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RESUMO
A rampa sul, de acesso à praia dos Pescadores na Ericeira, data de 1877,
aquando da sua construção teria cerca de 100 m extensão, 5 m de largura e um declive
de 16%. Foi construída sobre uma arriba, cuja geologia local é composta por alternância
de camadas de rocha calcária (0,5 m a 1 m de espessura) e margas (0,1 m a 0,5 m de
espessura), sendo a base da arriba protegida por detritos provenientes da desagregação
das camadas suprajacentes.
Devido à acção da ondulação sobre as arribas, as camadas mais brandas sofreram
erosão de um modo mais acelerado do que as camadas mais duras. Consequentemente o
peso da estrutura de suporte situada sobre as camadas mais duras, conduziu à sua
instabilização, devido à falta de sustentação, provocando o corte daquelas camadas.
Assim, durante a primavera de 2012, devido ao fenómeno descrito, a rampa sofreu uma
rotura localizada.
Para a recuperação da estrutura, foi adoptada a solução considerada mais eficiente,
nomeadamente a aplicação de um muro de suporte, a toda a extensão da rampa,
ancorado a diferentes níveis.
Durante os trabalhos de reabilitação surgiram outros problemas nas fases de furação
e injecção das ancoragens, relacionados com a natureza dos terrenos, sendo admitida a
existência de carsificação.
Com este trabalho pretende mostrar-se a abordagem adoptada face ao
dimensionamento e estudo do comportamento deste tipo de estrutura de contenção devido
à acção da ondulação costeira, bem como as soluções adoptadas face às diversas
problemáticas encontradas no decorrer dos trabalhos.
1. INTRODUÇÃO
A história da vila da Ericeira remonta ao século XIII, em 1229 a povoação teve o seu
primeiro foral, concedido por D. Frei Fernão Rodrigues Monteiro, Mestre da Cavalaria e
Ordem Militar de S. Bento de Aviz.
O porto da Ericeira foi um dos mais importantes da zona ocidental de Lisboa, como
alfândega, por onde se fazia o abastecimento de quase toda a província, durante o século
XIX.
Um dos acontecimentos históricos mais marcantes deste porto, ocorreu no princípio
do século XX, o embarque da família real portuguesa para o exílio, a 5 de Outubro de 1910,
a partir da Praia dos Pescadores (Figura 1).
No que respeita às arribas que circundam a Praia dos Pescadores, o projecto mais
antigo conhecido, data de 1896. Previa-se suporte e revestimento das arribas, drenagem,
reparação das muralhas pré-existentes e a remoção de detritos, provenientes de
derrocadas, do porto da Ericeira.
Até 1911 foram verificados diversos desmoronamentos das arribas. Estes levaram à
realização de trabalhos de reparação.
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Em 1922 a antiga 4ª Secção da Divisão Hidráulica do Tejo elaborou o “Projecto de
revestimento das arribas sobranceiras à Praia do Peixe, na Ericeira”. Este projecto
interessava a parte central da arriba da praia, numa extensão de 85 m. Os trabalhos
previstos seriam a execução de um muro de betão, como revestimento das arribas (desde
a base até ao topo). Os trabalhos iniciaram-se em 1924 até 1929, não tendo sido a obra
totalmente terminada.

Figura 1 - Embarque da família real portuguesa para o exílio, na Praia dos Pescadores, Ericeira

