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Sumário
No âmbito da gestão de Taludes e Estruturas de Contenção na rede Brisa, verificou-se a necessidade de
modernizar os meios de monitorização dos ativos geotécnicos da concessão BCR. Desta forma, foi adquirido um
sistema monitorização remota de células de carga em ancoragens definitivas, executadas no reforço da estrutura
de contenção construída na base do aterro, ao km 26+300 da A9 – CREL, no sublanço Bucelas / A9/A10. A
aquisição automática, em tempo real, destes dados torna-se uma mais valia na gestão dos recursos e meios, e
permite intervir rapidamente na resolução dos problemas de estabilidade dos taludes ou obras de contenção, em
observação.
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INTRODUÇÃO

A rede de autoestradas de que a BCR é concessionária tem cerca de 1 100 km de extensão e é constituída por
diversos ativos geotécnicos (taludes e muros de contenção em aterro ou escavação) que, quando críticos do ponto
de vista da estabilidade (principalmente os taludes a meia encosta), encontram-se instrumentados. Este tipo de
ativos, exigem esforços de manutenção significativos, na fase de exploração, para garantir a circulação rodoviária
em segurança, representando uma parcela relevante dos recursos financeiros disponíveis para a gestão integrada
da rede. A sua monitorização, em tempo real, torna-se uma mais valia na gestão dos recursos e meios e permite
intervir rapidamente na resolução dos problemas de estabilidade dos taludes ou obras de contenção, em observação.
O caso de estudo apresentado neste artigo, contempla a experiência adquirida na monitorização remota de células
de carga em ancoragens definitivas, executadas no reforço da estrutura de contenção construída na base do aterro,
ao km 26+300 da A9 – CREL, no sublanço Bucelas / A9/A10. Neste trecho, o traçado da autoestrada desenvolve-se
a meia encosta e o aterro, localizado no sentido Estádio Nacional/Alverca, confina com a estrada nacional EN 115.
A falta de espaço existente entre o limite saliente das campânulas de proteção das cabeças das ancoragens e a
circulação rodoviária na EN 115, de forma a que as leituras da tração instalada nas ancoragens, sejam feitas em
segurança e com a periodicidade definida no projeto, levou a BRISA a tomar a decisão de instalar um sistema de
aquisição automática wireless, da carga instalada nas ancoragens instrumentadas.
Estas estruturas requerem um acompanhamento periódico até ao fim da sua vida, por serem soluções de contenção
ativas.
O objetivo do tema é essencialmente expor as vantagens deste tipo de sistema, bem como apresentar o potencial
deste tipo de solução com vista à digitalização dos ativos geotécnicos.
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DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

A Estrutura de Contenção instrumentada, onde se implementou o sistema de leituras remotas corresponde a um
muro de betão armado ancorado, com cerca de 120 m de extensão, localizada aproximadamente ao km 26+300,
do sublanço Bucelas / A9/A10 da CREL, construído no âmbito da estabilização de um talude de aterro.
O aterro, atingindo uma altura máxima de 10 m, situa-se num troço de autoestrada no sentido Estádio / Alverca,
entre os km’s 26+200 e 26+460 em perfil misto. A autoestrada encontra-se delimitada na base do aterro pela
estrada nacional EN 155. Ambas as estradas (EN115 e CREL) estão construídas segundo um troço curvo, com
raios significativamente diferentes, como se pode observar na figura 1.

