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Resumo
Nos dias de hoje, principalmente nos centros urbanos das cidades, observa-se um forte crescimento
populacional provocado pela constante evolução dos mercados turísticos e imobiliário de luxo, bem
como a falta de oportunidade de trabalho e de desenvolvimento profissional nas regiões interiores.
A procura por novos espaços, justificada pela ocupação exaustiva do solo com habitação, serviços e
comércio, motivou a construção de infraestruturas em zonas subterrâneas. Dado tratar-se de um
espaço urbano, é necessário construir sem causar danos nas construções vizinhas, afim de não
comprometer a segurança e evitar deslocamentos significativos. Por esse motivo é imprescindível o
cumprimento do faseamento construtivo e constante monitorização e instrumentação da obra e das
estruturas vizinhas. Face a isto, é exigido às equipas de engenheiros encontrar soluções de contenção
dos terrenos que permitam a escavação em vertical, ocupando a menor área possível, em condições
de segurança e salubridade.
Neste contexto foi acompanhada uma obra no centro da cidade de Lisboa, mais precisamente, na Rua
Barata Salgueiro, onde foram analisadas todas as soluções de escavação e contenção periférica
necessárias para a execução de 5 pisos enterrados de um edifício habitacional. O objetivo será
essencialmente descrever e caracterizar estas soluções, através da compreensão dos respetivos
processos construtivos, materiais e equipamentos de construção necessários à execução de cada
técnica.
De todas as soluções envolvidas dar-se-á particular destaque à execução de estruturas de contenção
com recurso a paredes do tipo Berlim Definitivo e à realização de ancoragens, utilizadas como
estruturas de suporte.

Palavras Chave: Escavação, Contenção Periférica, Paredes do tipo Berlim Definitivo, Microestacas,
Ancoragens, Instrumentação
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Abstract
Nowadays, mainly in the downtown of the major cities, it is observed a strong population growth that is
caused by the evolution of tourism and real estate luxury market, as well as the lack of job opportunity
and professional progress that is verified in the countryside.
An exhaustive occupation of the soil with habitation, services and market caused a demand for new
spaces in the main cities downtown, leading to underground construction. Due to the fact that it is an
urban area, it is required to build without causing damage to nearby buildings, so as not to compromise
safety and avoid significant displacements. For this reason it is necessary to comply with the
constructive process and stages, with the support of the constructive and neighboring structures
monitoring and survey. In addition, finding solutions for earth retaining structures, that allowed the
excavation in vertical mode, occupying the smallest possible area, was crucial.
In this context, this thesis is centered on a construction work in Lisbon’s downtown, specifically in Rua
Barata Salgueiro. In this work all the solutions of excavation and peripheral earth retaining structures
necessary for the execution of 5 basements floors of an habitational building are analyzed. The purpose
is to describe and characterize those solutions by understanding the respective construction processes
and stages, materials and construction equipment required to execute each technique.
Of every solutions involved, particular attention will be paid to the execution of King Post Walls and
ground anchors used as bracing elements.

Key Words: Excavation, Peripheral Earth Retaining Structures, King Post Walls, Micropiles, Ground
Anchors, Instrumentation
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Introdução
Enquadramento Geral
A intensa desertificação e escassez de soluções profissionais no interior do nosso país, provoca uma
migração para o litoral e, consequentemente, um crescimento populacional em grande massa dos
grandes aglomerados urbanos. Para além da migração, a evolução significativa do mercado turístico,
bem como do mercado imobiliário de luxo, provoca um crescimento populacional nos centros urbanos
das grandes cidades. Devido à ocupação exaustiva do solo com habitação, serviços e comércio, o
subsolo passa a ter um papel muito relevante. Um exemplo deste facto é o parque de estacionamento
automóvel, que muitas vezes se encontra lotado. Nestes casos, a solução passa pela construção de
parques de estacionamento subterrâneos ou de pisos de garagens enterrados.
O aglomerado de edificações dispostas de forma contínua em meio urbano é muito intenso, e por esse
motivo, a implementação de estruturas no subsolo é fortemente condicionada pela área disponível para
construção. Face a isto, é necessário encontrar soluções de contenção dos terrenos que permitam a
escavação em vertical, ocupando assim a menor área possível. Dado se tratar de um ambiente urbano,
existe a necessidade de construir sem influenciar as construções vizinhas. Como referido, desta forma
a segurança não é comprometida e evitam-se deslocamentos significativos.
É neste contexto que surge o tema desta dissertação, que incide nas soluções de escavação e
contenção periféricas empregues em meio urbano, que permitem a execução de pisos enterrados. Foi
realizado um paralelismo com um caso real de obra, onde foi necessário executar algumas das
principais soluções de escavações e contenção periférica disponíveis no mercado atual. Estas soluções
foram preconizadas em fase de projeto, garantindo assim condições para a execução dos pisos
enterrados em condições de segurança. A aplicabilidade destas soluções, como será abordado adiante,
depende de inúmeros fatores, tais como a geologia do local onde ocorre a intervenção, o
estado/localização do nível freático e também das condições de vizinhança.
Como mencionado, foi acompanhada uma obra com intuito de se estudar soluções de escavação e
contenção periférica, bem como todos os processos construtivos, materiais e equipamento para
execução de cada solução preconizada em fase de obra. A empreitada localiza-se na Rua Barata
Salgueiro junto à Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa. Esta localização obrigou a soluções
eficazes, de modo a minimizar as consequências nos edifícios vizinhos. Foram analisados os
deslocamentos que ocorrem durante a execução dos trabalhos em obra e relacionados com alguns
acontecimentos principais. Neste contexto, o plano de instrumentação e observação ganha destaque,
sendo o mesmo objeto de estudo durante a execução deste trabalho, dado que permite a monitorização
das estruturas vizinhas, bem como das estruturas de contenção.
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De todas as soluções envolvidas dar-se-á especial atenção à execução de estruturas de contenção de
paredes do tipo Berlim Definitivo e ancoragens, utilizadas como estruturas de suporte face aos impulsos
provenientes dos terrenos a conter. Como referido, foram estudados todos os processos envolvidos
durante a execução destas técnicas, bem como de todas as outras soluções preconizadas para a
empreitada, tais como as microestacas, elementos que atuavam como apoio para as cargas verticais
da parede de contenção, bem como as colunas de calda de cimento, solução preconizada para
melhoria das características mecânicas do solo.
Em Portugal a solução com recurso a paredes do tipo Berlim Definitivo é repetidamente executada com
alterações ao seu faseamento construtivo, e associado a uma incerteza geotécnica do terreno, bem
como uma instrumentação deficiente pode resultar em possíveis danos nos edifícios periféricos ao
recinto de escavação. Por esse motivo, é imprescindível que se cumpra o faseamento construtivo e
que se recorra à monitorização e instrumentação da obra e das estruturas vizinhas.

