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Sumário
A plataforma rodoviária da A9 – Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL), no sublanço Bucelas (Zambujal)
/ A9-A10, entre o km 25+475 e 26+600 foi executada em 1994 e encontra-se, em geral, em perfil misto, numa
zona topograficamente muito acidentada, onde predomina um maciço constituído essencialmente por calcários,
alternando com estratos de margas. Desde 2008 até à presente data, toda esta zona tem sido alvo de intervenções
de reabilitação, em ambos os sentidos de circulação do tráfego, tendo estes trabalhos sido realizados em fases
distintas de projeto e de construção. O presente artigo foca as diferentes abordagens ao projeto, função dos
condicionamentos existentes e da gravidade de cada situação. Ainda no mesmo âmbito, são também enunciados
os principais aspetos associados à fase de acompanhamento de obra, destacando-se a confirmação das premissas
assumidas em fase de projeto, seja através de ensaios e/ou de instrumentação e observação e ainda as adaptações
necessárias implementar face à realidade efetivamente encontrada no local.
Palavras-chave: Reabilitação, consolidação aterro, fundação pavimento, taludes, drenagem
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INTRODUÇÃO

A Circular Regional Exterior de Lisboa, CREL, é uma autoestrada, inaugurada em 1994/1995, com uma extensão
total de 34,4 km que liga o Estádio Nacional a Alverca. O sublanço Bucelas (Zambujal)/A9-A10, entre o
km 25+475 e 26+600, foi executado em 1994 e encontra-se, em geral, em perfil misto, numa zona
topograficamente muito acidentada. A escavação da encosta localiza-se na faixa de sentido decrescente
(Alverca/Estádio), enquanto a faixa de sentido oposto, desenvolve-se, quase na totalidade, em aterro, inclinado
para nascente e confinante com a EN115, cujo traçado percorre a margem direita da Ribeira das Romeiras (afluente
do Rio Trancão).

Figura 1 – Localização das várias zonas de intervenção
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O perfil transversal tipo da plataforma rodoviária apresenta cerca de 31 m de largura total, possuindo 2 faixas de
rodagem, com 3 vias por sentido de 3,5 m cada, um separador central com 2,0 m de largura, bermas direitas com
3,0 m e esquerdas com 1,0 m de largura cada. No seu interior, o separador central encontra-se preenchido com
terra vegetal, dispondo de guardas de segurança em betão, do tipo New Jersey, colocadas no limite das bermas
esquerdas. Para ter em conta a exploração e manutenção da autoestrada, existem passagens de emergência no
separador, aproximadamente a cada 3,0 km, para permitir, em circunstâncias excecionais, a passagem de veículos
de uma faixa para a outra em locais de boa visibilidade (intervenções B e D - Quadro 1).
Desde 2008 até à presente data, toda esta zona tem sido alvo de várias intervenções de reabilitação (Figura 1), em
ambos os sentidos de circulação do tráfego, tendo estes trabalhos sido realizados em fases distintas de projeto e de
construção. As patologias que deram origem às intervenções foram diversas, sendo as principais caraterizadas por
fendas do pavimento com abertura relevante, sistemas de drenagem danificados, com deformações e obstruções
importantes e estruturas de contenção/estabilizações com deformações/anomalias visíveis (Quadro 1).
Quadro 1. Resumo das características das soluções de reabilitação
Intervenção

km

Ano de
reabilitação

Tipo

A

25+900 a 26+575
(675 m)

2008

Taludes de escavação

Betão projetado e pregagens

B

25+600 a 25+820
(220 m)

2017

Consolidação
do
aterro e fundação do
pavimento

C

26+300 a 26+420
(120 m)

2021

Talude de aterro

D

26+285 a 26+420
(135 m)

2021

Consolidação
do
aterro e fundação do
pavimento

E

25+475 a 26+600
(1 125 m)

