4ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária
Angra do Heroísmo, 20 e 21 de Outubro de 2005

PROJECTO E CONSTRUÇÃO DAS OBRAS MARÍTIMAS DE
FECHO DOS CAIS NA SEGUNDA BACIA DO PORTO DE PESCA
DE PENICHE
Fernando Oliveira1, Ferreira da Costa2
1

OFM – Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, S.A.
Lagoas Park, Edifício 1 Piso 2. 2740-264 Porto Salvo
fo@ofm.pt
2

CONSULMAR - Projectistas e Consultores, Lda.
Rua Joaquim António de Aguiar 27 - 9º Dto.1099-062 Lisboa
afcosta@consulmar.pt
RESUMO

O tema que vai ser objecto desta comunicação aborda os problemas técnicos que se
levantaram, no projecto e na construção, de dois cais destinados a fechar, através de
uma obra vertical acostável, o espaço existente entre outros cais em funcionamento.
Pelo seu carácter inovador, da solução projectada e construção pelo menos nas Obras
Marítimas em Portugal, julga-se do máximo interesse a sua apresentação nestas
jornadas.
Esses cais existentes têm cotas de serviços de (-5,00m) ZH, a sua infraestrutura é
constituída por colunas blocos I solidarizados por uma superstrutura de betão, e nos
terraplenos que se localizam quer no tardoz de todos eles, quer nas zonas onde foram
implantadas as novas estruturas acostáveis, existem construções e redes de serviço
(nomeadamente de combustíveis), que não podiam ser afectados, durante a construção.
A execução de dragagens para implantar novas estruturas de gravidade, poderiam
danificar as construções e as redes existentes, dado que esses equipamentos estão
situados na cunha de escavação, o que era de todo inadmissível.
Assim, face à impossibilidade de efectuar escavações, já que as obras acessórias de
contenção dos terrenos adjacentes que poderiam ser construídas, seriam muito onerosas
e complicadas dada a sensibilidade das estruturas a proteger (uma fábrica de gelo em
pleno funcionamento e redes de combustíveis), foram estudadas soluções baseadas em
cortinas de estacas de betão, tangentes e secantes, para evitar a execução de escavações.
1- INTRODUÇÃO
O projecto apontava uma solução inicial para estacas tangentes e como forma de
garantia da estanquicidade, da parede do cais, foi considerado no projecto a execução de
colunas de jet-grouting.
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Numa fase mais avançada dos estudos optou-se por uma outra solução que acabou por
ser construída e que consistiu na execução de estacas de betão secantes sendo umas
armadas e outras de betão simples (alternadamente) prescindindo das colunas do jetgrouting, dado que esta nova solução é melhor que a anterior sob o ponto de vista de
qualidade e eficácia na sua missão de conter a fuga de finos.
Para garantir que as estacas fossem secantes, executaram-se numa primeira fase as
estacas não armadas, deixando entre elas um espaço de forma que as estacas (armadas)
a construir, em segunda fase, interceptassem as já executadas, em primeiro lugar
“roendo” o betão das primeiras e garantindo assim inequivocamente a estanquicidade da
cortina através de um conjunto de estacas secantes.
Como estas cortinas de estacas secantes não funcionam à flexão, foi preciso executar
um conjunto de ancoragens definitivas ao terreno, a dois níveis, ambas amarradas à
superstrutura de betão armado, constituída por uma viga contínua, que solidariza todas
as estacas, ao nível da sua cabeça.
Para garantir uma superfície desempenada (para fixação das defensas) idêntica à dos
cais adjacentes, foram betonados “in situ” painéis, amarrado às estacas e solidarizadas
com elas, que reproduzem um plano vertical na continuidade dos que existem, nos cais
situados à esquerda e à direita da nova obra.
Assim os alçados das novas frentes de acostagem ficaram absolutamente idênticas aos
dos cais de gravidade existentes.
2 – OBRAS MARÍTIMAS DO PORTO DE PESCA DE PENICHE
2.1 – Nota Introdutória
A construção das obras interiores marítimas do Porto de Peniche, datam do final da
década de 1970, tendo sido recentemente ampliado o Sector de Pesca, com a construção
da 2ª fase das Obras Marítimas do Sector de Pescas do Porto de Peniche, e a criação
uma segunda bacia, dispondo de novos Cais com fundos de serviço a (-6,00m) ZH, e a
(-4,00m) ZH, bem como Pontes Cais, Rampa-Varadouro e Retenções Marginais.
Esta empreitada de ampliação do porto que adjudicada à OFM não contemplava as
obras de remate do novo Cais de Acabamentos de Estaleiro, na face sul da bacia, e do
novo Cais de Descarga de Congelados, na face norte da bacia, com os cais préexistentes dos Estaleiros e do Gelo respectivamente.
Face á situação existente pretende-se proceder à construção das obras de ligação entre
os referidos cais, permitindo dar continuidades às frentes acostáveis das faces norte e sul
da bacia, permitindo a sua posterior dragagem para as cotas de serviço previstas.
A ocupação dos terraplenos no tardoz dos novos cais nas zonas de remate com os
existentes, com Redes de Infraestruturas enterradas e Edificações na proximidade do
alinhamento desses cais, introduz condicionamentos relevantes para o estudo de novas
soluções estruturais para estas infraestrutruras portuárias.
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Este Projecto tem pois por objectivo a definição da solução que se apresenta como mais
vantajosa para a execução dos dois Cais por forma a produzir durante a sua construção
a menor interferência possível com a zona envolvente, nomeadamente os edifícios e as
redes de serviço existentes.
2.2 - Análise de soluções alternativas
Os dois troços de ligação entre os cais existentes, apresentam condições topográficas e
geológicas muito semelhantes, encontravam-se aterrados até cerca da cota +5,00mZH,
pelos depósitos de areias protegidos por enrocamentos dos enraizamentos da antiga
ensecadeira. (Figura 1)

