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    CONTENÇÃO COM ESTACAS-PRANCHA DE BAYNOONAH  

Nos últimos anos, Abu Dhabi testemunhou um enorme crescimento na 
demanda em construção e desenvolvimento devido ao aumento constante 
da população da cidade e das demandas de infraestrutura. O 
Departamento de Transportes de Abu Dhabi (DdT) está realizando vários 
trabalhos de desenvolvimento rodoviário em Abu Dhabi e uma decisão 
estratégica foi tomada para construir um túnel rodoviário, ampliar a Rua 
Baynoonah e também realizar vários trabalhos de paisagismo na Rua 
Baynoonah, estrada Al Ras Al Akhdar. e em frente ao Palácio dos 
Emirados. Um túnel rodoviário em forma de U de 25m de largura e com 
extensão de 10,5m foi proposto para ser construído na estrada Al Ras Al 
Akdar. Devido à proximidade do túnel proposto a prédios altos, um 
sistema de contenção temporário foi proposto para ser construído para 
facilitar a construção do túnel. 
  

A ESC realizou os cálculos de projeto em nome do Contratante Principal e 
os submeteu à aprovação do Cliente (Departamento de Transportes de 
Abu Dhabi) e seu Consultor (Parsons). Todos os projetos deveriam estar de 
acordo com os padrões britânicos. 
  

No geral, os solos de sobrecarga no local consistiam em um 
preenchimento de cascalho solto de 2m de espessura, seguido por areia 
siltosa de pouca a média densidade, até cerca de 9m de profundidade. Isto 
é seguido por uma areia siltosa densa a muito densa, até que  o leito de 
rocha (Calcarenito) é encontrado a 11m de profundidade. No entanto, a 
profundidade do leito de rocha varia de forma consistente e chega a até 
6m em alguns locais. 
O projeto original era construir uma parede de estaca escavada. No 
entanto, a ESC conseguiu demonstrar ao cliente e ao consultor que um 
sistema de contenção de estacas-prancha é uma solução mais rápida, 
barata e tecnicamente sólida. A solução proposta de vigas de chapa de aço 
embutida foi adotada. Grandes partes do muro de retenção precisavam 
ser suportadas por um e/ou dois níveis de esteios com um muro de vigas 
contínuas. 

LAYOUT MOSTRANDO O ALINHAMENTO DO TÚNEL 

CROSS SECTION SHEET PILE RETENTION 

         PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 
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Consultor Parsons 

Product  Estacas-prancha 
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                       INTRODUÇÃO 

  

Devido à natureza inclinada da escavação, as condições da parede de 
contenção estavam constantemente mudando ao longo do 
comprimento do pmuro. A análise, portanto, teve que ser feita de forma 
incremental, com projetos de seções transversais para cada seção do 
túnel. A modelagem foi realizada utilizando uma análise de tensão 
efetiva baseada no BS8002, utilizando o software de análise ReWaRD. O 
projeto do sistema de estacas-prancha foi executado de acordo com os 
requisitos do BS5950. Os esteios foram projetadas com base no BS8081, 
que é um padrão de projeto de carga de trabalho. 
  

A instalação das estacas-prancha foi realizada através da vibração das 
estacas-prancha até o nível exigido com um martelo vibratório montado 
em um guindaste 50T. 
  

Devido à profundidade variável do estrato duro (profundidade do leito 
de rocha), a pré-perfuração foi realizada para facilitar a condução de 
estacas-prancha em alguns locais. 
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O comprimento total do muro de retenção temporário de estacas-

prancha foi de 790m. Estacas-prancha de diferentes configurações e 
comprimentos foram usadas para atender as condições do local e os 
requisitos do projeto. O tipo de estaca-prancha instalada incluiu CR13-

575, CR13-600, NSPIIIw e FSPIV com comprimentos variando entre 9,5m 
e 15m, o que corresponde a uma tonelagem total de aproximadamente 
1.400T (1.463nos). 
  

Esteios foram instalados usando uma perfuratriz hidráulica horizontal. A 
capacidade e número dos níveis dos esteios variaram com a 

profundidade da escavação. Um total de 311 esteios foram instaladas 
com capacidades que variam de 400kN (para escavação superficial) a 
1.000kN (para escavação mais profunda, 10,5m de profundidade). 
  

Vigas foram instaladas para garantir um suporte contínuo do Muro de 
Contenção. Para a viga UPN 300, com um módulo de seção de 535 cm3/
m, foi usada uma tonelagem total de aproximadamente 94 T. 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

                MURO DE CONTENÇÃO 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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