2021

Drenagem
da
plataforma rodoviária

F

25+720 a 26+025
(305 m)

(*)

Taludes de escavação

Reforço do terreno de fundação
recorrendo a injeções de consolidação,
realizadas através de tubos metálicos
Estrutura de contenção com ancoragens
definitivas
Reforço do terreno de fundação
recorrendo a injeções de consolidação,
realizadas através de tubos metálicos
Substituição dos órgãos de drenagem
longitudinal, superficial e profunda, no
separador central e berma
Betão projetado, redes de alta
resistência, pregagens e barreiras
dinâmicas

Soluções de reabilitação

(*) Projeto de execução concluído; Falta empreitada de construção
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PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS

2.1 Interferências
A principal ocupação de superfície na zona de intervenção e arredores carateriza-se pela existência da autoestrada
A9-CREL e pela estrada nacional EN115, que se desenvolve paralelamente à A9, pelo lado nascente desta. Durante
a realização dos trabalhos de reabilitação, houve necessidade de afetar a circulação rodoviária entre o Nó de
Bucelas e o Nó da A9 com a A10 (em todas as intervenções – Quadro 1), bem como a circulação na EN115
(intervenção C – Quadro 1).
Assim, função do tipo de intervenção houve a necessidade de encerramento da circulação no sentido sul/norte da
A9, passando o trânsito a circular em ambos os sentidos apenas na faixa de rodagem de sentido norte/sul
(intervenções B e D). Quando da implementação da intervenção E, a circulação rodoviária efetuou-se nas vias
central e direita, em ambas as faixas de rodagem. Durante a intervenção C foi colocada sinalização luminosa para
circulação alternada na EN115, com ocupação total da berma direita e via de sentido norte/sul, numa extensão de
aproximadamente 200 m. Nas intervenções A e F houve necessidade de proceder ao encerramento da circulação
na via da direita no sentido norte/sul.

2.2 Geológico-geotécnicos
A zona em estudo é composta por uma sequência cretácica de formações sedimentares margo-calcárias e calcárias,
identificadas por “Formação da Bica (C2Bi)” - mais recente e “Formação de Galé e Caneças Indiferenciadas(C2GC)”,
normalmente sobrepostas e regularmente estratificadas, cobertas por um complexo vulcânico de basaltos e
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piroclastos, associado aos episódios magmáticos intraplaca do final do Cretácico. No topo dos taludes de escavação
ocorrem depósitos de vertente constituídos por materiais argilosos remexidos com fragmentos, pedras e blocos
rochosos, por vezes com dimensões superiores a 1 m3, cujas espessuras rondam os 2 a 7 m.
A informação geológico-geotécnica disponível comprova a existência de aterros com fracas características de
resistência e deformabilidade, assentes sobre o maciço margo-calcário e constituídos por materiais muito
heterogéneos (pedras e blocos de calcário margoso e cristalino e basalto com uma componente terrosa importante
de argila margosa e arenosa), apresentando alguns vazios.
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INTERVENÇÃO A - KM 25+900 A 26+575

3.1 Patologias
Os mecanismos de instabilidade observados nos taludes de escavação tiveram essencialmente origem na geologia
local, devido à alternância de camadas de natureza calcária e margosa, com espessuras variadas. A ocorrência de
camadas mais brandas (de natureza margosa) subjacentes a camadas mais resistentes (de natureza calcária),
originou, por erosão diferencial, a subescavação das menos resistentes, colocando em consola os estratos calcários.
A falta de suporte conjugada com a fracturação do maciço, conduziram à queda e/ou desmoronamentos de blocos
calcários, provocando a instabilização de níveis sobrejacentes, por falta de apoio.
Tendo em consideração as alturas máximas (cerca de 30 m) e a inclinação acentuada (1:3-h:v) dos taludes, a
escavação foi efetuada em troços com cerca de 9 m de altura, originando três trechos separados por banquetas de
transição, com 2 a 3 m de largura. Na fase de construção da CREL, quando se procedeu à escavação da encosta,
foi executada uma solução de estabilização constituída por uma grelha ortogonal de vigotas de betão armado préfabricadas, associada a uma malha de pregagens, localizadas nos nós das vigotas. Para proteção da cabeça das
pregagens foram executados maciços com geometria paralelepipédica, em betão simples. Nos espaços entre
vigotas, painéis com 3x2 m2 de área, foi colocada uma rede galvanizada e um geotêxtil em polipropileno verde,
subjacente à rede. Na Figura 2, observa-se o aspeto da estrutura reticulada).