Figura 1: Vista aérea do porto de Peniche

No terrapleno da face norte salienta-se a presença do Edifício da Fábrica de Gelo na
proximidade do Cais do Gelo e a existência de redes enterradas, estando a rede de
combustíveis e as redes de electricidade (BT) e telefones, ´próximas do alinhamento do
futuro cais. A Rede de Drenagem das Águas Pluviais e a saída de Água de Refrigeração
da Fábrica de Gelo descarregam para o exterior pela retenção provisória existente.
No terrapleno da face sul salienta-se a presença da ETAR na proximidade do
alinhamento do cais, com descarga para o exterior pela retenção provisória existente,
junto ao Cais de Estaleiros.
Entre as soluções possíveis foi desde logo abandonada a solução de Muro Cais em
blocos ou aduelas pelo grande volume de escavações exigido e pelos meios pesados de
préfabricação, movimentação e colocação necessários, obrigando a um equipamento de
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estaleiro desproporcionado em relação á dimensão da obra, para além da grande
interferência do processo construtivo com as redes existentes.
Uma outra solução que foi estudada consistia na cravação de cortinas de estacas
prancha, devidamente ancoradas, mas que foi também abandonada face à grande
dificuldade em cravar através do enrocamento existente as referidas estacas prancha.
As soluções que se revelaram tecnicamente mais vantajosas, face aos condicionalismos
presentes no local, foram as de Cortina de estacas de betão armado betonadas “in situ” e
ancorada, sendo porém necessário ultrapassar as dificuldades de atravessamento dos
terrenos situados acima de –5,00 mZH resultantes da presença dos enrocamentos das
protecções e retenções provisórias. Esta situação levou a abandonar as soluções com o
emprego de estacas prancha metálicas, como atrás foi referido.
A solução escolhida pela OFM exige adequada capacidade técnica de execução, por isso
envolvemos na construção e no Projecto a TEIXEIRA DUARTE que é líder do mercado
neste tipo de fundações e a CONSULMAR por ser o autor do projecto anterior e por se
tratar de uma solução que tem sido pouco utilizada em obras portuárias no nosso país,
mas que os condicionalismos do local amplamente justificam.
Refira-se que no Porto de Aveiro foi concluída recentemente a construção de um
Terminal de Carga Geral, com cotas de serviço de –12 mZH, em cortina de estacas
pranchas ancoradas.

