiste na desagregação do terreno existente por injecção de água e ar a alta 
pressão e posterior injecção de calda de cimento, que misturada com o solo melhora as 
características mecânicas deste. 

 

De modo a posicionar o equipamento de jet-grout foi construída uma estrutura metálica que 
venceu o vão existente entre as margens do Leça. 

 

A montante do muro de suporte foi construída uma soleira, utilizando a mesma tecnologia, com 
o objectivo de melhorar as condições de escoamento deste curso de água e as margens do 
Leça foram posteriormente reperfiladas e protegidas por taludes de enrocamento. 



1.6. PAVIMENTOS, VIAS DE PÓRTICOS PARQUE E REDES 

 

A Empreitada ficou concluída com a ampliação das vias de rolamento dos pórticos de cais do 
Terminal de Contentores Sul ( TCS ), pavimentação das áreas de parque e circulação ( mais de 
12.500 m2 ) e construção das redes de drenagem e infra-estruturas de iluminação e 
fornecimento de energia eléctrica. 

 

2. ANÁLISE DAS SITUAÇÕES INESPERADAS E RESPECTIVA SOLUÇÃO 

 
2.1. CONSOLIDAÇÃO DO LEITO DO RIO LEÇA COM COLUNAS DE JET – GROUT 

 

Durante a execução das colunas de jet-grout no leito do Rio Leça, verificou-se a ocorrência de 
fissuras nas novas vigas transversais. O sistema topográfico de observação das estruturas 
adjacentes, previsto e definido contratualmente, detectou também movimentos nos caixotões 
de apoio ao Viaduto da Via Rápida ( VVR ) . 

 

 

  Fig. 7 – Planta da embocadura do Rio Leça. Colunas de Jet-grout 

 

Estes movimentos, que se traduziram num afastamento relativo de 25 mm entre os dois apoios 
do viaduto junto ao Rio Leça, mereceram a maior atenção de todas as entidades intervenientes 
na Obra, quer na busca da sua origem quer na identificação de medidas que minimizassem 
estes efeitos. 

 

Foram identificadas duas causas como justificativas dos acontecimentos observados : 

 



• as escavações de cada lado das barretas construídas não se encontravam ao mesmo 
nível, pelo que o diferencial entre os impulsos laterais seria o responsável por uma 
flexão destes elementos e consequentemente das vigas transversais que neles apoiam 

• as pressões induzidas pela execução das colunas de jet-grout nos solos que se 
encontram confinados entre os caixotões terão causado o deslocamento destes 
elementos, dada a dificuldade de dissipação do acréscimo de pressões neste tipo de 
solo 

 

          Fig. 8 – Execução de colunas de jet-grout 

 

Foram imediatamente implementadas medidas de modo a impedir que estes fenómenos se 
tornassem recorrentes. 

 

Assim, procedeu-se ao nivelamento das diferentes fases de escavação. As fissuras nas vigas 
transversais foram identificadas e aplicaram-se testemunhos de gesso, observados 
diariamente. 

 

Relativamente ao jet-grouting ficou estabelecido que os trabalhos deveriam ser suspensos de 
imediato quando não fosse observado o refluxo da calda de cimento injectada. 

 

O refluxo deste fluído era encaminhado para a superfície por um tubo, previamente cravado na 
vizinhança da coluna de jet-grout a executar. A não ocorrência de refluxo à boca do tubo 
indiciaria o aumento das pressões no solo a tratar, que dadas as suas características de 
coesão, provocaria o deslocamento dos caixotões contíguos. 

 



Para além deste tipo de controlo, mais empírico, foi implementado um sistema rigoroso de 
controlo de deslocamentos das estruturas de suporte do VVR, que completou o sistema em 
vigor, no que respeita ao número de pontos visados e à precisão das leituras. 

 

Foram aplicadas marcas topográficas nos pórticos do VVR que foram observadas com uma 
periodicidade horária por uma estação topográfica fixa de alta precisão. 