Figura 2 – Solução existente (à esquerda) e algumas patologias detetadas (restantes)
A evolução da degradação da solução existente foi-se agravando ao longo do tempo, tendo-se observado a
ocorrência de várias patologias, conforme os exemplos apresentados na Figura 2, em particular:
I.
II.
III.
IV.
V.

A proteção do geotêxtil não se revelou eficaz, permitindo a atuação dos agentes de meteorização e as
instabilizações observadas nas formações ocorrentes.
O estado de alteração do maciço provocou a acumulação de material na rede de proteção, que por vezes
não resistiu, adicionando uma carga suplementar nas vigas que constituíam a grelha.
Em alguns locais, a grelha de vigas pré-fabricadas, não se encontrava solidarizada ao talude e a falta de
ortogonalidade entre estes elementos, também era evidente. Muitos deles encontravam-se em estado de
rotura, tendo alguns colapsado.
Alguns dos nós que constituíam a intersecção dessas vigas, também se encontravam danificados. Devido a
esta rotura, a cabeça das pregagens encontrava-se exposta e corroída, verificando-se que o seu recobrimento
com calda de cimento era insuficiente para garantir a durabilidade adequada.
As banquetas apresentavam largura inferior à indicada no projeto, tinham acumulação de material e os
órgãos de drenagem (caleiras em meia cana), encontravam-se danificados.
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3.2 Soluções de reabilitação
No que respeita à estabilidade global da solução, não era observável a existência de sinais de instabilização
aparentes. Assim sendo, tendo em vista a natureza das formações, as patologias existentes e as características
geométricas dos taludes, propôs-se a reabilitação da solução recorrendo a um revestimento em betão projetado.
Esta solução preveniria a erosão superficial do talude, dado que a sua superfície ficaria, na sua totalidade, protegida
das intempéries. Em função do estado precário do sistema de grelha de vigas procedeu-se à sua remoção, antes da
execução dos trabalhos inerentes à projeção de betão. Esta operação foi realizada de forma criteriosa, por troços,
numa extensão máxima de 12 m, dos níveis superiores para os inferiores, no sentido de acautelar o, eventual,
desmoronamento de terreno e/ou de blocos instáveis. Não se efetuou a demolição da viga de contacto com o betão
projetado existente, de forma a evitar danos no betão.
Em alguns troços, função do estado de fracturação do maciço, foi necessário proceder-se à execução de pregagens
adicionais e de drenos sub-horizontais, os quais permitiram efetuar a drenagem interna do maciço. No que respeita
às caleiras das banquetas, função do seu estado de fissuração ou de rotura procedeu-se à sua substituição.

3.3 Fase de obra
A elevada altura dos taludes a reabilitar e a falta de acesso aos vários níveis, traduziu-se na necessidade de utilizar
na obra equipamentos especiais, em particular, gruas móveis com capacidade de alcance em altura, superior a
32 m (altura máxima dos taludes) e equipamentos suspensos (Figura 3). Pelo facto de haver trabalhos em altura, a
segurança constituiu um tema fulcral, tendo-se criado durante a fase de obra um sistema de linhas de vida.
Para confirmar os pressupostos de projeto foram realizados dois ensaios de carga em pregagens de sacrifício e 10
ensaios de carga em pregagens de serviço. Os resultados obtidos evidenciaram um adequado comportamento da
solução definida em projeto.