2.3 - Descrição da Solução Proposta
A solução proposta será constituída por uma Cortina de Estacas de Betão Armado
moldadas “in situ”, solidarizadas ao nível da superstrutura por uma viga de coroamento
de betão armado que constitui também o coroamento do cais. (Figura 2)

A cortina de estacas de betão armado é estabilizada por tirantes inclinados ancorados no
terreno com bolbos de ancoragem realizados com caldas de injecção apropriadas. A
vasta experiência da TEIXEIRA DUARTE na Concepção e Construção deste tipo de
obra garantia à partida ao Dono da Obra uma execução dos trabalhos com a qualidade e
segurança exigidos.
As estacas têm um diâmetro de 1,50m sendo umas armadas e outros não
(alternadamente). Elas foram construídas segundo o mesmo alinhamento do cais
existente afastadas 2,20m entre os seus eixos, para permitir a execução independente de
cada uma das estacas. A escolha de estacas de grande diâmetro permitiria a sua
execução através de um tubo de maior diâmetro (1,8m), furação, removendo os
enrocamentos que fossem sendo encontrados. Deste modo seria mínima a vibração
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produzida no terrapleno. As estacas foram executadas até á cota de -12,0m ZH (estacas
armadas) e -8,0m ZH (estacas não armadas).
Os moldes de furação de 1,80m serviram apenas para ajudar a remover com grab o
enrocamento que foi sendo encontrado durante o afundamento por escavação do interior
do tubo, sendo o mesmo recuperado. Estava previsto ultrapassar a zona de
enrocamentos com a utilização de camisas de tubo perdido de aço, para betonar estacas
evitando a perda do betão pelo interior dos enrocamentos, quando as pedras eram de
maior dimensão, embora sempre que tal não acontecia e se verificava que não havia
perda significativa de betão, se viesse a recuperar a camisa de aço que serviu para
betonar a estaca.
Uma vez executadas as estacas não armadas foram sequencialmente construídas as
estacas armadas, “roendo” o betão das primeiras (estacas não armadas) por forma a
garantir que as estacas armadas fossem secantes às primeiras.
Após a execução das estacas foi feita a escavação do aterro no coroamento até cerca da
cota de (+2,0m)ZH, para proceder ao saneamento das cabeças das estacas até á cota de
arranque da viga de coroamento que se situa á cota (+2,60m)ZH.
A face acostável no coroamento do cais foi estendida até á cota (+0,30m) ZH através de
uma betonagem “in situ”. Inicialmente esta operação estava prevista realizar com o
auxilio de peças de betão pré-fabricadas (Forro de betão armado), que seriam ligadas à
superstrutura com betonagem “in situ”, permitindo dispor de uma superfície com o
acabamento adequado.
O sistema de ancoragem a adoptar, para suporte da cortina é constituído por tirantes de
aço pré-esforçados com 30.00 m de comprimento, espaçados de 1.00 m, apresentando
uma inclinação de 30.0º e de 25º, sendo o ponto de ancoragem na cortina situado à cota
(+3.50 m) ZH.
Uma vez construída a viga de coroamento foram executadas as ancoragens por furação
do terreno com tubo guia até se atingir o comprimento de 30m previsto. Pelo interior do
tubo guia será colocado o tirante constituído por cordões de cabo de aço colocados no
interior de tubo metálico. Posteriormente era feita a injecção de caldas de cimento para
formação do bolbo de ancoragem e selagem dos cabos e do tubo, com remoção do tubo
guia. Todas as ancoragens foram ensaiadas de acordo com o regulamento, para
comprovar a sua eficácia para a força requerida.
Com a execução das ancoragens e selagem das respectivas cabeças de amarração ficou
concluída a estrutura podendo proceder-se á dragagem da frente acostável até à cota de
(-5,0m) ZH.
A solução indicada foi aplicada aos dois Cais de Ligação conforme se indica nos
esquemas construtivos.
O faseamento da execução dos cais está indicado nas Figura 3 e Figura 4.
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Figura 2: Planta, alçado e cortes do cais
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Figura 3: Faseamento Construtivo (a)
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Figura 4: Faseamento Construtivo (b)
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Os acessórios de cais são idênticos aos existentes nos outros novos cais e são
constituídos por cabeços de amarração, escadas de cais metálicas, argolas metálicas e
defensas de elastómeros.
2.4 - Dragagem
De acordo com as especificações do concurso foi executada a dragagem da frente dos
cais á cota de (-5,00m)ZH.