Objetivos da Dissertação
Esta dissertação foi elaborada com vários objetivos e, numa primeira fase, considerou-se importante
conhecer e perceber os diferentes tipos de estrutura de contenção periféricas. Foi executada uma
análise detalhada à técnica de contenção com recurso a paredes do tipo Berlim Definitivo, visto ter sido
a solução adotada no caso de estudo. Ainda no âmbito teórico, foi realizado um pequeno estudo dos
vários sistemas de suporte de escavações e das técnicas de tratamento de terrenos.
Outro grande objetivo deste trabalho, como já anteriormente referido, foi a realização do estudo da
execução em obra das soluções de escavação e contenção periférica. Para a materialização do estudo
foi realizada uma análise comparativa entre o projeto de escavação e contenção periférica e a sua
execução em fase de obra. Através da observação em obra do progresso de todas as frentes de
trabalho é possível acompanhar todos os processos construtivos envolvidos, bem como, todo o material
e equipamento exigido para a execução de cada uma das soluções e técnicas construtivas.
O faseamento dos processos construtivos foi alvo de uma análise em função da realidade observada
durante a execução das soluções preconizadas. A mesma abordagem foi aplicada ao plano de
instrumentação e observação, que através de uma análise contínua, permitiu uma relação entre a
implementação e a possível necessidade de alteração e/ou adoção de novas soluções construtivas ou
medidas de reforço.