Figura 1 - Localização da solução de estabilização do aterro.
A informação geológico-geotécnica disponível comprova a existência de um aterro com fracas características de
resistência e deformabilidade, constituído por materiais muito heterogéneos (pedras e blocos de calcário e basalto
com uma componente terrosa importante de argila margosa e arenosa), apresentando alguns vazios, assente num
maciço sedimentar do Cretácico, caraterizado por intercalações de calcários e margas.
Devido aos condicionalismos de espaço, nesta zona, na altura da construção da CREL, o talude de aterro foi contido
por um muro de gabiões que começou a apresentar deformações (embarrigamento) que conjugadas com o
aparecimento de fissuras no pavimento, na faixa de rodagem no sentido Estádio /Alverca, levaram à
implementação de obras de estabilização.
A solução de estabilização do aterro foi composta por três intervenções principais [1].
Primeiramente foi realizado o 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, injetada através
de tubos metálicos com manchetes (cerca de 470 furos, no total, entre os furos primários, secundários e terciários,
com profundidade média de 9 m), executados a partir da plataforma rodoviária da autoestrada, entre o km 26+285
e o km 26+421. Após estes trabalhos repavimentaram-se as três vias que constituem o sentido crescente da
autoestrada, incluindo a selagem das fissuras.
Posteriormente procedeu-se à execução da Estrutura de Contenção, na base do aterro, materializada por um muro
de betão armado, fundado em microestacas, com ancoragens definitivas. Este muro encontra-se localizado junto à
berma direita da estrada nacional EN115, na via de sentido Norte/Sul, correspondendo, aproximadamente, aos
km’s 26+315 e 26+417 da A9-CREL, tem uma espessura de 0,35 m e contém, função da sua altura, 1 ou 2 níveis
de ancoragens definitivas (de 5 cordões), com comprimentos totais variáveis entre 21 e 26 m (bolbo de selagem
de 8 m). A força de tração instalada foi de 650 KN e o Φfuração= 200 mm, por questões de durabilidade do sistema.
Nos alinhamentos das ancoragens foram construídos contrafortes em betão simples, de forma a rigidificar a solução
e assim garantir que durante a blocagem das ancoragens a parede não acumulasse deformações excessivas.
Para concluir, aterrou-se o espaço entre a estrutura de contenção ancorada e o muro de gabiões existente, com
recurso a enrocamento e uma camada de pedra argamassada, para vencer a inclinação final do talude.
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Entre as 50 ancoragens executadas foram instrumentadas 4, com células de carga, respetivamente nas ancoragens
A19, A25.1, A25.2 e A35. Foram igualmente, instalados inclinómetros na berma direita da autoestrada e na base
do aterro (embutidos na estrutura ancorada), alvos refletores, marcas de nivelamento e piezómetros, como se
descreve no ponto a seguir. Na figura 2 apresenta-se o perfil transversal esquemático das soluções de estabilização
adotadas com especial enfoque para o muro ancorado, onde foi implementado o sistema de monitorização
automática “wireless” das células de carga das ancoragens.

Figura 2 - Esquema da solução de estabilização do aterro.
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DISPOSITIVOS DE MONITORIZAÇÃO DO ATERRO E DA ESTRUTURA DE
CONTENÇÃO

A monitorização da solução adotada com recurso a instrumentação permite não só acompanhar o desenvolvimento
da obra, com o fim de validar as hipóteses e soluções de projeto, adaptando-as antecipadamente de forma a garantir
a segurança e minimizar os riscos geotécnicos da obra, como também se torna essencial para observar o seu
desempenho ao longo da sua vida útil.
O sistema de monitorização do aterro e da sua Estrutura de Contenção, é composto pelos seguintes instrumentos:
•
•
•
•
•
•
•

2 Inclinómetros na berma direita da autoestrada, existentes previamente à empreitada;
3 inclinómetros na berma direita da autoestrada, instalados durante a empreitada;
3 inclinómetros no tardoz do muro ancorado;
4 células de carga, instaladas nas ancoragens da Estrutura de Contenção;
3 alvos refletores instalados no paramento da Estrutura de Contenção;
8 Marcas de nivelamento, localizadas sobre o enrocamento argamassado sobre o muro;
1 piezómetro na berma direita da autoestrada.

Nas figuras 3 e 4 podem-se observar as cabeças das ancoragens, antes do corte dos cabos para proteção com o
produto anti-corrosivo e antes da colocação das respetivas campânulas bem como um pormenor da célula de carga
com os cabos elétricos protegidos para exemplificar uma ancoragem instrumentada.
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Figura 3 e 4 - Ancoragem instrumentada antes da instalação do sistema de leitura automática wireless.
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SISTEMA DE LEITURAS WIRELESS

As células de carga, adotadas nas ancoragens da Estrutura de Contenção, são do tipo elétrico com strain gauges
nas quais a leitura é efetuada no término dos cabos elétricos, sendo a ligação entre a célula e a posição de onde se
pretende efetuar as leituras realizada através de um cabo elétrico devidamente protegido e acessível. Nesta obra, o
cabo elétrico permite realizar as leituras a partir de um terminal portátil na base do muro, junto à estrada nacional
EN 115, ou, em alternativa no topo do muro, obrigando o técnico a estacionar na berma da autoestrada e a descer
o talude até ao local (coroamento do muro).
Face à localização particular deste muro, encontra-se limitado entre duas estradas com tráfego diário de pesados
bastante intenso, principalmente na EN 115, os acessos para a realização das leituras das células de carga das
ancoragens instrumentadas são muito condicionados. De forma a mitigar os riscos associados aos perigos de uma
estrada ou autoestrada aberta ao trânsito, a Brisa optou por instalar células elétricas na instrumentação das
ancoragens para viabilizar a implementação de um sistema de aquisição de leituras automática, sem fios, cujos
dados podem ser consultados “online”, no escritório.
Este sistema, para além de solucionar o problema dos acessos à instrumentação do muro, acrescentando uma mais
valia para a segurança dos técnicos, tem a vantagem de ser possível ajustar a frequência das leituras (em gabinete),
podendo-se numa situação-limite, em qualquer momento do dia, consultar a carga de pré-esforço instalada em
cada ancoragem instrumentada e acompanhar diariamente a evolução da mesma, em caso de dúvidas da segurança
da obra, ou sempre que os valores medidos se aproximem dos valores de “alerta” e “alarme” definidos no projeto
geotécnico.
O sistema de leituras wireless instalado no muro para leitura das células de carga das ancoragens foi o WR LOG
Wireless Monitoring System [2]. Este é composto por três componentes principais:
1.