2.5 - Redes de Infraestruturas nos terraplenos

A solução adoptada, por não obrigar a escavações nos terraplenos não introduziu
alterações nas redes existentes, pelo que não foi necessário proceder á sua reformulação.
Os novos atravessamentos dos cais pelas redes existentes foram equacionados e sendo
objecto de recolocação pontual.

3

- Análise Estrutural

3.1 - Nota Introdutória

A solução aqui desenvolvida teve em linha de conta as dificuldades inerentes às zonas a
intervir. Com efeito, a existência de um edifício (usado como silo da fábrica de gelo) na
proximidade do Cais que iria estabelecer a concordância entre o Cais existente e o Cais
de Descarga de Congelados, (aliado ao facto de existir uma camada de enrocamento que
inviabiliza, por exemplo, a adopção de uma contenção com recurso à cravação de
estacas prancha) e a existência de várias construções na proximidade do Cais que
estabeleceria a concordância entre o Cais existente e o Cais de Acabamentos do
Estaleiro (nomeadamente uma ETAR), implicou a adopção de uma solução cuja
execução minimize os efeitos nas construções existentes.
A estrutura prevista para os cais de concordância entre os Cais existentes e os Cais
executados recentemente, é assim constituída por uma cortina de estacas φ1500mm
afastadas de 2.20m, entre os seus eixos, ligadas à cabeça por intermédio de uma viga de
coroamento, na qual se procederá à execução de ancoragens definitivas de 500kN
espaçadas de 1.00m (Figura 5)
A elevada rigidez das estacas de contenção aliada à força estabilizante das ancoragens
permite vencer as acções inerentes à escavação (que na situação mais desfavorável
atinge uma profundidade de 11.00m => cota -6.00), ao desnível hidrostático
(possivelmente gerado pela acção das marés) e às sobrecargas aplicadas (das quais se
destacam a acção dos navios nos cabeços de amarração, a sobrecarga distribuída sobre o
cais, e as sobrecargas inerentes às tensões actuantes no terreno devidas às construções
existentes).
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A acção sísmica foi igualmente considerada no dimensionamento da solução.

CALDA DE CIMENTO
(SELAGEM DO TUBO)

TUBO Ø 2"

4 CORDÕES DE 0.6"

CALDA DE CIMENTO
(APÓS PRÉ-ESFORÇO)

FURAÇÃO 4"

TUBO Ø 2"

4 CORDÕES DE 0.6"

CALDA DE CIMENTO
(INJECÇÃO)

CALDA DE CIMENTO
(SELAGEM DOS CABOS)

Figura 5: Corte dos ancoragens

No paramento vertical da cortina de estacas estava prevista ainda a execução de um
forro de betão armado que serviria como “escudete” à atracagem dos navios.
É ainda de salientar que esta solução não implicava o desvio dos serviços existentes
(cabos/condutas) dado que não se irá proceder a execução de escavações nas zonas onde
estes se desenvolvem.
A capacidade de suporte da selagem das ancoragens baseia-se na utilização dos ábacos
apresentados por BUSTAMANTE e DOIX no -Bull. liaison Lab. P. et Chaussées n° 140
- Nov. - Déc. 1985 (“Une méthode pour le calcul des tirants et des micropieux
injectés”)- segundo as características dos terrenos dado o conhecimento da geologia
local.
Na elaboração deste projecto tomaram-se como base as Plantas e Cortes do Projecto dos
Cais de descarga de congelados e do remate deste com o cais existente.
Os materiais considerados para a realização da obra são:


Ancoragens:
diâmetro

Aço de alta resistência (BS 5896) em cordões de 0.6” de
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Betão:

C30/37.4a Ecl3



Aço:

A500NR

Na elaboração deste projecto observaram-se as prescrições da regulamentação vigente,
nomeadamente:
RSAEEP - Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios e Pontes.
Regulamentação específica de fundações