Estrutura do Trabalho
A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos e bibliografia. O primeiro capítulo referese à introdução, no qual é realizado um enquadramento geral do caso de estudo, são descritos todos
os objetivos da dissertação, bem como a sua estrutura geral.
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Nos capítulos 2 e 3 serão indicados os principais fundamentos teóricos referentes aos principais temas
em estudo. O segundo capítulo apresenta um pequeno resumo dos tipos de estruturas de contenção
periférica, onde se distinguiram as estruturas de contenção rígidas das estruturas flexíveis. Ainda neste
capítulo foi realizada uma análise mais detalhada à técnica de contenção com recurso a paredes do
tipo Berlim Definitivo, visto ter sido a solução adotada no caso de estudo. Ainda no âmbito dos
fundamentos teóricos, no terceiro capítulo, serão estudados os principais tipos de sistemas de suporte
de escavações, nomeadamente escoramentos, ancoragens e bandas de laje. Neste capítulo serão
ainda abordadas as principais técnicas de tratamentos de solos, com destaque para os tratamentos
através de injeções de calda de cimento.
O quarto capítulo será constituído pela apresentação do caso de estudo referente à empreitada na rua
Barata Salgueiro, 29. Numa primeira fase é feita a apresentação geral da obra, com a sua localização,
caracterização, intervenientes, condicionamentos e outros aspetos relevantes. Depois serão
introduzidas as soluções adotadas no projeto em detalhe, com o respetivo processo e faseamento
construtivo, bem como todos equipamentos e materiais inerentes a cada solução adotada.
No quinto capítulo será feita uma apresentação e análise do plano de instrumentação e observação
preconizado, essencial neste tipo de empreitadas. Neste âmbito serão enumerados e caracterizados
os meios de medição e deslocamentos ocorridos, bem como a sua respetiva evolução. A mesma será
observada através da leitura dos dados da instrumentação e correlacionada a eventuais ações de
reforço complementares em fase de projeto e obra. Por fim, ainda dentro do quinto capítulo, irá ser
realizada uma análise crítica à concretização do projeto de escavação e contenção periférica. Como já
mencionado, o acompanhamento da empreitada foi fundamental pois possibilitou o reconhecimento
das principais barreiras, em termos de viabilidade e facilidade de execução dos trabalhos inerentes a
todas as operações executadas, bem como o cumprimentos dos prazos. Permitiu ainda a verificação
da exequibilidade e adequabilidade das soluções preconizadas em fase de projeto.
No sexto e último capítulo, serão apresentadas as conclusões e considerações finais referentes à
dissertação, bem como algumas propostas para trabalhos futuros.
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Estruturas de Contenção Periférica em Meio Urbano
Considerações Gerais
Tal como referido no primeiro capítulo, ano após ano, tem-se vindo a verificar, aliado ao
desenvolvimento económico e demográfico, um aumento exponencial na valorização e ocupação dos
terrenos nos grandes centros urbanos. Devido à saturação destes terrenos à superfície, a criação de
novas áreas está limitada à ocupação do subsolo, através da construção de pisos enterrados e de
estruturas subterrâneas, tais como túneis de metropolitano, rodoviários e parqueamentos automóveis.
A necessidade de execução destas estruturas, aliada aos níveis de exigência da construção em espaço
urbano, nomeadamente a rentabilização da área disponível e a presença de edifícios vizinhos nas
periferias de obra, obrigou os engenheiros a idealizar soluções de escavação e de contenção periférica.
Em linguagem corrente, uma estrutura de suporte/contenção é uma estrutura autónoma, com a
geometria aparente de um muro ou parede, dimensionada para resistir aos impulsos provenientes dos
terrenos vizinhos. Os terrenos consideram-se suportados se forem mantidos com uma inclinação maior
do que aquela que tomaria se não existisse estrutura de contenção, ou seja, em talude (EC7, 2010).
Nos dias de hoje, existem diversas soluções construtivas para execução das estruturas de contenção,
cabendo à equipa de engenheiros projetistas idealizar a melhor solução final. A escolha da melhor
solução além de depender das condições do terreno, depende também dos prazos previstos para a
obra, bem como do orçamento disponível para se efetuar tal empreitada. É necessário encontrar um
equilíbrio entre estes fatores, tendo sempre presente o cumprimento dos critérios de segurança (Silva,
2014). Em certos cenários geológicos é necessário um tratamento do solo, recorrendo a soluções como
Deep Soil Mixing, colunas de Jet Grouting, entre outras, para que as propriedades do solo sejam
previamente melhoradas mesmo antes da execução da estrutura de contenção. No capítulo seguinte
serão abordadas as principais técnicas de tratamento de solos que foram executadas na obra do caso
de estudo.
Tabela 1 - Fatores condicionantes para a escolha da solução geral de contenção periférica
(adaptado de Silva, 2014)
Fatores Técnicos

Fatores Económicos

Características hidrogeológicas e geotécnicas;

Especialização técnica da equipa;

Condições de vizinhança e acessos;

Equipamento, mão-de-obra e materiais;

Área disponível de estaleiro;

Prazos de execução.

Resistência necessária;
Profundidade de escavação;
Carácter temporário ou definitivo da escavação.
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Feita a avaliação dos fatores acima referidos, é definida em fase de projeto a melhor solução. Como
se tratam de obras geotécnicas, a análise do comportamento em fase de obra desta solução é decisivo
de modo a confirmar os pressupostos assumidos durante o projeto. Se for necessário, devem ser
previstas, em tempo útil medidas corretivas, através da alteração ou substituição das soluções
preconizadas em fase de projeto e possíveis medidas de reforço.

Tipos de Estruturas
O Eurocódigo 7 presume a existência de 3 tipos de estruturas, consoante a interação entre as estruturas
e os terrenos: estruturas de contenção rígidas, flexíveis e com comportamento misto dos 2 tipos (EC7,
2010). Contudo, o critério de classificação de estruturas de suporte rígido/flexível é bastante discutível,
em particular a fonteira entre as referidas estruturas. As estruturas rígidas funcionam como corpo rígido,
ou seja, a sua deformabilidade não apresenta um papel muito importante para o seu comportamento,
enquanto estrutura de contenção. Estas estruturas utilizam o seu peso próprio ou massas estabilizantes
de solo, rocha ou aterro para resistir aos impulsos do terreno. Por sua vez, as estruturas de contenção
flexíveis, são estruturas dimensionadas com peso próprio desprezado, onde a resistência à flexão
desempenha um papel fundamental para uma contenção eficaz do terreno. São geralmente estruturas
muito esbeltas, de espessura muito reduzidas e podem ser denominadas por cortinas ou paredes. Entre
este tipo de estruturas, destacam-se as paredes do tipo Berlim (provisórias e definitivas), as paredes
moldadas, as cortinas de estacas e as estacas-pranchas.