Figura 3 – Solução de reabilitação da intervenção A (à esquerda) e fotos da execução da obra (restantes)
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INTERVENÇÃO B - KM 25+600 A 25+820

4.1 Patologias
Neste trecho, do lado do aterro (sentido Estádio/Alverca), observou-se a presença de fendas profundas e extensas
do pavimento rodoviário, nas 3 vias da faixa de rodagem e assentamentos já com cerca de 2 cm. Através da
prospeção realizada (carotes) reconheceu-se a presença de um pavimento flexível, assente numa camada de solocimento, localizada na sua base, sendo que algumas das fendas propagavam-se até esta camada. Observou-se
também a existência de outras fendas já seladas, com uma abertura considerável, sendo que, em algumas delas, o
fenómeno de abertura era reincidente.
Tendo presente a rápida necessidade em obter alguma informação, de forma a avaliar a resistência do aterro e
respetiva fundação, realizaram-se ensaios com penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSH). Os resultados
obtidos revelaram a existência de valores muito fracos do número de pancadas (3 a 9 pancadas), imediatamente
abaixo do pavimento (entre 1,2 a 3,0 m de profundidade).

4.2 Soluções de reabilitação
Face às patologias detetadas na faixa de rodagem, fissuras, assentamentos e fraca capacidade resistente do terreno
de fundação do pavimento, de forma a manter as condições de segurança adequadas, houve a necessidade de
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avançar, no imediato, com uma solução de contingência que englobou a execução de injeções de calda de cimento,
para reforço e consolidação do aterro.
As injeções, espaçadas de 2 m entre si, foram realizadas com tubos metálicos de seção em coroa circular, dotados
de manchetes espaçadas de 0,5 m, atingindo uma profundidade máxima de 9,5 m, maioritariamente executadas em
material de aterro. Foram executadas 5 fiadas de furos primários e secundários, intercalados entre si, dispostas
desde a berma esquerda desta faixa da autoestrada, até à berma direita (Figura 4). Cada injeção seria dada como
terminada após a conclusão das operações de injeção que conduzissem a valores de pressão e/ou volume de calda
considerados como adequados. A realização deste tipo de solução para além de incrementar a resistência do
terreno, em particular da zona de contacto entre o aterro e o maciço, sobre a qual muito provavelmente estaria a
ocorrer o movimento, permitiu, também, o preenchimento dos vazios existentes, minimizando, assim, os
assentamentos do pavimento.

Figura 4 – Solução de reabilitação recorrendo a injeções (intervenção B)

4.3 Fase de obra
A análise das absorções de calda de cimento, permitiu verificar que, como seria expectável, existiu uma tendência
geral para que quanto maior fosse o comprimento dos furos, maior foi a absorção total de cimento e ainda que
existiram maiores absorções nas injeções primárias relativamente às secundárias (Figura 5). Contudo, face aos
resultados obtidos, a heterogeneidade do aterro foi evidente na medida em que para o mesmo comprimento de
furo, a absorção de cimento foi muito variável. Conclui-se, ainda que cerca de 30% das injeções tiveram consumos
muito elevados de calda, entre 300 a 400 kg/m, sendo de mencionar que em alguns dos furos primários foram
detetados vazios em profundidade. O gráfico da Figura 5, permite também confirmar que, com exceção da Fiada
2, em que os valores de absorções foram praticamente idênticos entre as injeções primárias e as secundárias, nas
restantes fiadas, as absorções de cimento foram sempre superiores nos furos primários, contudo, ainda apresentam
expressão nos furos secundários. À medida que a espessura de aterro aumenta (sentido da berma direita), a
absorção de cimento também foi incrementada.