3.2 - Condições geomecânicas
Da análise dos diversos trabalhos de prospecção geotécnica executados na proximidade
do local das intervenções, e pela experiência adquirida por esta empresa na execução de
trabalhos de escavação em condições semelhantes e na proximidade da zona a escavar,
foi possível atribuir às camadas parâmetros geomecânicos médios que serviram de base
ao dimensionamento (é de salientar que dado se tratar de uma intervenção de carácter
definitivo foram consideradas coesões nulas paras as diversas camadas atravessadas):
-

De 0.0 a 12.0 m de profundidade: aterro arenoso
γ = 18.0 kN/m 2

-

c = 0 kN/m 2

φ = 30º

E = 10000kN / m 2 / m

A partir dos 12.0 de profundidade: Argilas arenosas
γ = 19.0 kN/m 2 c = 0 kN/m 2 φ = 35º
E = 25000kN / m 2 / m

É de salientar que dadas as incertezas relativas à localização, profundidade e inclinação
da camada de enrocamento existente na zona a escavar (junto ao remate do Cais de
Descarga de Congelados) bem como à profundidade a que ocorre a camada de calcário
de fácies recifal com intercalações de argila (formação de base, identificada em algumas
sondagens) estas não foram consideradas nos perfis geomecânicos de cálculo. Deste
modo o dimensionamento foi elaborado do lado da segurança, assumindo apenas a
ocorrência de terrenos com características geomecânicas mais desfavoráveis.
3.3 - Método de Cálculo
A - Quantificação das Acções
Características dos materiais

•
•
•
•
•
•

Aterro arenoso emerso……… ……………………........ γ = 18 kN/m3
Aterro arenoso submerso efectivo ………………………γ’ = 8 kN/m3
Argila arenosa emersa
……………………........
γ = 19 kN/m3
Argila arenosa submersa efectiva ……………………… γ’ = 9 kN/m3
Betão armado emerso
…………………………… γbetão=25 kN/m3
Betão armado submerso …………………………… γ’betão = 15 kN/m3
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•

Água do mar:………………………………………………… γágua = 10 kN/m3

Sobrecargas actuantes:
•
Sobrecarga uniformemente distribuída……………………...... 20 kN/m2
•
Amarrações dos navios:
Cabeços de 300kN afastados de 30 m e cabeços de 100kN afastados de 10m
nos intervalos dos anteriores (o que se traduz numa sobrecarga de 20kN/m)
Desnível hidrostático em BM AV…………….......……........... 1.00 m
•
•
Sobrecarga inerente às tensões na fundação do Silo da fábrica
do gelo ..................................................................................... 50 kN/m2
Acção sísmica
• Para contabilização da acção sísmica e de acordo com as prescrições do RSA
(1983), considerando a zona A e o Terreno Tipo I:
- Coeficiente sísmico horizontal……………………….. CH = 0.12
- Coeficiente sísmico vertical……………………….. CV = ± 0.04
• É de salientar que para as combinações que têm como acção de base a o sismo
o valor das sobrecargas foi multiplicado pelo coeficiente de redução de 0.50.
B - Perfis de cálculo estudados

25°

30°

Figura 6: Perfil de cálculo para a combinação impulsos activos estáticos, SC, amarração dos navios
e desnível hidrostático de 1,00m (escavação até cota -6)

Para o dimensionamento da estrutura de contenção em fase provisória consideraram-se
quatro perfis de cálculo distintos, representativos das diferentes frentes de escavação e
contenção encontradas em obra ou das diferentes combinações que se consideraram
relevantes para o dimensionamento. Nas figuras seguintes são apresentados os perfis
considerados:
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25°

30°

Figura 7: Perfil de cálculo para a combinação impulsos activos estáticos, SC, amarração dos navios
e desnível hidrostático de 1m (escavação até à cota -5)

25°

30°

Figura 8: Perfil de calculo para a combinação impulsos activos, 50%SC e acção sismica
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25°

30°

Figura 9: Perfil de calculo a combinação impulsos activos estáticos, 50%SC e acção sísmica