 

 

   Fig. 9 – Sistema de controle de deslocamentos do VVR 
    Planta de localização das marcas e estações topográficas 
 

Este sistema, que operava em paralelo com os trabalhos de execução de colunas de jet-grout , 
permitia verificar em tempo real os movimentos da estrutura do VVR. 

 

Foram definidos deslocamentos máximos e sempre que as observações indicavam valores 
próximos desse máximo os trabalhos eram temporariamente suspensos, de modo a que 
desaparecesse o efeito do acréscimo de pressões no solo. 

 

Concluídos os trabalhos de jet-grouting , as fissuras das vigas transversais foram tratadas, com 
a injecção de resinas epoxy. 

 

 

 



2.2. PROCESSO DE ASSOREAMENTO E RESPECTIVA DRAGAGEM SOB A ESTRUTURA 

 

Durante a execução desta Empreitada foi possível aceder à zona situada sob a via de 
circulação que liga os cais do lado norte e do lado sul do Porto de Leixões. 

 

Detectou-se então que existia nessa zona do Cais Nascente um volume considerável de solos 
siltosos, bastante consolidados, e que o projecto de reabilitação desta infra-estrutura obrigava 
a remover. 

 

Fig. 10 – Aspecto dos solos siltosos sob a via de circulação portuária 

 

Perante a incontornável necessidade em proceder à remoção destes terrenos lodosos, foram 
equacionadas diversas estratégias de ataque a esta frente de trabalho, recaindo a escolha 
naquela com menor impacto no tráfego portuário. 

 

Sendo assim, dada a inacessibilidade do local dos trabalhos para meios normalmente usados 
neste tipo de tarefa, foi mobilizada uma equipa de mergulhadores que procedeu à 
desagregação dos solos siltosos através de jactos de água de alta pressão 

 

Fig. 11 – Remoção dos solos siltosos. Montagem da tubagem de injecção de água e bombas 
de dragagem 

Uma vez diluídos e destruída a elevada coesão in situ destes materiais, foram aspirados por 
bombas de caudal sólido e depositados na Doca, de onde foram retirados posteriormente por 
dragagem. 



 

2.3. REPARAÇÃO DE ESTACAS SECCIONADAS 

 

Durante a execução desta Empreitada, apesar de não estar previsto inicialmente, foi possível 
identificar e caracterizar as estacas de secção circular que o acidente geotécnico tinha 
danificado. 

 

Foram observadas 5 estacas cuja secção se encontrava totalmente cortada, com separação 
física entre as duas partes do fuste. 

 

Estas estacas foram sujeitas a um tratamento que consistiu na abertura de um furo a partir da 
superfície da viga de encabeçamento, segundo o eixo da estaca. 

 

Em seguida, na zona sujeita ao efeito da maré, uma equipa de mergulhadores procedeu à 
escarificação das superfícies, montagem da armadura de pele e da cofragem. 

 

 

 

Fig. 12 – Reparação de estacas de betão. Corte transversal 

 

Procedeu-se então à betonagem do troço seccionado, reconstituindo a continuidade do fuste, 
tendo-se seguido uma nova furação para instalação e selagem de um tirante em aço de alta 
resistência. 

 

Foram ainda identificados danos noutras estacas, mais ligeiros e sem o seccionamento do 
fuste, e que foram sujeitas a um tratamento levado a cabo também por mergulhadores e que 
constou na escarificação da zona fissurada e a injecção de uma resina epoxy. 



 

2.4. FASEAMENTO DA DRAGAGEM / EXECUÇÃO DE ANCORAGENS 

 

O tensionamento das ancoragens obedeceu a uma metodologia distinta da habitual neste tipo 
de trabalhos, tendo sido definidos 4 patamares de carga que acompanharam os diferentes 
níveis de dragagem efectuados na Doca. 