Figura 5 – Absorção de calda de cimento nas injeções de consolidação função do comprimento dos furos, à
esquerda e absorção de calda de cimento nas injeções de consolidação por fiada, à direita – Intervenção B
O condicionamento de circulação rodoviária provocado pela necessidade de execução dos trabalhos, traduziu-se
num fator de muita pressão em todas as entidades envolvidas no processo, pelo que por vezes houve necessidade
de tornar os mesmos mais céleres, tendo-se em consequência observado algumas deformações no pavimento,
induzidas pela circulação rodoviária precoce, antes da calda de cimento injetada ter ganho presa.
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INTERVENÇÕES C E D - KM 26+285 A 26+420

5.1 Patologias
Devido ao condicionalismo de espaço criado pela proximidade da EN115 com a A9 (sentido Estádio/Alverca), o
talude de aterro, na altura da construção da CREL foi contido por um muro de gabiões que ao longo do tempo
começou a apresentar deformações horizontais. As deformações do muro conjugadas com o aparecimento de
fissuras de elevada abertura no pavimento, (cerca de 20 cm, no limite exterior da berma direita), levaram à
implementação de obras de estabilização e de melhoramento do terreno de fundação da plataforma rodoviária
(Figura 6). Na fase de projeto concluiu-se também, que a solução de contenção existente não verificava a segurança
às ações sísmicas segundo a normativa NP EN 1998-1.
Neste trecho, são ainda de destacar as fracas características de resistência e deformabilidade do terreno de fundação
do pavimento bem como, do material de aterro e o deficiente funcionamento dos órgãos de drenagem, devido ao
seu estado de degradação (fissuração, obstrução e esmagamento). Este ultimo responsável pela contaminação e
escorrência de água para o interior do aterro e cuja intervenção (designada por E), será abordada no ponto 6.
Todas estas patologias, conjugadas ou isoladas, potenciaram a existência de movimentos significativos do corpo
do aterro e consequentemente puseram em causa a garantia da sua estabilidade e adequado comportamento. Esta
situação foi corroborada, em fase de projeto, pelas leituras obtidas num inclinómetro realizado na zona de
intervenção, onde se verificou um acréscimo de deformação com expressão (ainda sem desenvolvimento de
comportamento de instabilidade global), de cerca de 2,5 cm, ao nível do terreno de fundação do aterro.

Figura 6 – Algumas patologias existentes nas zonas de intervenção C e D, incluindo leituras do
inclinómetro (à direita)

5.2

Soluções de reabilitação

No âmbito das soluções de reabilitação e estabilização do aterro, houve a necessidade de se executarem três tipos
de intervenções principais (sendo a terceira, a intervenção E abordada no ponto 6), em particular:
− A intervenção D, constou do tratamento/reforço do material de aterro para melhorar as suas propriedades de
resistência e deformabilidade, através de injeções de consolidação verticais, com calda de cimento. Esta
solução adveio da experiência, bem-sucedida, quando foi realizada a solução de contingência, utilizada na
intervenção B, onde se implementou uma solução deste tipo. Foram igualmente, executados furos primários e
secundários, a partir da plataforma rodoviária da autoestrada, entre o km 26+285 e 26+421, após a fresagem
do pavimento, com profundidade média de 9 m, tendo-se, no final, procedido à sua repavimentação.
− A intervenção C, englobou a execução de um muro em betão armado, fundado em microestacas, com
ancoragens definitivas (21 e 26 m comprimento total e força de tração de 650 kN) para contenção definitiva
do talude de aterro. Nos alinhamentos das ancoragens foram construídos contrafortes em betão simples, de
modo a rigidificar a solução e assim garantir que aquando da blocagem das ancoragens a parede não acumularia
deformações excessivas. Também foram executados drenos sub-horizontais na parede do muro. A solução foi
construída a partir da EN115 (na berma direita de sentido norte/sul), em frente ao muro de gabiões que se
manteve inalterado. De acordo com o faseamento definido no projeto, esta intervenção só foi realizada após a
conclusão das injeções de consolidação do aterro, de modo a aumentar a segurança. No tardoz do muro
executou-se um aterro até à cota da plataforma rodoviária da CREL, por forma a que o muro de gabiões ficasse
totalmente inativo. Este aterro foi executado com material de enrocamento, sendo os 50 cm, mais superficiais,
argamassados. De forma a minimizar a fissuração do enrocamento argamassado e a garantir uma drenagem
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adequada do aterro, executaram-se bueiros. No tardoz do muro foi, ainda, colocada uma caleira em meia cana
e a valeta na plataforma rodoviária da EN115 foi mantida. Na Figura 7, apresenta-se o aspeto final da obra.