Para determinação dos esforços de dimensionamento da cortina de estacas adoptou-se
um modelo unidimensional, discreto, sobre apoios elasto-plásticos de resposta linear. A
análise do sistema é feita pelo método dos deslocamentos.
A quantificação das solicitações é definida por uma trajectória de carga, que tem em
conta o processo construtivo adoptado a fim de contabilizar os deslocamentos instalados
na estrutura durante o processo de escavação.
Sendo não linear o sistema governativo global, a resolução do sistema é feita por um
processo incremental. As fases de escavação são simuladas por incrementos sucessivos
de carga de acordo com o faseamento estabelecido para a execução.
Os incrementos de carga correspondentes a uma fase de escavação são determinados a
partir dos diagramas de impulso mínimo (impulso activo) da etapa em estudo e da etapa
anterior. A resposta da estrutura a esse incremento é caracterizada pelo estado de tensão
no terreno determinado na etapa anterior.
C - Verificação aos Estados Limites Últimos de Flexão

Msdmáx estaca = 1.8 × 1.5 × 1010 ≅ 2730 kNm
⇒ As long. ≅ 107 cm2/m ⇒ 22φ25
É de salientar que não foi considerado o efeito favorável do esforço normal, inerente ao
peso próprio da estrutura e à componente vertical das ancoragens.

D - Verificação aos E. L. Últimos de Esforço Transverso

Vsdmáx estaca = 1.8 × 1.5 × 324 ≅ 875 kN
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dequivalente = 0.45φ + 0.64 (di - φ/2) =1.09 ; bequivalente = 0.9φ = 1.36
⇒ Vcd = 850 × 1.36 × 1.09 ≅ 1252 kN
Vcd > Vsd ⇒ Não é necessária armadura de E. Transverso
No entanto foram adoptadas cintas helicoidais de φ10/0.15

3.4 - Ancoragens definitivas
Descrição Geral

As ancoragens projectadas são do tipo IRS (injecção repetitiva selectiva), em que os
bolbos de selagem são formados pela injecção de calda de cimento a altas pressões.
Durante as operações de multi-injecção serão controlados os volumes de calda
injectados e a pressão de abertura das válvulas.
Apesar do elevado número de imponderáveis geomecânicos que este tipo de trabalho
envolve, torna-se necessário que em fase de concepção estejam estimados os valores
aproximados do comprimento livre e de selagem das ancoragens, embora os valores
preconizados sejam relativos aos mínimos de projecto e possam ser ultrapassados no
decorrer da obra, face às condições realmente encontradas durante as operações de
furação, injecção e pré-esforço. Os valores estimados para o comprimento livre têm
como objectivos principais a colocação do bolbo de selagem em formações de
conveniente capacidade de suporte.
O comportamento de cada uma das ancoragens é aferido através de leituras sistemáticas
realizadas durante as operações de tensionamento, ultrapassando-se nesta fase o valor de
pré-esforço de serviço, pelo que há garantia que as ancoragens suportam em boas
condições o esforço previsto.
Bolbo de selagem

O método de cálculo dos valores de tracção admissível das ancoragens baseia-se na
utilização dos ábacos apresentados por BUSTAMANTE e DOIX no -Bull. liaison Lab.
P. et Chaussées n° 140 - Nov. - Déc. 1985 (“Une méthode pour le calcul des tirants et
des micropieux injectés”)- segundo as características dos terrenos atravessados.
Para a selagem das ancoragens consideradas na zona em estudo temos, segundo a
caracterização do terreno anteriormente apresentada, uma camada de argilas arenosas
(SPT>35 pancadas). Deste modo, o pré-dimensionamento do bolbo de selagem foi feito
utilizando uma ponderação dos valores utilizados para solos coesivos (argilas) e não
coesivos (areias).
A resistência das ancoragens por atrito lateral é dada pela expressão:
Qn = π × b1 × Ls × qs/Fs
em que:
b1 – Diâmetro equivalente do bolbo de selagem b1 = α × b , sendo α um
coeficiente que tem em consideração a tecnologia de execução da injecção e
o tipo de terreno (para argilas arenosas toma um valor mínimo de 1.8).
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Ls – Comprimento do bolbo de selagem, que neste caso é de 9.0 m.
qs – Atrito lateral unitário máximo, existente ao longo do bolbo de selagem. Para
os terrenos em questão, consultaram-se os ábacos relativos a argilas siltosas.
Fs – Factor de segurança: que para ancoragens definitivas toma o valor de 2.0.
Assim, considerando α = 1.8 e sabendo que o diâmetro de furação é de 4’’, vem:
b1 = α × b = 1.8 × 0.106 = 0.191 m