Em 1936 a Divisão Hidráulica do Tejo continuou a execução dos trabalhos nesta
arriba, nomeadamente o saneamento da escarpa, a remoção de blocos em risco de
desabamento e prosseguiu com os trabalhos começados em 1924. Foram ainda
executados cinco contrafortes que, ainda hoje, apoiam o muro que serve de suporte à
arriba.
Entre 1940 e 1941 a Divisão Hidráulica do Tejo executou mais um muro de betão
revestido a pedra, com 25 m de altura e 50 m de extensão, com o intuito de proteger o
Forte e Casa do Governador, um antigo prédio militar.
Desde então e até ao presente, foram verificadas inúmeras instabilizações destas
arribas. O Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM, I. P.) tem esta área sob
sua jurisdição, tendo elaborado diversas observações, notas técnicas e reabilitações nas
arribas da Ericeira. Uma das mais recentes instabilizações, detectada em 2005, foi
respeitante a uma cornija saliente de rocha calcária, por baixo da qual se encontra o clube
Naval (IPTM I. P., 2008) (IPTM I. P., 2009).
A última instabilização ocorreu na Primavera de 2012, levando à rotura da rampa Sul
de acesso à Praia dos Pescadores e respectiva obra de reabilitação.
Neste trabalho pretende-se descrever a abordagem adoptada relativamente ao
dimensionamento e estudo do comportamento da estrutura de contenção, adoptada como
solução, devido à instabilização ocorrida em 2012, bem como as soluções aplicadas
perante os problemas encontradas no decorrer dos trabalhos.
2. GEOLOGIA LOCAL
A área, a que este estudo se refere (Figura 2), situa-se na freguesia da Ericeira,
concelho de Mafra. Situada no porto da Ericeira, é designada a nível local por Praia dos
Pescadores, na Carta Geológica de Portugal (1:50 000) é referida como Praia do Peixe e,
ainda Praia da Ribeira na designação da Carta Militar de Portugal (1:25 000).
Esta zona está contida numa faixa costeira que, corresponde a uma plataforma
rochosa de abrasão marinha, com arribas bem marcadas e de feição regularizada.
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Em termos geológicos a área é constituída por formações do Cretácico, composta
por alternância de margas e calcários. Estas formações, que constituem a arriba fóssil da
Praia dos Pescadores, apresentam erosão diferencial, o que origina a morfologia
característica deste tipo de unidades de relevo.
Com base na Notícia Explicativa da Folha 30-C Torres Vedras da Carta Geológica
de Portugal, a área de estudo corresponde a formações do Cretácico Superior (Albiano),
sendo identificadas como “Grés da Praia do Peixe” (𝐶!!!! ). Estas formações, visíveis nas
arribas da Praia dos Pescadores, têm a sucessão observada de cima para baixo e é
constituída pelas seguintes camadas:
•

Grés grosseiros em alternância com margas arroxeadas;

•

Banco de grés finos muito argilosos cinzento-rosado.

Figura 2 - Localização da área em estudo. Adaptada da Carta Geológica de Portugal Folha 30C
Torres Vedras, à escala 1:50 000 (Serviços Geológicos de Portugal, 1954).
A Sul da Praia dos Pescadores podem observar-se os calcários que formam o
promontório do Semáforo, “Calcários com Orbitolina” (C!!), observando-se na parte superior
a alternância de margas amareladas e de calcários.
3. EVOLUÇÃO DA ARRIBA
A erosão costeira afecta, com mais ou menos severidade, um pouco por toda a
Europa, como se pode verificar pela Figura 3.
Em Portugal, segundo o Projecto Eurosion (Doody et al, 2006), a exposição à erosão
costeira é moderada a elevada, constituindo um aspecto importante a considerar na
geotecnia portuária.
Sendo a ondulação, um dos principais agentes de erosão costeira, esta pode ter
acção hidráulica ou mecânica. A acção hidráulica corresponde ao efeito de choque,
pressão hidrostática e compressão do ar preso em descontinuidades, fissuras, poros de
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rocha, gerando forças que provocam desagregação de blocos de rocha. A acção mecânica
resulta do impacto directo da ondulação e consequente desgaste de sedimentos
constituintes do material rochoso (Sunamura, 1992).

Figura 3 - Exposição das regiões costeiras na Europa à erosão (Doody, 2006)

Embora a acção da ondulação tenha grande contributo na evolução das arribas,
existem outros intervenientes, que podem levar à rotura por corte dos materiais que
compõem a arriba (Figura 4). Esses outros intervenientes são considerados como agentes
predisponentes e agentes efectivos. Os agentes predisponentes englobam as
características intrínsecas ao meio natural. Essas características são, por exemplo, as
condições geológicas, a litologia, a estrutura, as características hidrogeológicas, a s
condições morfológicas, o clima, a hidrologia, a cobertura vegetal. Os agentes
efectivos que, ao actuarem sobre o terreno, são directamente responsáveis pelo
desencadear do seu movimento são, por exemplo, a pluviosidade, sismos, erosão pela
água ou vento, variações térmicas, dissolução química, oscilações do nível freático, a
acção do Homem e dos animais.

