JALAN DUTA, PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESTRADA EM KUALA LUMPUR
PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO
Nomes do Projeto

Sistema de Estacas-prancha Permanentes e Sistema de Esteios ao Longo do Muro 4 e Muro 8

Cliente

Jabatan Kerja Raya Malaysia and Ahmad Zaki Sdn Bhd

Location

Kuala Lumpur, Malaysia

Product

Muro de Contenção e Esteios

Date

May 2005

INTRODUÇÃO
Projetos ESC (M) Sdn. Bhd. (Filial de construção da ESC),
realizou um projeto em Kuala Lumpur, Malásia, para o
Jabatan Kerja Raya, na Malásia (Departamento de Obras
Públicas da Malásia), onde as estacas-prancha da ESC
foram usadas em uma situação permanente. Isso
permitiu um tempo de construção mais rápido, menor
custo e um produto acabado esteticamente agradável.

Wall 4 before construction.

ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC
MURO DE CONTENÇÃO E ESTEIOS
O escopo da ESC era fornecer o projeto, suprimento e construção do
muro de contenção completo e dos esteios associados para as seções
com maior exposição. O projeto é baseado em um sistema de estaca-

A análise geotécnica determinará os requisitos do muro de contenção de
estaca-prancha e do sistema de esteio. Os parâmetros determinados
foram:

prancha permanente que é suportado por esteios permanentes em M4
e sistema de muro de arrimo permanente em M8. Os objetivos do

1.

Pressões da terra e da água subterrânea.

sistema eram;

2.

Forças estruturais

3.

Assentamentos e deslocamentos

Estabilizar, a longo prazo, a inclinação existente contra deslizamentos e
movimento causados pelas cargas de engenharia adicionais

Os padrões usados nesta seção são;

(aterramento) sobre ele e o fluxo de tráfego subsequente.

BS 8002: Code of practice for earth retaining structures.
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DETALHES DO PROJETO
Os parâmetros do solo foram obtidos dos dados de furo. Para o muro M4, os
resultados do Teste de Penetração Padrão indicaram que havia uma camada

SECTION VIEW—WALL 4

rígida impenetrável variando de 9,0 m a 12,0 m do topo do nível final da
estrada, onde as camadas de Areia Muito Densa e Densidade Dura são
encontradas. Portanto, o encaixe necessário para estacas de 9,0 m deve ser
alcançado com o uso de martelo vibratório de alta freqüência e / ou martelo
hidráulico. Valores diferentes de Ø foram usados para o muro M8. Isso ocorre
porque as condições reais do solo no local são muito mais altas do que as
condições indicadas no registro do solo. O declive existente, com a amplitude
de 26,5˚- 29,1,̊ pode, na verdade, se manter estável por si só com as
condições de solo existentes, o que significa que as fricções do solo no local
devem ser suficientemente altas. Além disso, o log de perfuração disponível
foi realizado há 3 anos a cerca de 20m do muro M8.
Uma análise de todo o sistema de muro de contenção foi realizada usando o
software ReWaRD Retaining Wall.
De acordo com a BS8002, as seguintes considerações foram feitas para a
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análise do muro de contenção, a fim de cumprir os requisitos de projeto do
estado limite;



Escavação mínima de 0,5 m



Sobretaxa mínima de 10 kPa



Uso de parâmetros de projeto de solo, que são definidos como os
parâmetros representativos do solo divididos por um fator de
mobilização (M) de 1,2 (projeto de estresse efetivo).

Durante toda a análise, os lençóis freáticos ativos foram ajustados de forma
conservadora a 1,2 m de profundidade no lado retido e nos lençóis freáticos
passivos a 0,5 m de profundidade no lado escavado para o muro M4.
Enquanto o muro M8, o lençol freático ativo e passivo foi colocado a 6,0 m
abaixo do nível da estrada finalizada, uma vez que o muro M8 está localizada
no topo de um aterro.
De acordo com a BS 8081, o projeto da carga do esteio foi feito de acordo
com o projeto da carga de trabalho, portanto, os parâmetros representativos
do solo são usados na análise das cargas de esteio necessárias.

BS 5950:

Code of practice for structural use of steelwork in building

BS 8002:

Code of practice for Earth retaining Structures

BS 8081:

Code of practice for Ground Anchorages

BS 449:

Specification for the use of structural steel in building

Devido às diferentes condições de solo exigidas para satisfazer os diferentes
códigos, foram analisados dois casos da estrutura utilizando o software
ReWaRD;

A capacidade de momento do Muro Principal é baseada em;
Mc =

fy * Z

(eq. 3.3.1)



Caso SP para determinar os requisitos da estaca-prancha (BS 8002)



Caso ANC para determinar cargas do esteio (Eurocode –

Mc =

capacidade de momento do design final

Serviceability)

Z

=

módulo de seção

fy

=

força de rendimento do material

=

180 N/mm2 para estacas permanentes

Onde;

Enquanto o Muro M8 foi analisado usando o caso mais crítico (Seção no C
30.00), com o maior solo retido e maior perfil de inclinação. E o maior
momento de flexão registrado foi de 56,7 kNm/m. Por favor, consulte o
Apêndice B para os resultados da análise do ReWaRD.

Os esteios a serem usados possuem capacidade de carga de trabalho de
400 kN.

O projeto do muro de contenção consistirá em dois componentes principais;



Estacas-prancha do Muro Principal



Sistema de Esteios

Os padrões usados nesta seção são;
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DETALHES DO PROJETO
Os projetos preliminares para o muro M4 foram realizados com base
nas seguintes seqüências de trabalhos:i.

Instalação das estacas-prancha.

ii.

Aterramento para o nível de ancoragem ao solo na parte de
trás do muro de estaca-prancha.

iii.

Instalação dos esteios e feixe RC

iv.

Preenchimento até o nível da estrada finalizada

v.

Construção do feixe de cobertura.

i.

Instalação das estacas-prancha

ii.

Preenchimento na parte de trás do muro de estacas-prancha
até o nível da estrada finalizada.

iii.

Construção do feixe de cobertura.

Projetos ESC (M) Sdn. Bhd fornece ao Cliente soluções completas para
suas necessidades de muro de contenção. A experiência adquirida nos
últimos 10 anos permitiu que a empresa fornecesse soluções com
estacas-prancha para subsolos, marinha, contenção e muitos outros,

E os projetos preliminares para o muro M8 foram realizados com base

para mercados na Malásia e no exterior.

nas seguintes seqüências de trabalhos:

ANTES DA INSTALAÇÃO
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INSTALAÇÃO NO LOCAL
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PROJETO CONCLUÍDO
CONCLUÍDO MURAL 4
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PROJETO CONCLUÍDO
CONCLUÍDO MURAL 8
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PROJETO CONCLUÍDO
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CONCLUÍDO MURAL 4

CONCLUÍDO MURAL 4

CONCLUÍDO MURAL 8

CONCLUÍDO MURAL 8
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