Nós, sem fios, conectados à célula de ancoragem que envia informação à gateway, como se exemplifica
na figura 5:
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Figura 5 - Localização dos Nós relativamente à célula de carga da ancoragem.

2.

Gateway, que recolhe a informação de todos os instrumentos automatizados da obra e envia para a cloud,
protegido dentro de um armário, apresentado nas figuras 6 e 7, conjuntamente com o grupo de alimentação
energética (painel solar e bateria):

Figura 6 e 7 - Localização e componentes que constituem o Gateway.

3.

Dispositivo que recolhe as leituras da cloud, permitindo visualizá-las de forma tabelar ou gráfica.

Na figura 8 apresenta-se um esquema que exemplifica o sistema de aquisição de leituras automáticas das células
de carga das ancoragens.
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Figura 8 - Esquema do sistema de aquisição automático de leituras das células de carga.

No Quadro 1, apresenta-se uma listagem de todos os componentes que constituem o sistema de leituras wireless.
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Quadro 1 - Lista de componentes que constituem o sistema de leituras wireless

Conjunto

Equipamento

Série

Descrição

Painel solar

-

Painel solar 160W

Poste e suporte

-

Poste e suporte

Armário

-

Armário de solo

-

Conversor solar 12V

Bateria

-

Bateria de 12V 100Ah deep
cycle

Transformador

-

Transformador 12 - 48 VDC

Gateway

7076FF033395 Gateway WRlog 868

Sistema solar Conversor

Gateway

Localização

A9 PK 26+000, berma junto
à camara de segurança

A29 PK 26_0, berma junto à
camara de segurança

WRlog Mininode 18470

Nó wireless ancoragem A19

WRlog Mininode 18397
WRlog Mininode 18382

PK
26+300,
Nó wireless ancoragem A25.1 A29
coroamento do muro junto à
Nó wireless ancoragem A25.2 N115

WRlog Mininode 18434

Nó wireless ancoragem A35

Nós Wireless

Os Nós do sistema WR LOG Wireless Monitoring System permitem conectar diferentes tipos de instrumentação.
Apesar de nesta obra apenas se terem ligado os Nós às células de carga, estes podem-se ligar a qualquer outro
instrumento eletrónico, como por exemplo fissurómetros elétricos, tiltmeters elétricos ou até inclinómetros de
leitura automática. É possível concretizar uma rede complexa de monitorização de uma obra, com diversos tipos
de equipamentos de instrumentação geotécnica, uma vez que estes Nós comunicam com o Gateway através de
radio de longo alcance, podendo alcançar distâncias (entre Nós e Gateway) até 15 km. Estes Nós, que consomem
pouca energia, são alimentados por baterias que podem durar até 10 anos de utilização.
Neste muro de contenção foram instalados 4 Nós, um Nó em cada ancoragem instrumentada (A19, A25.1, A25.2
e A35) e ainda um sensor de temperatura junto à ancoragem A35. Cada um dos Nós envia a carga instalada na
respetiva ancoragem para o Gateway que, por sua vez, envia a informação diretamente para a internet, através de
dados 4G de um cartão SIM instalado no mesmo.
Este Gateway é alimentado por um painel solar instalado in situ, enquanto os Nós são alimentados por baterias
descartáveis (tipo C de 3,6 Volt). Este sistema é, portanto, independente e não requer a existência de qualquer tipo
de infraestrutura no local. Tanto os Nós como o Gateway são à prova de água, o Gateway para além de ser de fácil
instalação, inclui uma entrada tipo USB C para permitir o acesso local aos dados. Este equipamento tem capacidade
para processar um volume de dados até 50 novos registos, de equipamentos diferentes, por minuto. Os Leds verdes
e vermelhos permitem facilmente identificar se o sistema está a funcionar na normalidade ou se existe algum erro.
O sistema wireless instalado nesta obra foi programado para realizar leituras automáticas, com uma frequência de
uma leitura por hora, desde o dia 23 de fevereiro de 2022.
Uma vez que também foi instalado um sensor de temperatura numa das células instrumentadas, a célula A35, é
possível relacionar as oscilações das trações nas ancoragens instrumentadas, com as oscilações da temperatura nas
células de carga.
Na plataforma de consulta de leituras, acessível pelo explorador de internet, podem-se visualizar as leituras de
cada Nó, individualmente, e é possível ajustar a frequência de leitura dos equipamentos. As leituras estão
disponíveis tanto nas unidades de origem (mV/V) como em unidades de engenharia (KN). Na figura 9 apresentase um exemplo do registo de variação da carga de uma ancoragem do muro, em função do tempo e o registo no
instante da consulta de dados, efetuada às 17h:00 do dia 19/04/2022.
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Figura 9 - Visualização de carga na ancoragem através da plataforma online SISGEO.
Esta plataforma permite identificar de forma simples a existência de alguma falha em algum Nó, como por exemplo
a falta de bateria ou a má conectividade de algum cabo como se pode observar na figura 10.