Os valor adoptados para o atrito lateral são de:
Argilas arenosas com seixos
pl = 2.0 Mpa ⇒ qs = 280 kN/m2
Assim, virá, para a capacidade de carga das ancoragens:

qs
( 280 × 9.0)
= π × 0.191 ×
= 756 kN > 500kN ⇒ Verifica
F .S .
2.0
Conforme referido anteriormente as ancoragens terão um pré-esforço definitivo de 500
kN.
Qn = π × b1 × ∑ Ls ×

Como já foi referido anteriormente, estes cálculos pretendem apenas fazer uma
estimativa do comprimento de selagem, pelo que a tracção admissível em cada uma das
ancoragens deverá ser aferida caso a caso.
Armaduras

De acordo com o BS 5896, os cabos das ancoragens a utilizar terão as seguintes
características:
fpuk = 260.7 kN/cordão

(cordões de 0.6’’)

O número de cordões a utilizar foi definido considerando que irão trabalhar a uma
tensão inferior a 0.75 da tensão última fpuk.
Tendo-se considerado no cálculo as ancoragens com um pré-esforço de serviço de
500kN, o qual deve ser majorado por um coeficiente de segurança usual para este tipo
de trabalhos (com o valor de 1.5 para fase definitiva), garante-se o pré-esforço com
cabos de 4 cordões de 0.6’’.
P = 0.75 × 260.7 × 4 = 782.1 kN > 1.5 × 500 = 750 kN => Verifica

3. 5 - Plano de instrumentação

Dadas as características da contenção periférica a executar, ao facto de numa das
confrontações existir um edifício a manter, a escavação ser, em grande parte, executada
debaixo de água, dificultando a observação e controle da escavação, e tendo como
objectivo avaliar as condições de segurança existentes durante a execução da obra e
após a conclusão da mesma e a validação das hipóteses de cálculo assumidas aquando
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da execução do projecto, prevê-se a implementação de um plano de instrumentação e
observação, durante a fase de construção. Foram criadas condições para que o Dono da
Obra possa monotorizar a mesma durante a sua vida útil, à semelhança do que acontece
com qualquer outra estrutura.
3.5.1 - Parâmetros a controlar

As estruturas devem ser projectadas por forma a que seja possível construir em
segurança e acompanhar o seu desempenho durante a sua vida útil.
Assim, será implementado durante a fase de construção, um plano de observação e
instrumentação da contenção que permita a detecção atempada de eventuais anomalias,
através do controlo de determinados parâmetros que estão na sua base. De entre eles
destacam-se:
-

Deformação horizontal da contenção periférica;
Deformação vertical do terreno no tardoz da parede, fundamentalmente nos
locais junto à edificação existente.
3.5.2 - Dispositivos de observação

Além da inspecção visual e considerando os parâmetros a controlar, os dispositivos de
observação a adoptar para a obra serão de dois tipos: inclinómetros para controlo dos
deslocamentos horizontais da parede de contenção, leituras topográficas para
identificação de possíveis assentamentos no tardoz da parede dos cais e/ou das
construções vizinhas.
Dada a configuração e envolvência da obra, consideraram-se como potenciais zonas
susceptíveis de ocorrência de anomalias os locais de maior escavação na proximidade
das construções existentes, centrando-se nestes pontos os principais meios de
observação. Tal medida não inviabiliza, no entanto, a adaptação deste plano a qualquer
situação que se mostre necessária controlar.
3.5.3 - Tubos inclinométricos

O objectivo da utilização dos tubos inclinométros prende-se com a detecção atempada
de deformações excessivas na parede de contenção, que possam induzir nas secções
mais solicitadas um acréscimo de esforços não expectáveis em fase de cálculo. Tal
situação poderá obrigar à execução de ancoragens adicionais ou à rectificação de troços
que não se encontrem de acordo com o previsto.
No caso de se verificar um comportamento normal da contenção, permitirá aferir e
validar os parâmetros considerados no cálculo.