Figura 7 – Soluções de reabilitação associadas às intervenções C e D (à esquerda, perfil transversal tipo)

5.3 Fase de obra
No que respeita à intervenção D (Figura 8), através da realização dos furos de injeção teste previstos no projeto,
foi possível regular o procedimento de execução destes trabalhos. Em relação à calda de cimento, concluiu-se que
se deveriam utilizar duas composições diferentes, uma para o preenchimento do furo (relação água/cimento (A/C)
de 0,6) e outra para a injeção (relação A/C de 1:1). Também foram testados vários tipos de cimento, tendo-se
optado pelo cimento tipo II/B-L 32,5 N. Para além disso, ainda no âmbito dos trabalhos anteriores, a monitorização
da instrumentação de obra (inclinómetros, marcas e alvos topográficos) também constituiu um fator relevante, pois
os movimentos detetados indiciaram que em alguns locais, as pressões de injeção utilizadas para garantir o sucesso
do tratamento, poderiam, provavelmente, estar a provocar alguma descompressão momentânea do material do
aterro que ficava minimizada, à medida que a calda de cimento ganhava presa. Deste modo, as pressões de injeção
foram por diversas vezes ajustadas à realidade geológica-geotécnica de cada local. Em geral, desde a extremidade
inferior do furo até 4,5 m de profundidade, a pressão de injeção associada ao critério de paragem foi de 2 MPa,
ajustando-se o critério para 0,5 MPa acima dessa profundidade. Globalmente, as injeções subsequentes realizaramse até um máximo de 24 h, sendo que o critério de paragem foi atingido, em média, após a segunda volta de
injeções (com um máximo de quatro reinjeções pontualmente). Comparativamente com a intervenção B, as
absorções de calda obtidas nesta intervenção foram muito inferiores.

Figura 8 – Soluções de reabilitação associadas à intervenção D
Em relação à intervenção C (Figura 9), foi relevante a realização do um ensaio prévio, numa ancoragem
independente, especificamente executada para o efeito, para confirmação dos pressupostos de projeto, em
particular, adequação do seu comprimento, comportamento por fluência e deformação permanente. Este ensaio foi
executado, numa ancoragem com características idênticas às previstas executar na obra e permitiu confirmar a
adequabilidade não só do processo construtivo, mas também do próprio corpo/transição/cabeça do sistema de
ancoragem. A obra decorreu sem imprevistos, existindo a complexidade de instalação das ancoragens no interior
de cada furo, pelo facto de as bainhas no bolbo de selagem virem pré-injetadas de fábrica, de forma a cumprir com
os requisitos da NP EN 1537. Durante o decurso desta operação, em cerca de 15 minutos, houve necessidade de
interromper a circulação rodoviária na EN115.
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Figura 9 – Solução de reabilitação associada à intervenção C
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INTERVENÇÃO E - KM 25+475 A 26+600

6.1 Patologias
Para identificação das patologias do sistema de drenagem foram realizadas várias visitas ao local e a
inspeção/vídeo dos órgãos de drenagem profundos. As deformações da plataforma (assentamentos) provocaram
as patologias identificadas na Figura 10, permitindo a passagem de água para o terreno, agravando o problema dos
deslocamentos do aterro.
Na berma direita, no sentido Alverca-Estádio, o sistema de drenagem era composto por valetas triangulares de
plataforma em betão, existindo troços com dreno inferior e outros com coletor (entre o km 26+386 e o 26+595)
que tiveram que ser substituídos devido ao seu avançado estado de degradação (drenos partidos, fissurados,
obstruídos). Em relação ao separador central, o dreno profundo e as caleiras, também se encontravam danificados
(partidos ou esmagados), tendo sido necessário proceder à sua substituição, numa extensão aproximada de
1 200 m, incluindo as respetivas caixas de visita.

