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Sumário
Em 2014 o talude de escavação do nó de Malveira (A21) foi remodelado e subdivido em cinco panos
intercalados por banquetas, que necessariamente deviam ser impermeabilizadas.
Em alternativa às banquetas revestidas em betão, foi implementada uma nova técnica original: a banqueta viva
“a Portuguesa”.
A estrutura é composta por uma almofada de terra, com cobertura herbácea, sobreposta a uma adequada
geomembrana, modelada e fixada com o auxílio de uma geogrelha.
Os 1800 m2 de banqueta viva instalados ainda hoje se encontram revestidos com uma exuberante e densa
vegetação. Esta nova técnica revelou-se muito atrativa, permitindo alcançar reduções de custos na ordem dos
50% comparativamente com as soluções usuais.

Palavras-chave: Impermeabilização das banquetas; banqueta viva; redução dos custos; soluções baseadas na
natureza; engenharia natural.
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INTRODUÇÃO

Em 2013 foi elaborado pela Estradas de Portugal, atualmente IP S.A. um projeto para estabilização do talude de
escavação no nó de Malveira (A21). No talude, com altura máxima de 40 m, dividido em três panos e com
declives superiores a 45º, foram efetuadas terraplenagens na área de terreno afeta à infraestrutura rodoviária que
permitiram dotá-lo de cinco panos intercalados por banquetas e diminuir a inclinação média para 33º.
Dado o contexto geológico e geotécnico em que se insere o talude considerou-se que, as banquetas deviam ser
impermeabilizadas, no sentido de diminuir o potencial de instabilidade nos panos subjacentes. A primeira
abordagem passou pela hipótese de executar banquetas revestidas em betão, mas entretanto surgiu a
oportunidade de desenvolver um Projeto-Piloto em parceria com o Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves do ISA da Universidade de Lisboa, no qual se exploraram soluções inovadoras, baseadas em métodos da
Engenharia Natural (EN).
A EN propõe modelos amplamente testados em muitos países, quer na proteção da erosão das linhas de água
temporárias e da erosão superficial provocada nos taludes, quer na estabilização e consolidação de taludes, por
intermédio da fixação da vegetação. Contudo, a EN não aplica materiais impermeáveis sendo privilegiada, tanto
quanto possível, a permeabilidade das estruturas [1, 2, 3, 4, 5] quer em taludes, quer em linhas de água.
Este novo modelo construtivo foi concebido expressamente para dar resposta ao desafio lançada pelos
responsáveis do projeto de IP, SA para que se encontrasse uma solução alternativa ao betão e que tivesse custos
menores. Materiais como as geomembranas, usadas por exemplo para impermeabilizar o fundo dos aterros
sanitários, não constam nos modelos de técnicas de EN [6, 7, 8]. Neste novo modelo, que designamos banqueta
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viva “a Portuguesa”, a estabilização da componente impermeabilizante, a geomembrana, é realizada com a
sobreposição de uma almofada de terra vegetada com espécies herbáceas anuais, utilizando os princípios base e
os materiais usuais da EN.
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MATERIAIS E MÉTODOS

A banqueta viva “a Portuguesa” é um sistema de impermeabilização da superfície da banqueta, constituído por
uma geomembrana com resistência e deformabilidade adequada, à qual é sobreposta uma almofada de terra viva,
com revestimento herbáceo, perfilada de forma a desviar as águas de escorrência superficiais para a valeta de
drenagem na base do pano de talude (Fig. 1). A almofada de terra viva é modelada e fixada no local com o
auxílio de uma geogrelha, que envolve o terreno. O revestimento herbáceo é obtido com uma sementeira de
gramíneas e leguminosas efetuada no terreno que preenche a geogrelha.

Fig.1. Esquema da disposição dos componentes da banqueta viva “a Portuguesa”, seção transversal
A banqueta viva “a Portuguesa” pretende desenvolver duas funções


afastar as águas que se podem acumular em cima da banqueta, na direção da drenagem superficial valeta da banqueta, realizada em betão entre a base do pano de talude superior e a banqueta,



evitar a infiltração, no pano de talude inferior, da água que não se conseguiu desviar para a valeta e que
se pode acumular na banqueta.