Influência das Escavações em Estruturas Vizinhas
A execução de trabalhos de escavação inicia descompressões nos solos confinantes que, por sua vez,
induz em deslocamentos para o interior do recinto de escavação, com consequências nas estruturas e
infraestruturas vizinhas. Estes deslocamentos têm que ser bem estimados e controlados, visto que os
terrenos vizinhos de uma obra em meio urbano são compostos, na sua grande maioria, por lotes
edificados. De seguida enumeram-se algumas das consequências que, segundo (Costa, 2015), podem
afetar o normal comportamento das estruturas e serviços vizinhos:
•

Deficiências estruturais: podem ocorrer na própria parede de contenção, no sistema de
suporte utilizado ou ao nível da estabilidade do fundo de escavação. Em alguns casos, pode
dar-se deslizamentos consideráveis do terreno, condicionando o desempenho das construções
vizinhas;

•

Deslocamentos excessivos: possivelmente devido ao mau dimensionamento da parede de
contenção (estrutura demasiado flexível, sistemas de suporte aligeirados) ou erros durante os
faseamentos construtivos (demasiada frente de escavação, ou demasiada profundidade de
escavação), podem originar deslocamentos excessivos nos terrenos a tardoz da parede de
contenção e comprometer o desempenho das estruturas e infraestruturas vizinhas;
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•

Vibrações excessivas: tendo como exemplo, a escavação em maciços rochosos ou a
execução de uma cortina de estacas prancha são introduzidas no terreno vibrações excessivas
que podem levar à descompressão dos terrenos a tardoz da parede de contenção, induzindo
assentamentos diferenciais nos edifícios vizinhos. Os assentamentos, na maior parte dos
casos, originam pequenas fissuras nas estruturas vizinhas, contudo, em casos mais extremos
os assentamentos podem provocar falhas estruturais mais graves nas estruturas vizinhas.

Figura 2.1 - Efeitos de vibrações excessivas em edifícios vizinhos (neste caso devido à
cravação de uma estaca) (Costa, 2015)
É possível observar, na figura 2.1, um exemplo genérico onde a introdução de vibrações no solo,
através da cravação de uma estaca com recurso a um martelo vibrador, provoca movimentos ao nível
das fundações do edifício vizinho, que origina fissuração superficial e consequente danificação do
revestimento da fachada.
•

Modificação da cota nível freático: tendo como exemplo, quando a solução das paredes de
contenção são impermeáveis a cota do nível freático pode-se alterar, originando levantamentos
e assentamentos em lados opostos do recinto de escavação. Outro exemplo é o efeito de
“Piping”, que ocorre quando é retirada a água do fundo da escavação através de bombagem,
o que conduz ao arrastamento de partículas de solos arenosos, determinando possíveis
assentamentos diferenciais.

Na figura 2.2 representa-se esquematicamente o efeito de “Piping”, que significa erosão interna do solo,
origina a alteração da cota do nível freático junto às paredes de contenção, provocando movimentos
de percolação das partículas finas dos solos no interior do recinto de escavação. Observa-se
igualmente, danos nas estruturas vizinhas, provocados por assentamentos diferenciais ocorridos nas
fundações. Estes assentamentos, como já referido, estão relacionados com o arrastamento de
partículas finas de solo.
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Figura 2.2 - Assentamentos diferenciais devido a efeitos de “Piping” (adaptado de Costa, 2015)

Paredes tipo Munique ou Berlim Definitivo
Considerações Gerais
Como já foi referido, no caso de estudo, a solução preconizada para a contenção periférica dos terrenos
foi a execução de paredes do tipo Berlim Definitivo, também denominada como muros de Munique. A
designação desta técnica tem sido alvo de alguma controvérsia, devido á confusão muitas vezes criada
com as paredes tipo Berlim que também recebem a designação de paredes do tipo Berlim Provisórias.
Esta é uma técnica muito comum, que tem vindo a ser desenvolvida em Portugal desde os anos 70. A
técnica centra-se na realização faseada e nivelada de painéis de betão armado, desde o topo até se
atingir o fundo de escavação. De modo a garantir o equilíbrio vertical durante a fase de contenção
provisória, são executadas previamente microestacas ou perfis metálicos, sempre que possível no
plano da parede, e de modo a que fiquem no interior desta. Devido a condicionamentos que serão
abordados posteriormente, estes elementos por vezes ficam instalados no exterior da parede e
conectados a esta com recurso a cachorros metálicos. De modo a garantir o equilíbrio da parede e um
melhor controlo das suas deformações, esforços e deslocamentos dentro de valores admissíveis, por
norma recorre-se à execução de ancoragens pré-esforçadas.
No próximo subcapítulo, procurar-se-á explicar sucintamente as características que distinguem as
paredes do tipo Berlim Definitivo das outras soluções semelhantes. Não se irá ser