Por forma a garantir a integridade do topo dos tubos inclinométricos e não permitir a
entrada impurezas, deverá ser colocado nessa extremidade uma tampa em PVC, a
extrair apenas durante os períodos de leitura e, caso seja necessário, prever a colocação
de tampas metálicas adequada a esse fim.
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3.5.4 - Leituras Topográficas

Por forma a identificar possíveis assentamentos do tardoz das escavação, possíveis
deformações/deslocamentos nas construções vizinhas, ou uma possível translação de
toda a contenção não detectada nos inclinómetros, recorrer-se-á à topografia para que,
através de alvos colocados em pontos susceptíveis de se movimentarem, se possam
detectar possíveis deslocamentos relativos ou absolutos.
Os alvos topográficos a implantar no perímetro da obra serão colocados ao nível do
topo da contenção, assim como em locais onde se tenha verificado, durante a fase
construtiva, situações anómalas que possam indiciar comportamentos diferentes dos
expectáveis.
No perímetro exterior à obra serão colocados alvos topográficos no edifício confinante
com a escavação, posicionados ao nível da base, a meia altura e no topo da estrutura, em
locais de fácil acesso e bem visíveis.

3.5.5 - Frequência de Leituras

Durante a fase de execução da obra e em qualquer dos dispositivos atrás descritos, as
leituras deverão ser realizadas após a conclusão de cada nível de escavação e após
aplicação do pré-esforço, não devendo em caso algum esta periodicidade exceder 15
dias.
A leitura inicial (“leitura zero”) será tomada como a leitura de referência para avaliar a
evolução das grandezas medidas durante a execução da obra.
No caso de se identificar alguma anomalia durante o decurso dos trabalhos, a
periodicidade das leituras deverá ser adaptada, de forma mais ou menos temporária,
tendo em conta a situação detectada.
Após conclusão da obra e dado que o período de vida útil dos dispositivos de
observação é bastante elevado (inclinómetros), o dono de obra poderá aproveitar estes
dispositivos para proceder a leitura e acompanhar o estado de conservação dos cais
sempre que achar conveniente.
3.5.6 - Processamento e interpretação das leituras

Os dados recolhidos das várias observações efectuadas para cada uma das fases de
leitura descritas deverão ser processados logo após a sua conclusão, procedendo-se em
primeiro lugar a um despiste de potenciais erros que possam interferir na validação dos
resultados, seguido da detecção de possíveis anomalias que possam afectar o normal
decurso da obra.
Caso esta situação se verifique, dever-se-á proceder à elaboração de um relatório
preliminar que descreva pormenorizadamente a anomalia detectada e previsível origem,
devendo-se em tempo útil proceder à implementação de uma solução que restabeleça as
normais condições de prosseguimento da obra.
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Todos os elementos descritos deverão ser fornecidos à fiscalização à medida que vão
sendo processados.
3.5.7 – Inspecção visual

Associado a todos os procedimentos atrás descritos deverão ser efectuadas inspecções
visuais à obra, que permitam detectar possíveis anomalias não identificadas pela
instrumentação. De entre elas destacam-se:
-

Imperfeições relevantes na parede de contenção;
Fissuração nos elementos de betão armado;
Integridade da cabeça das ancoragens;
Anomalias ao nível de acabamentos nos edifícios ou construções vizinhas;
Integridade do sistema de observação

4

CONCLUSÕES

A obra projectada e construída para realizar o fecho dos cais, foi levada a efeito
recentemente e decorreu dentro do que era expectável. De facto, não surgiram
dificuldades de maior na execução dos trabalhos tendo-se conseguido construir todos as
estacas, betonando-as contra o terreno arenoso com que encheu o molde recuperador de
φ1,80m, quando se retiraram as pedras do seu interior. Da análise dos ensaios sónicos
realizados para aferir da integridade da estrutura das estacas, não se verificou a
existência de “chocos” no betão ou qualquer outra anomalia que seja susceptível de
afectar o seu comportamento estrutural. O aspecto visual dos novos cais é em tudo
idêntico às outras estruturas acostáveis adjacentes, não sendo perceptível para os
utilizadores, qualquer diferença entre eles, nem o seu comportamento estrutural vai
introduzir qualquer perturbação durante o período de operacionalidade do cais,
relativamente às estruturas adjacentes.