Figura 4 - Elementos contribuintes para a instabilização, no local (2012)
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Assim, a evolução geomorfológica de uma arriba deve-se a processos de erosão e
de movimentos de massa em vertente. No caso da Ericeira, as arribas são heterogéneas,
constituídas por camadas de grés calcário, em consola, que assentam sobre camadas
de margas e níveis argilosos, onde a erosão actuou de forma mais intensa. Devido à
facilidade de desagregação daqueles materiais, ocorreu erosão diferencial (Figura 5).

Figura 5 - Exemplo de erosão diferencial no local (2012)

Observa-se percolação significativa de água nos contactos entre as formações, que
contribui para a erosão da arriba, bem como para o desenvolvimento de vegetação. As
raízes provenientes daquela vegetação aceleram o processo de desagregação e abertura
de fendas e diaclases existentes por penetração, conduzindo à formação de blocos sem
sustentação, que facilmente se desprendem do local.
Toda a arriba está exposta à erosão marinha e a processos de meteorização,
apresentando alteração, diaclasamento e percolação de água. Pela alternância de
camadas brandas e duras, pela erosão diferencial destes materiais, no que respeita à
resistência, desagregação e permeabilidade, torna-se uma arriba instável.
Como agente de erosão, o vento, exerce acção de varrimento dos materiais soltos e
secos (deflacção) e promove a abrasão das superfícies rochosas através dos detritos que
transporta (corrasão).
Sendo, as arribas da praia dos Pescadores, constituídas por alternância de camadas
mais duras (grés calcário) com camadas mais brandas (margas), como anteriormente referido,
o vento em conjunto com as partículas que transporta torna-se um agente erosivo com
importância na evolução da arriba.
Como as margas são um material de baixa resistência, as partículas transportadas pelo
vento, entre outras as areias da praia, vão promover a abrasão, por impacto das mesmas. O
impacto dos detritos provoca o desprendimento de partículas, varrendo-as.
4. ACIDENTE DE MAIO DE 2012
Verificou-se, durante a primavera de 2012, que a rampa Sul de acesso à praia
dos Pescadores sofreu uma rotura localizada (Figura 6 e Figura 7).
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Figura 6 - Rotura da rampa Sul de acesso à Praia dos Pescadores (2012)

Figura 7 - Pormenor da rotura ocorrida na rampa

4.1. CAUSAS DO ACIDENTE
No local onde ocorreu a rotura da rampa, a parte superior da arriba é
essencialmente constituída por camadas de grés calcário, que se encontra em consola.
Aquela assenta sobre camadas de material margoso e argiloso, sendo estes materiais
mais susceptíveis à erosão, fenómeno que os afectou de modo mais intenso do que ao
grés calcário. Deste modo, as margas e argilas foram mais facilmente degradadas.
Adicionalmente verifica-se a percolação de água no interior das arribas. Este
fenómeno contribui, ainda, para o desenvolvimento da vegetação (Figura 8) que cobre,
parcialmente, a arriba. As raízes penetram na rocha, o que contribui para o aparecimento
de diaclases, fendas e o alargamento das existentes.
No que se refere à rotura da rampa, e tendo em consideração que a sua construção
data do século XIX, a natureza da rotura, bem como o estado de humidade dos aterros
permitem concluir que se deveu a um aumento de impulsos sobre o muro, causado pela
subida do nível freático no seu tardoz. Esta subida do nível freático deveu-se
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provavelmente ao facto do mês de Abril, mês anterior à ocorrência da rotura, ter sido
particularmente chuvoso. Cumulativamente, o tempo seco que se verificou anteriormente
pode ter permitido, pela deposição de detritos, a colmatação do sistema original de
drenagem do muro que, como se referiu, data do século XIX.