 

 Cais Sul Cais Nascente 

Nível de dragagem Pré-esforço Deslocamento Pré-esforço Deslocamento 
 aplicado esperado aplicado esperado 
 ( KN ) ( mm ) ( KN ) ( mm ) 
         

-1,00 ZH a -5,00 ZH 200 1,2 < d < 4,3 240 1,4 < d < 5,3 

-5,00 ZH a -9,00 ZH 400 4,3 < d < 7,4 480 5,3 < d < 9,3 

-9,00 ZH a -12,00 ZH 500 7,4 < d < 10,1 600 9,3 < d < 12,6 

 

Deslocamento Cais Sul Cais Nascente 

máximo admitido 11,7 mm 14,6 mm 
 

Os valores observados foram sempre inferiores aos valores previstos. 

 

A mesma metodologia definiu ainda o procedimento de tensionamento a respeitar nas 
ancoragens que constituem cada um dos módulos e entre módulos contíguos, de modo a que 
fosse sempre reduzida ao mínimo a diferença entre os valores de pré-esforço aplicados em 
zonas próximas. 

 

Dado o carácter particular dos trabalhos previstos, com a recuperação de uma estrutura 
danificada, foram definidos em Projecto critérios de alerta muito precisos com base no 
comportamento expectável do conjunto estrutura existente / estrutura complementar durante os 
trabalhos de dragagem e de aplicação do pré – esforço. 

 

Para a monitorização dos deslocamentos da estrutura foi implementado um novo sistema de 
acompanhamento topográfico de elevada precisão, que observou marcas topográficas 
posicionadas no cais sul e no cais nascente, e que identificou movimentos em cada módulo 
que constitui o cais e entre módulos vizinhos. 

 

TÓPICOS PARA REFLEXÃO 

 

A empreitada em apreço tinha um prazo de execução de 10 meses. O prazo total de realização 
foi de  22 meses. 

 

Poder-se-á demagogicamente tentar imputar responsabilidades ao empreiteiro, ao projectista 
ou à equipa de fiscalização / coordenação. Poder-se-ão até invocar falhas na caracterização da 
situação de referência, desadequação de meios e metodologias ou incompetência pura e 



simples dos agentes ... mas tudo isto só ocorrerá a quem não tem a vivência de facto destas 
obras. 

 

Este projecto foi realizado por alguns dos melhores técnicos portugueses da especialidade; foi 
adjudicada  a duas empresas de reconhecida competência; a equipa de coordenação foi 
dirigida por técnicos com vastíssima experiência de obras análogas, por tudo isto é legítimo 
questionarmo-nos: 

 

- Como, e a que custo, poderíamos antecipar o processo de assoreamento no tardoz do 
cais Nascente ? 

- Como, e a que custo, poderíamos ter obtido informação de base em locais  
manifestamente inacessíveis ? 

- Como, e a que custo, poderíamos antecipar o comportamento das estruturas 
adjacentes à zona de aplicação do jet-grouting ? 

- Como, e a que custo, poderíamos antecipar os trabalhos de recuperação das estacas ? 

- Como poderíamos antecipar a convivência com duas outras empreitadas no perímetro 
da obra, com todos os constrangimentos que a área já de si apresenta e com sérias 
implicações nomeadamente ao nível da segurança ? 

- Como compatibilizar tudo isto, numa obra tecnicamente muito exigente e complexa, 
com as novas exigências e constragimentos legais e com os processos político-
administrativos de decisão ? 

 

Seria certamente presunção apresentar uma resposta, mas não temos dúvidas que ela passa 
pela necessidade de privilegiar o envolvimento permanente de agentes tecnicamente 
capacitados, sejam projectistas, empreiteiros ou fiscais, não só no processo de elaboração do 
projecto ou de realização da obra, mas também na definição do enquadramento contratual, 
tendo presente que é fundamental reconhecer e devolver a importância que a Engenharia tem 
e que tem vindo a perder em todo o processo decisório que precede e sucede à realização das 
empreitadas. 

 