dada

especial

atenção ao faseamento construtivo por enquanto, contudo este será profundamente abordado no
capítulo 4, onde se iram analisar os vários processos e técnicas relacionados com a solução executada.
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Vantagens e Desvantagens
Como referido, no subcapítulo 2.1, a escolha da melhor solução depende de inúmeros fatores. Para
além da análise destes fatores, e para cada solução é obrigatório a compreensão das principais
vantagens e desvantagens, com o objetivo de escolher a melhor solução de contenção periférica para
cada caso.
Por razões de segurança e rendimento de execução, a técnica de contenção com recurso a paredes
do tipo Berlim Definitivo, tem vindo a ser substituída por outras, ainda assim, a sua capacidade
estrutural continua a permitir a viabilidade das mesmas, especialmente em meio urbano. Tendo em
conta a seguinte tabela, é possível verificar que a execução destas paredes apresenta um papel muito
importante em obras cuja área de implantação é relativamente pequena e os espaços de estaleiro e
acessos são limitados, ainda que a execução de ancoragens e microestacas obrigue à utilização de
equipamentos especializados, mas de reduzida dimensão. Por esta razão e porque o interior do terreno
pode ser aproveitado para estaleiro à medida que a escavação vai prosseguindo, esta solução pode
ser utilizada mesmo em terrenos de pequena área de implantação e com limitações de gabarito (ao
contrário das paredes moldadas e das cortinas de estacas) (Brito, 2001b). Na tabela 2, enumeram-se
algumas das vantagens e desvantagens da solução de contenção com recurso a paredes do tipo Berlim
Definitivo.

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens das paredes do tipo Berlim Definitivo (adapatado Costa,
2015)
Vantagens

Desvantagens
Processo moroso e de rendimento diário

Económico (em termos de custos diretos);

relativamente fraco, o que pode torná-lo pouco
económico;

Área de estaleiro reduzida;

Mau desempenho com níveis freáticos elevados e
em solos brandos;

Não exige pessoal nem equipamentos muito
especializados (excetuando a parte da

Nº elevado de juntas de betonagem;

execução das ancoragens e perfis verticais);
Espessura reduzida, sendo assim eficaz no

O terreno tem de apresentar alguma coesão para

aproveitamento da área de implantação de um se manter estável em talude vertical, durante algum
edifício como área útil;

período de tempo;

Permite escavação e execução da contenção

A descompressão do solo durante a fase de

em simultâneo, com diferentes frentes de

escavação pode causar assentamentos e

trabalho.

eventuais estragos nos edifícios vizinhos.
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Deve ser referido que, à exceção das ancoragens e colunas de calda de cimento, praticamente todas
as restantes operações, podem ser elaboradas por pessoal relativamente pouco especializado,
recorrendo a técnicas, equipamento e know-how correntes.
É de referir que as maiores anomalias relacionadas com execução destes tipo de contenção periférica
são resultado das suas desvantagens descritas na tabela acima. Se o terreno não apresentar alguma
coesão, poderão ocorrer pequenos deslizamentos de terreno entre a fase de escavação do painel e
betonagem do mesmo. Podem também acontecer problemas resultantes de infiltrações pelas juntas de
betonagem, em função do fraco comportamento drenante, bem como os problemas de encurvadura
nos elementos de suporte verticais.
Em resumo, a solução de contenção periférica com recurso a paredes do tipo Berlim Definitivo está
sobretudo indicado para execução de pisos enterrados nas zonas urbanas das cidades, com um grande
aglomerado de edificações já executadas.

Efeito Arco
Para a realização dos painéis primários é necessário proceder-se à sua abertura, que na maior parte
das vezes passa por escavar a área dos painéis primários, deixando duas banquetas de terreno, cuja
função é a de suportar parte do impulso do terreno que era suportado pelo solo que foi retirado, sendo
que a restante parte do impulso é sustentada pelo próprio terreno do painel, devido à sua coesão
aparente. Este fenómeno designa-se por “efeito de arco” e ocorre durante a execução da solução de
contenção com recurso a paredes do tipo Berlim definitivo, como se observa na figura 2.3.