Figura 8 - Percolação de água e vegetação que contribuem para a erosão da arriba (2012)

Adicionalmente, a acção da ondulação sobre as camadas de margas e grés calcário,
já deterioradas devido aos fenómenos descritos, provocou erosão das margas de um
modo mais acelerado que os grés calcários. Quando a erosão das margas descalçou
significativamente a camada calcária, as solicitações da estrutura de suporte, nas suas
fundações, ultrapassam a capacidade resistente da secção de grés calcário, provocam o
corte daquelas camadas levando à rotura parcial da rampa, com desagregação total do
muro de suporte de gravidade, em alvenaria com argamassa de cal, muito alterada.
5. RECUPERAÇÃO DA RAMPA
5.1. CONSIDERAÇÃO
ADOPTADA

DE

SOLUÇÕES

ALTERNATIVAS

E

SOLUÇÃO

De modo a encontrar a melhor solução para a reabilitação da rampa Sul de
acesso à praia dos Pescadores, discutiram-se diversas hipóteses, entre as quais a
execução de um muro de suporte. Para a aplicação dessa solução, seria necessária a
realização de fundações por sapatas. Na aplicação deste tipo de fundação, há que
garantir que as sapatas tenham dimensão suficiente, de modo a assegurar a
estabilidade do muro de suporte. Mas devido ao custo, ao desmonte da estrutura de
suporte colapsada e à remoção total dos aterros no seu tardoz, esta hipótese não seria
exequível. Mesmo que essa solução fosse possível, a largura da rampa não garante, na
parte mais alta do muro, a distância para a execução da sapata de um muro tradicional.
Seria assim necessário executar uma obra de suporte que substituísse as funções do
antigo muro em alvenaria, colapsado, refazer os aterros no seu tardoz, e a laje de
pavimento da rampa, aumentando os custos da obra.
Optou-se, então, por dimensionar o muro como uma contenção lateral,
considerando-o como uma laje, encastrada 0,5 m na rocha, na sua base, sendo a sua
estabilidade e suporte garantidos por uma malha quadrada, de 3 m de lado, de ancoragens.
Consoante a sua cota, as ancoragens estarão submetidas a diferentes pré-esforços,
sendo que, as ancoragens com maior capacidade serão colocadas nos locais onde lhes é
exigida maior solicitação pelos impulsos de terras. Com uma solução deste tipo, para
além da redução de custos, reduziu-se significativamente o prazo necessário para a
execução da obra (IPTM, I. P., 2012).
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5.1.1. DIMENSIONAMENTO
Como foi anteriormente referido, devido a condicionantes relacionadas com o
espaço existente, não seria exequível realizar uma sapata que estabilizasse um muro de
suporte em betão armado tradicional. Assim, optou-se por dimensionar uma contenção
lateral em betão armado, por se considerar como a solução mais adequada do ponto de
vista técnico. Ficando a contenção encastrada 0,5 m em rocha, na sua base, e estabilizada
por meio de ancoragens activas.
A espessura do muro é estruturalmente constante em toda a altura, de 0.70 m com
altura mínima de 2.0 m, e uma altura máxima de 18.0 m, junto à ligação ao arruamento.
As ancoragens são distribuídas numa malha quadrada de 3 m de lado, em todo
o comprimento, e em toda a altura do muro, tal como apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Configuração da distribuição das ancoragens no muro de suporte

Para o cálculo dos impulsos actuantes no muro, considerou-se o aterro, no tardoz do
muro, a utilização de areias semi-densas, com as características geotécnicas apresentadas
na Tabela 1 .
Tabela 1 - Características geotécnicas do material utilizado para aterro

Ângulo de resistência ao corte
ϕ = 33º

Peso específico
Saturado
γ = 19 kN/m

Submerso
3

γ’ = 11 kN/m

3

Para efeito de cálculo consideraram-se diferentes alturas do muro 18 m (altura
máxima), 10 m (altura intermédia) e 2 m (altura mínima). Tendo sido utilizada a teoria de
Terzaghi-Peck para o cálculo dos impulsos activos e passivos, devidos ao peso dos
terrenos de aterro, cujos resultados estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Impulsos de terra, nas diferentes alturas do muro

Areia semi-densa
Altura muro (m)

I total (kN/m)

18

1339,8

10

501,1

2

27,04

Σ I total

1867,94 kN
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No cálculo das ancoragens necessárias considerou-se que a contenção lateral teria
uma configuração aproximadamente trapezoidal, os respectivos impulsos de terras
actuantes e o comprimento total da contenção (Figura 10).
O dimensionamento do bolbo de selagem foi efectuado pelo método de
Bustamante e Doix (Bustamante & Doix, 1985) (Ribeiro, 2012), para a possibilidade das
ancoragens ficarem seladas em margas ou grés calcário. De seguida indicam-se os
cálculos para o comprimento dos bolbos de selagem, tendo em conta estas duas
hipóteses.