Para direcionar as águas da banqueta para a valeta da banqueta, na superfície superior da banqueta preconizou-se
a instalação de uma almofada de terra vegetal inclinada, com uma altura de 50 cm no lado exterior, e uma altura
de 30 cm na interface com a valeta. A espessura da camada de terra vegetal foi dimensionada de modo a impedir
que as plantas de herbáceas secassem antes do verão, permitindo-as atingir a maturação das sementes,
assegurando a renovação da cobertura com as chuvas de outono.
Para facilitar e manter a forma da almofada de terra esta foi envolvida numa geogrelha tridimensional (Fig. 2),
que por sua vez foi preenchida com terra viva, na qual foi efetuada a sementeira. A geogrelha tem a função de
conferir estrutura à composição, fortalecendo a superfície do terreno e evitando compactações localizadas
quando pisoteada. Entre a almofada de terra viva e a geogrelha foi colocada uma camada de palha, material
degradável, com fim de produzir húmus. A geogrelha envolve toda a almofada de terra e as suas extremidades
foram sobrepostas numa largura de 50 cm (Fig. 3) e fixadas com pregos de ferro dobrados em "L", com um
espaçamento de 50 cm ao longo das orlas e de 1 m na parte central da banqueta.
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Fig.2. A instalação da almofada de terra viva da banqueta viva “a Portuguesa”, Junho 2014

Fig.3. A instalação das tiras da geogrelha em cima da almofada de terra viva, Junho 2014
Para evitar a infiltração da água absorvida pela almofada de terra, previu-se a instalação, sob esta e por cima de
cada plataforma da banqueta (sobre um plano ligeiramente inclinado na direção da valeta da banqueta) de uma
geomembrana impermeável. O posicionamento da geomembrana é limitado, por um lado, pela valeta da
banqueta, e por outro pelo limite externo da plataforma da banqueta. As ancoragens das esteiras de palha,
utilizadas para favorecer o êxito das sementeiras implementadas no talude inferior à banqueta, foram efetuadas
por baixo desta geomembrana.
Os materiais usados na implementação das banquetas vivas foram:
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Terra viva proveniente das escavações no local, ou de empréstimo;



Mistura de sementes gramíneas, com certificação de origem, composta por: Bromus catharticus;
Festuca arundinacea; Cynodon dactylon; Lolium multiflorum; Lolium perenne; Medicago polimorfa;
M. truncatula; M. rugosa; Trifolium incarnatum; T. michelianum; T. subterrâneum; Lupinus
angustifolius; Onobrichys viciifolia;Vicia villosa; V. sativa;



Palha de caule comprido;



Adubo NPK 10-10-10;



Geomembrana em polietileno de alta densidade, com superfícies lisas, resistente à radiação UV,
resistência ao fogo “E”, permeabilidade à água <1,75 .10-6 m3/m2 por dia. Espessura 0,75 mm;



Geogrelha tridimensional de fios emaranhados de polipropileno, diâmetro 0,5 mm, em estrutura de
forma bicónica, com índice de vazio>90%, com uma espessura de 18 mm de cor preta e tratados para
atenuarem o ataque de raios UV;



Pregos de ferro dobrados em “L”, distancia de dobragem 10 cm, diâmetro do ferro 8 mm, comprimento
70 cm.

A largura da superfície superior da banqueta foi planeada de modo a que esta fosse acessível a equipamentos
ligeiros.
O período preconizado para a implementação deste novo esquema construtivo, assim como no geral para as
técnicas de EN, seria entre a segunda metade de Outubro e o fim de Fevereiro.
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RESULTADOS

Foram instalados 1800 m2 de banqueta viva nos meses de Junho (Fig.4) e Julho (Fig.5), no período menos
adequado a este tipo de trabalhos.