Figura 2.3 - Etapa de execução da solução de Berlim Definitivo, durante a qual ocorre o “efeito
de arco” (adaptado de Cravinho, 2011)
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O efeito de redistribuição de esforços ocorre também verticalmente, verificando-se de igual forma o
efeito de arco num corte vertical. Esta consequência diminui as deformações nas zonas mais sensíveis,
acumulando assim os esforços provenientes do efeito de arco nas zonas de apoio/travamento.
Citação criada por Terzaghi, em 1943, para explicar a distribuição de pressões causadas por um maciço
de solo a uma determinada estrutura, que é comummente designada por efeito de arco (Aldeias, 2011):
“Quando uma parte da estrutura que suporta uma dada massa de solo se afasta desta, mantendo-se a
restante na posição inicial, o solo adjacente à primeira tende a acompanhá-la. Ao movimento relativo
no interior do solo opõe-se a resistência ao corte na zona de contacto da massa, que tende a deslocarse da remanescente, tentando manter a primeira na posição inicial. Por esse motivo, as pressões de
terras diminuem na parte da estrutura de suporte que se afastou e aumentam nas que se mantiveram
imóveis (ou que se deslocam menos, ou, até, que se deslocam contra o solo. É esta a transferência de
tensões que se designa por ‘efeito de arco’ “.
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Sistemas de Suporte de Estruturas de Contenção
Considerações Gerais
Como se verificou no capítulo anterior, a área de construção disponível em meio urbano é cada vez
mais escassa, havendo assim necessidade de construir estruturas enterradas. Face a isto e devido à
forte presença de edifícios vizinhos em aglomerado urbano, a necessidade de escavação em vertical
obrigou a soluções sistemas de suporte de escavações cada vez mais eficazes. Estes sistemas podem
passar por técnicas de tratamentos do solo ou estruturas auxiliares de suporte às estruturas de
contenção periférica, já mencionadas no capítulo anterior.
Como já referido, a área de solo disponível é cada vez menor, e a que se encontra disponível
frequentemente não apresenta as melhores características para construção. Como tal, foi necessário
o desenvolvimento de técnicas de tratamento dos solos que ao longo dos últimos anos apresentam um
crescimento tecnológico, evidenciando cada vez mais aplicabilidades no que diz respeito à execução
de obras em locais de fracas características geotécnicas.
As estruturas de contenção, por vezes, não são suficientes para resistir aos impulsos transmitidos pelo
terreno e por esse motivo, na sua grande maioria, necessitam de ser complementadas por elementos
de suporte que controlam os movimentos horizontais, dos quais se evidenciam os escoramentos,
bandas de laje e ancoragens pré-esforçadas. A principal diferença entre estes elementos consiste na
localização dos mesmos na solução adotada: as bandas de laje e os escoramentos são técnicas de
suporte pelo interior da escavação, pelo contrário as ancoragens estão localizadas no exterior do
recinto de escavação, inseridas no interior do terreno. A seleção destas soluções depende também de
inúmeros fatores, entre eles as características específicas da obra (profundidade de escavação,
condições de vizinhança e características dos solos), bem como os custos associados e prazos de
execução. Nos subcapítulos seguintes, vai ser feita uma breve explicação dos vários elementos de
suporte mencionados, bem como um pequeno resumo das técnicas de tratamento de solo.

Escoramentos
Os escoramentos são um dos métodos mais antigos de suporte de escavações, devido à sua
simplicidade e facilidade de execução (Oliveira, 2012). Dependendo da grandeza dos esforços
atuantes, os escoramentos podem ser em aço, betão, betão armado ou em madeira. Com o objetivo
de reduzir os deslocamentos nos solos e na parede de contenção, é possível recorrer à utilização de
pré-esforço nos escoramentos, que deste modo permitirá um incremento de rigidez no sistema de
suporte adotado (Mateus, 2010).
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“A utilização desta solução no suporte de contenções periféricas apesar de representar uma grande
economia, tanto em termos de material como de mão-de-obra, e de necessitar de tempos curtos de
execução, acarreta também grandes limitações. Estas limitações podem traduzir-se numa grande
diminuição do espaço na plataforma de trabalho, devido à sua ocupação do recinto por níveis, e
também pode ser necessário recorrer a escoras ou perfis de grande dimensão, para vencerem maiores
vãos, sem que ocorram problemas de encurvadura, nem flexão “ (Oliveira, 2012).
Os escoramentos são, então, empregues nas obras de contenção periférica fundamentalmente nos
cantos do perímetro de escavação (figura 3.1), e em zonas onde é impossível a execução de
ancoragens devido à existência de edificações vizinhas tanto em altura como em profundidade ou à
presença de solos brandos com elevada espessura. Como tal, a utilização destes elementos, surge na
maior parte dos casos, como opção ou complemento às escavações ancoradas e a alternativa, pela
primeira ou pela segunda técnica, tem em conta os seguintes fatores: Custo previsto; Profundidade de
escavação; Características do terreno; Tipo de solicitação e de esforços atuantes; Durabilidade dos
escoramentos; Carácter provisório ou definitivo dos escoramentos; Espaço e condições da zona
envolvente à escavação; Equipamento disponível (Silva, 2014).