Figura 10 – Patologias do sistema de drenagem (Intervenção E)

6.2 Soluções de reabilitação
As propostas de intervenção e/ou reabilitação foram baseadas na análise dos órgãos do sistema de drenagem que
constituíam a drenagem longitudinal e foram dimensionadas para uma cheia de cálculo dez anos. Na berma direita,
no sentido Alverca-Estádio, todos os drenos foram removidos, procedendo-se à sua substituição.
Consequentemente, todas as valetas triangulares à superfície nesses mesmos troços, foram demolidas e
substituídas, devido aos trabalhos de implantação dos novos drenos. Em fase de projeto foi também prevista a
substituição do coletor entre o km 26+386 e o 26+595, considerando-se a implantação de dreno sob a valeta e
sobre o coletor. No separador central, todos os drenos foram removidos, procedendo-se à sua substituição. Neste
troço foram implantadas caleiras de rasgo contínuo de φ 0,30 m. Foi prevista uma caixa de mudança de posição da
caleira de rasgo contínuo de forma a ter em conta essa mesma mudança de sobrelevação da plataforma. No que
diz respeito às caixas existentes das caleiras, estas foram substituídas por caixas novas com tampa em betão. Foi
implantada uma valeta triangular revestida em betão no separador central, o que permitiu impermeabilizar esta
área. Na zona da passagem de emergência prevista no início do troço foi somente aplicado dreno, sendo a parte
superior da vala constituída pela estrutura de pavimento prevista para a passagem de emergência.
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Todos os restantes órgãos de drenagem presentes na zona de intervenção foram mantidos, procedendo-se aos
trabalhos de reparação, de manutenção e de limpeza geral necessários.

6.3 Fase de obra
Em fase de obra foram identificadas algumas situações que obrigaram à revisão das soluções apresentadas em fase
de projeto, em particular, no que respeita ao coletor entre o km 26+386 e 26+595, localizado na berma direita do
sentido Alverca-Estádio, onde se verificou em obra que o mesmo não se encontrava implantado sob a valeta
(apresenta alinhamento sob a berma e marginalmente na via direita), inviabilizando a sua substituição sem
interferência com a plataforma rodoviária. Desta forma, e dada a secção do coletor (Ø 1,20 m), foram realizados
os seguintes trabalhos de manutenção no mesmo:
− Limpeza das armaduras expostas; aplicação de revestimento anticorrosivo; preenchimento/recobrimento
das armaduras com argamassa tixotrópica Classe R4.
− Preenchimento de juntas abertas com argamassa tixotrópica Classe R4.
− Limpeza e selagem de fissuras com argamassa tixotrópica Classe R3.
Os restantes trabalhos foram executados, não se tendo identificado situações divergentes do previsto na fase de
projeto.
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INTERVENÇÃO F - KM 25+720 A 26+025