Figura 10 - Configuração do muro com os respectivos impulsos

Para selagem em margas ou grés calcário obtiveram-se os valores, apresentados na
Tabela 3. Apresentam-se, ainda, os valores para o comprimento de selagem (Ls) das
ancoragens, bem como para o comprimento livre (LL) e a respectiva inclinação aplicada.
Tabela 3 – Comprimento de selagem (LS) consoante o tipo de terreno e capacidade de carga da
ancoragem

Capacidade
de carga da
ancoragem
(kN)

Comprimento de
selagem
dimensionado

Comprimento de
selagem efectivo
LS

LS (m)

(m)

Margas

Grés
calcário

600

2,4

2,4

700

2,8

2,8

750

3,03

2,9

850

3,4

3,3

6

Comprimento
livre LL
(m)

22

Inclinação
das
ancoragens

15º

Por norma, não se executam bolbos de selagem com um comprimento inferior a 4
m, pelo que, por segurança e devido às condições de terreno, foram realizados bolbos de
selagem com 6 m de comprimento. Depois de ser definido o local, onde as ancoragens
ficassem seladas em terrenos competentes, calculou-se o comprimento livre (LL) de 22 m,
sendo que o comprimento livre é o troço, da ancoragem, compreendido entre a cabeça
de ancoragem e o bolbo de selagem.
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Na Figura 11 encontra-se em detalhe, um perfil genérico representativo dos
resultado obtidos para o dimensionamento do muro, com ancoragens a diferentes níveis e
respectivas capacidades de carga a utilizar.

Figura 11 - Perfil genérico do projecto de dimensionamento do muro ancorado

5.1.2. OBSERVAÇÃO
De modo a aferir, ao longo do tempo, o comportamento da obra e permitir actuação
atempada, caso se verifique um comportamento anómalo da estrutura, foi implementada a
instrumentação que, seguidamente se descreve:
•

Marcas topográficas
Foram instalados cinco pares de marcas topográficas ao longo da rampa, uma no
topo do muro de alvenaria que encima o muro em betão armado, e outra no
pavimento, mais próximo da arriba.
Instalaram-se três marcas fixas para colocação dos aparelhos de leitura. Uma, que
servirá de base a um levantamento por rastreamento laser periódico de toda a
rampa e arriba adjacente, junto ao farolim do novo molhe do Porto da Ericeira. As
restantes servirão de ponto de leitura para o levantamento de precisão das marcas a
colocar na rampa. Serão colocados um a sul, próximo da ponta de Santa Maria, e o
outro a norte, próximo da base da rampa norte.

•

Inclinómetros
Foram instalados três inclinómetros que permitirão aferir os deslocamentos
ocorrentes, comparando-os com os previstos em projecto.

•

Piezómetros hidráulicos do tipo LNEC
Atendendo a que a razão da rotura verificada foi a subida do nível freático no tardoz
do muro, considerou-se necessário instalar três piezómetros no aterro do tardoz da
nova contenção lateral, junto dos inclinómetros. Estes piezómetros, de pedra porosa
e tubo aberto, são tipo LNEC.
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6. CONCLUSÕES
A solução adoptada, que consistiu num muro de contenção lateral ancorado a
diferentes níveis, como atrás exposta, mostrou ser eficiente, rápida na execução, segura e
económica, tendo sido repostas as condições necessárias à utilização da rampa de acesso
Sul à Praia dos Pescadores.
A obra foi executada com celeridade, num prazo aproximado de oito meses. Foi
dimensionada e executada com segurança, não se tendo verificado danos ou perdas materiais
nem humanas. A que acresce ser considerada a solução economicamente mais viável.
Ainda que se tenham verificado, ao longo da execução da obra algumas dificuldades,
devidas à natureza dos terrenos, as mesmas foram ultrapassadas com sucesso sendo que os
resultados demonstram que foi implementada a solução estrutural mais adequada.
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