Figura 3.1 - Escoramentos Provisórios de Canto

Ancoragens
Como referido anteriormente, as ancoragens pré-esforçadas constituem fortes elementos de suporte e
de apoio estrutural às escavações, empregues essencialmente em paredes de contenção. Pela sua
versatilidade, redução dos tempos de construção, relativa facilidade de execução e implantação, as
ancoragens são hoje em dia utilizadas em quase todos os tipos de obras de contenção, de estabilização
de encostas e de amarração estrutural (Brito, 2001a). A sua constante utilização em obras de carácter
geotécnico e não só, pode servir de justificação para o facto de pertencerem aos elementos de suporte
que têm registado uma maior evolução tecnológica nos últimos anos.
O funcionamento de uma ancoragem assenta no pré-esforço de varões ou cordões, colocados num
furo previamente executado e selado na zona final, com recurso a calda de cimento. Através da
selagem, a ancoragem transmite uma força de tração da estrutura principal ao terreno a tardoz,
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introduzindo assim uma força de sentido contrário ao do impulso de terras, comprimindo a parede
contra ele, mobilizando a sua resistência de corte. Deste modo, diminui significativamente o
deslocamento horizontal da estrutura de contenção, e consequentemente, o assentamento do terreno
a tardoz, bem como de infraestruturas que aí possam estar instaladas. Para funcionarem de forma
eficiente, resistindo à carga aplicada, são projetadas com uma determinada inclinação e profundidade,
de modo a facilitarem o processo de injeção, manter a armadura com um nível de esforço
economicamente vantajoso e conseguindo que o terreno onde se insere seja realisticamente
mobilizado (Silva, 2014).

Campos de Aplicação
Como referido, as ancoragens têm aplicação em vários tipos de estruturas. Em contenções periféricas
para construção de edifícios em meio urbano, as ancoragens têm geralmente carácter temporário
(tempo de vida útil inferior a 2 anos), enquanto que, em outros tipos de estruturas de suporte as
ancoragens geralmente apresentam carácter definitivo (tempo de vida útil superior a 2 anos).
Os principais campos de aplicação das ancoragens são os seguintes (Brito, 2001a) :
•

Suporte de estruturas relativamente flexíveis verticais ou sub-verticais de contenção de terras,
como é o caso das paredes moldadas, paredes tipo Berlim, cortinas de estacas moldadas e
estaca-prancha;

•

Amarração de lajes de fundo, no sentido de impedir o seu levantamento causado por
subpressões ou por trações devidas a ações horizontais importantes;

•

Amarração de fundações de superestruturas, em situações em que estas possam vir a estar
sujeitas a esforços globais de tração, como maciços de amarração de cabos de pontes
suspensas.

Constituição das Ancoragens
Existem diferentes tipos de ancoragens, variando na constituição e vida útil. Na constituição da
ancoragem pode-se escolher entre o uso de cordões ou de varões, sendo que as primeiras são mais
utilizadas devido à maior facilidade de transporte, montagem e capacidade de carga. Relativamente à
vida útil, as ancoragens podem ser definidas como provisórias ou definitivas, existindo maiores
exigências relativamente à proteção contra a corrosão, instrumentação e acessibilidade para
retensionamento e/ou substituição das ancoragens definitivas (Fernandes, 2016). Neste trabalho
enquadram-se exclusivamente as ancoragens pré-esforçadas, com armadura constituída por cordão
de aço de alta resistência, selado ao terreno, sob pressão, com calda de cimento, com uma inclinação
com a horizontal entre os 20 e os 35º.
As ancoragens são elementos compostos por três partes principais: cabeça, comprimento livre e
comprimento de selagem, como é possível observar na figura 3.2. A constituição das ancoragens pode
diferir substancialmente de acordo com a sua duração, com as características construtivas e com o
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meio envolvente, nomeadamente no que se refere à proteção contra a corrosão e aos possíveis
fenómenos de fluência (Carvalho, 2009).
Todos os materiais utilizados nas ancoragens devem ser compatíveis, especialmente no materiais em
contato direto entre si. As propriedades destes materiais não devem sofrer alterações durante a vida
útil prevista para a ancoragem. Deste modo o comportamento e capacidade de carga do elemento não
fica comprometido (EN 1537, 1999).

Figura 3.2 - Constituição de uma ancoragem (adaptado de Carvalho, 2009)

3.3.2.1 Armadura
A armadura da ancoragem pode ser constituída por um varão ou barra de aço de alta resistência ou
por um cabo de aço flexível, sendo esta última a solução mais comum nos dias de hoje. Cada cabo de
aço é constituído por inúmeros cordões de alta e baixa resistência, geralmente envolvidos por uma
manga de PVC em todo o seu comprimento livre, e desprotegidos na zona da selagem, para que se
mobilize atrito de adesão entre a ancoragem e o terreno (Oliveira, 2012). A utilização das ancoragens,
como referido, em obras de carácter urbano, reveste-se de particular importância devido à função
desempenhada e segundo a EN1537 (1999), as armaduras têm de respeitar as seguintes normas
europeias indicadas na tabela 3.
Tabela 3 - Normas europeias de aço para armaduras (EN 1537, 1999)
Aço para construção