7.1 Patologias
Ao longo de toda esta zona de intervenção, localizada no sentido Alverca-Estádio da autoestrada, existem diversos
tipos de patologias nos taludes de escavação estabilizados (Figura 11), em particular:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Blocos de elevadas dimensões, visíveis a partir da via que sugerem a possibilidade de destaque e queda.
Existência de material, incluindo blocos de calcário de dimensão considerável, depositados na caleira
junto à berma da via e na própria rede de revestimento do talude.
As caleiras existentes nas diversas banquetas dos taludes encontram-se danificadas.
No trecho superior do talude, observa-se a aparente projeção de betão por cima de uma rede metálica,
sobre o qual se colocaram cabos de aço verticais, que indiciam a necessidade de se ter incrementado de
alguma forma a capacidade resistente de suporte do talude.
O revestimento em betão projetado, nalguns panos de talude encontra-se partido e/ou descolado, sendo
visível a erosão do maciço. Alguns dos drenos sub-horizontais, também se encontram obstruídos.
Existência de um dreno, posicionado no interior do betão projetado, que acompanha a inclinação da
estratificação e se encontra danificado, possibilitando a infiltração da água coletada no maciço.
Revestimentos de pedra em parte colapsados, tendo as pregagens de reforço do maciço ficado expostas.

Figura 11 – Patologias das atuais soluções de estabilização – Intervenção F

7.2 Soluções de reabilitação
Sumariamente, as ações de reabilitação das patologias detetadas nos taludes de escavação passam por:
− Barreiras dinâmicas para proteção da queda de blocos de rocha.
− Limpeza/substituição onde necessário dos dispositivos de drenagem superficial danificados.
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−
−
−
−

Reforço do betão projetado existente com redes de alta resistência (nível superior).
Substituição do betão projetado desplacado, pela execução de novo revestimento.
Substituição de rede pela execução de novo revestimento.
Execução de pregagens.

Na zona onde se prevê a colocação de barreiras dinâmicas (km 25+900 a 26+025) (Figura 12), a intervenção
prioritária, será proceder à limpeza, desmatação e remoção de blocos soltos ou pouco solidarizados com o maciço
e com volume superior a 1 m3. Nas situações limite, (blocos de maiores dimensões), em que estes não se consigam
remover, será necessário executar pregagens pontuais e se necessário, cabos de cintagem para a sua fixação. As
barreiras dinâmicas, serão colocadas para prevenir a queda de blocos de volumetria inferior a 1 m3 para a zona da
autoestrada.
Na zona superior do talude onde já existe betão projetado que de alguma forma o protege contra a erosão, mas que
se desconhece qual a solução de reforço do maciço, o projeto prevê o revestimento do talude com redes de alta
resistência com cabos perimetrais e ainda reforço com pregagens. Nas zonas do revestimento de betão projetado,
com rede ou com revestimento em pedra, degradadas e onde o maciço estratificado se encontra erodido, o projeto
prevê a limpeza, saneamento e remoção dos revestimentos existentes (placas de betão projetado, redes ou pedra
argamassada) e a sua substituição por um novo revestimento em betão projetado (Figura 12). Em complemento,
para reforço do maciço, será também executada uma malha de pregagens. Como elementos de drenagem profunda
deverão ainda ser executados drenos sub-horizontais distribuídos pela superfície dos taludes, devendo proceder-se
à limpeza e desobstrução dos drenos existentes.
No que respeita às banquetas e respetiva drenagem superficial danificadas, está previsto substituir as caleiras. Para
garantir o seu adequado funcionamento, será necessário, em alguns troços, proceder à sua regularização e/ou
escavação e noutros, à reconstituição da sua largura e/ou revestimento.

Figura 12 – Soluções de estabilização previstas para a intervenção F
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CONCLUSÕES

A realidade geológica-geotécnica aproximou-se à estimada em fase de projeto, que por sua vez teve por base as
várias campanhas de prospeção realizadas. A monitorização efetuada foi fundamental na observação do
comportamento das infraestruturas existentes na vizinhança e na implementação das soluções executadas.
O acompanhamento da fase de obra ao nível da assistência técnica, revelou-se uma atividade muito relevante na
avaliação/ confirmação dos pressupostos de projeto, nas adaptações que foram necessárias implementar ao mesmo,
assim como na validação do adequado comportamento das soluções durante a fase de obra.
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