Fig.4. O aspeto da banqueta viva “a Portuguesa” no fim da instalação, Junho 2014

Fig.5. Panorâmica das banquetas vivas e dos taludes, Julho 2014
Pese embora a implementação tenha ocorrido num período pouco conveniente (Fig. 6), as banquetas vivas “a
Portuguesa” em Setembro (Fig. 7) já apresentavam plântulas verdes e em Novembro 2014 (Fig. 8, 9)
encontravam-se revestidas por uma densa vegetação de aspeto exuberante, que se desenvolveu atravessando a
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geogrelha e cujo sistema radicular contribuiu estruturalmente para manter a forma e a consolidação da almofada
de terra.

Fig.6. Talude e banqueta viva “a Portuguesa” um mês após a instalação, Agosto 2014

Fig.7. O aspeto da banqueta viva “a Portuguesa” dois meses após a instalação, Setembro 2014

Fig.8. Aspeto outonal dos taludes e banquetas vivas, Novembro 2014
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Fig.9. Panorâmica das banquetas vivas e dos taludes, Novembro 2014
A vegetação das banquetas vivas, monitorizadas ao longo de um ano e meio (Fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15),
desenvolveu os próprios ciclos anuais, produzindo um banco de sementes abundante que ficou disponível para
colonizar novamente as mesmas banquetas, bem como os taludes subjacentes. Do ponto de vista paisagístico
cada banqueta quando vista de cima emoldura cada talude com uma densa linha verde, intensa, pontuada pelas
cores das flores de Março a Maio. A diferença de densidade da vegetação comparativamente com os taludes
pode ser atribuída ao uso de terra viva, que foi possível instalar na superfície plana da plataforma das banquetas,
e que não foi utilizada nas superfícies dos taludes pela dificuldade e os custos inerentes à sua fixação em
superfície inclinadas.

Fig.10. O aspeto invernal das banquetas vivas, Janeiro 2015

Fig.11. O aspeto primaveril das banquetas vivas, Abril 2015
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Fig.12. Pormenor da floração das banquetas vivas, Abril 2015

Fig.13. O aspeto das banquetas vivas no fim da primavera, Maio 2015

Fig.14. O aspeto das banquetas vivas (lado do talude exposto a Sul) após dezasseis meses e dois verões da
implementação, Novembro 2015
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Fig.15. O aspeto das banquetas vivas (lado do talude exposto a Oeste) após dezasseis meses e dois verões
da implementação, Novembro 2015
A utilização desta nova técnica em detrimento das soluções tradicionais permitiu alcançar reduções de custos na
ordem dos 50% comparativamente com as soluções usuais.
O perfil semicircular verificado em alguns troços, face ao planeado, dificulta o trânsito de equipamentos ligeiros;
problema que, em projetos futuros, pode ser prevenido projetando banquetas com maior largura.

4

CONCLUSÕES

O desafio técnico lançado pela Infraestruturas de Portugal, S.A. permitiu desenvolver novas soluções, com
criatividade e estendendo competências.
A banqueta viva “a Portuguesa” é um novo modelo construtivo de Engenharia Natural, elaborado em Portugal,
que poderá ser facilmente replicado, reaplicado e melhorado com relevantes poupanças de custos e vantagens
evidentes em termos de integração na paisagem.
Os custos desta nova técnica são a metade dos custos das equivalentes soluções usuais que utilizam o betão. A
luxuriante vegetação que se instalou nas banquetas produz uma grande quantidade de biomassa e de novas
sementes úteis por renovar também a vegetação nos panos de taludes adjacentes.
Este original contributo de Portugal ao conhecimento técnico da Engenharia Natural poderá ser utilizado também
em outras regiões, adaptando a escolha das sementes de gramíneas e leguminosas ao local de projeto.
Os resultados positivos obtidos, do ponto de vista funcional e económico, confirmam a eficácia das aplicações de
Engenharia Natural e permitem-nos acreditar na sua aplicação numa escala mais larga.
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