Figura 10 - Verificação do estado dos Nós na plataforma SISGEO.
No caso de o utilizador necessitar trabalhar os dados das leituras de tração das ancoragens sem ser de forma gráfica,
é possível descarregar os dados em formato .csv e, posteriormente, fazer a análise e tratamento de dados num
programa do tipo Excel.
Na figura 11 é possível identificar que as oscilações observadas na tração das quatro ancoragens instrumentadas
da estrutura de contenção, ocorrem em paralelo com a variação de temperatura no mesmo instante.
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Figura 11 - Gráfico das leituras da tração instalada nas ancoragens instrumentadas.
Todo o processo de análise das trações instaladas nas ancoragens instrumentadas passa, portanto, a ser realizada
exclusivamente em gabinete, em qualquer instante que seja necessário. Este processo permite não só ter acesso à
informação num espaço temporal muito mais reduzido, comparativamente com as leituras “manuais” que implicam
a aquisição de dados “in situ”.
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CONCLUSÕES

O sistema de leituras remotas instalado na Estrutura de Contenção do aterro da CREL para monitorização da carga
das ancoragens instrumentadas possibilitou que as campanhas de leitura passassem a ser realizadas,
exclusivamente em gabinete, em qualquer instante, sem necessidade de deslocar os técnicos ao local, embora não
seja eliminada esta possibilidade.
Permitiu, não só ter acesso à informação da evolução do comportamento do muro, em tempo útil, aumentando a
frequência de leituras, no número de vezes necessário, ou sempre que se justificou, sem qualquer custo acrescido,
para além do investimento inicial, como também, evitar que o trabalho do técnico seja realizado numa autoestrada
aberta ao trânsito, com todos os perigos inerentes, aumentando, assim, a sua segurança.
As vantagens de um sistema de leituras à distância, são claramente evidentes face à frequência habitual, das
campanhas de monitorização (duas a três vezes por ano), realizadas durante a fase de exploração dos ativos
geotécnicos instrumentados ao longo da rede da Brisa, quer se trate de estruturas de contenção ou taludes. Os
custos do investimento inicial deste tipo de sistemas de monitorização são facilmente diluídos, quando se
contabilizam os custos da monitorização presencial de cerca de 50 ativos, atualmente instrumentados, ao longo da
rede.
Destaca-se, ainda, a importância da possibilidade do acompanhamento do comportamento das obras, em tempo
real, permitindo informar o projetista que averiguará as consequências ao nível da segurança da solução proposta
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e, se justificável, proceder à sua revisão e definir medidas a tomar, em função das características de cada situação,
incluindo o tipo, magnitude e evolução das deformações/variação do pré-esforço observadas.
Neste âmbito, o plano de monitorização, pode sempre ser ajustado, rapidamente na plataforma e no gabinete,
constituindo uma ferramenta de gestão do risco geotécnico que permitirá atuar antecipadamente, caso se verifique
um cenário de instabilidade.
O objetivo da Brisa, no futuro, é continuar a implementar novas tecnologias que permitam realizar os trabalhos
em segurança sem comprometer a qualidade do mesmo. O próximo passo será automatizar outro tipo de
instrumentos geotécnicos, como por exemplo os inclinómetros, e continuar a avaliar a consistência desta
metodologia.
A principal desvantagem neste tipo de sistemas de leituras remotas é a longevidade dos equipamentos, por terem
mais componentes eletrónicos versus equipamentos de “leitura manual”, no entanto, em colaboração com os
fornecedores, será feito um acompanhamento de manutenção constante de forma a avaliar a integridade dos
mesmos.
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