ENV 1993-1 : Eurocódigo 3, Parte 1

Aço de reforço

ENV 1992-1-1 : Eurocódigo 2, Parte 1

Aço pré-esforço

prEN 10138
prENV 1992-1-5 : Eurocódigo 2, Parte 1-5
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3.3.2.2 Cabeça da Ancoragem
A cabeça da ancoragem é um elemento metálico que se situa no seu extremo superior. Este elemento
fica localizado no intradorso da parede de contenção, ou seja, dentro do recinto de escavação e tem
como principal função a fixação e solidarização da ancoragem através de cunhas ou porcas roscadas.
Geralmente o sistema de aperto usando cunhas está associado ao uso de cabos nas ancoragens e
para varões de alta resistência usam-se porcas roscadas. É através da cabeça da ancoragem que se
realiza a aplicação do pré-esforço com recurso a um macaco hidráulico e a força transmitida através
de uma placa de ancoragem, usualmente designada por “mesa” que possibilita que a ancoragem fique
logo com a inclinação pretendida em projeto (Oliveira, 2012). Na figura 3.3 está representado um tipo
de cabeça de ancoragem corrente, vulgarmente chamada por “bolacha”, destinada a ancoragens de
cordões. A cabeça é blocada através de cunhas cónicas, que não permitem a reentrada dos elementos
de aço.

Figura 3.3 - Detalhe da “bolacha” e das cunhas cónicas (Santa, 2010)

A cabeça de ancoragem deve ser capaz de suportar a força máxima da armadura durante as operações
de ensaio, assim como permitir o ajustamento dessa carga, para mais ou para menos, conforme a
carga exigida (Brito, 2001a). De acordo com a EN 1537 (1999), a cabeça da ancoragem deve ser
dimensionada de modo a tolerar desvios angulares relativamente à direção normal à cabeça, num valor
máximo de 3% para 97% da tração característica da armadura.
É relevante analisar o comportamento das cabeças das ancoragens para que a compatibilidade
estrutural se assegure, nomeadamente com a capacidade de carga e com o método de aplicação de
pré-esforço. De acordo com o mencionado, a cabeça da ancoragem deve distribuir a tensão
proveniente da carga da armadura, em conformidade com o estipulado pelo projeto da obra de suporte,
através de componentes definidas em projeto. Um comportamento inadequado deste elemento da
ancoragem pode comprometer o comportamento e segurança de toda a obra de suporte (Carvalho,
2009).
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3.3.2.3 Comprimento Livre
O comprimento livre da ancoragem, também designado por comprimento livre da armadura (figura 3.2),
corresponde ao comprimento de armadura entre a secção de início da selagem e a cabeça da
ancoragem, sem transferência de carga para o terreno. A principal exigência do comprimento livre é
deformar-se livremente, sem obstáculos, durante a aplicação de pré-esforço (Carvalho, 2009).

3.3.2.4 Comprimento de Selagem
Na extremidade oposta à cabeça da ancoragem encontra-se o bolbo de selagem (figura 3.2), que
corresponde à zona onde a ancoragem permanece fixa ao terreno e através da qual a carga é
transmitida ao terreno. Este comprimento é realizado através de múltiplas operações de injeção de
calda de cimento a alta pressão, com o propósito de incrementar a área de contacto entre o terreno
competente e a ancoragem. Deste modo garante-se a transmissão dos esforços atuantes ao terreno
competente, onde a ancoragem se encontra selada (Silva, 2014).

3.3.2.5 Centralizadores e Espaçadores
De acordo com a EN 1537 (1999), todas as armaduras instaladas devem garantir um recobrimento
mínimo de 10 mm de calda em relação às paredes dos furos. Para tal, são utilizados centralizadores e
espaçadores tal como nos elementos de betão armado. A correta colocação de centralizadores e
espaçadores no comprimento de selagem garante (Santa, 2010):
•

A centralização da ancoragem relativamente ao furo, para que a calda na zona selada tenha
uma distribuição uniforme que conduz a uma eficiente proteção contra a corrosão;

•

A minimização do efeito de encurvadura da armadura entre os apoios;

•

O escoamento correto da calda, permitindo que esta penetre os vazios existentes entre a
armadura e os vazios do terreno;

•

A eficiência da transferência de carga do bolbo de selagem para o terreno.

3.3.2.6 Sistema de Injeção
Os sistemas de injeção associados à execução de ancoragens utilizam-se, para realizar as operações
de selagem e de criação do bolbo de selagem. No mercado atualmente concorrem dois métodos de
injeção de calda: IRS (injeção repetitiva seletiva) e IGU (injeção geral unitária). Nas ancoragens do
caso de estudo, o sistema de injeção inicialmente previsto em fase de projeto seria o IRS, mas o
sistema realmente utilizado foi o IGU.
Com exceção dos casos em que o bolbo de selagem é estabelecido em rocha pouco alterada ou pouco
fraturada, onde a selagem direta é suficiente para assegurar a capacidade resistente projetada, tornase em geral necessário o recurso a injeções de calda de cimento para garantir a transmissão ao terreno
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do pré-esforço previsto (Brito, 2001a). Os sistemas de injeção utilizados na selagem das ancoragens
(e microestacas) serão abordados em detalhe no capítulo 4, aquando a explicação dos respetivos
processos de execução.

Ancoragens Provisórias e Definitivas
De acordo com a EN 1537, norma relativa à execução de ancoragens (EN 1537, 1999), as ancoragens
podem-se agrupar em dois conjuntos distintos em função do tempo de vida útil que irão desempenhar.
Podem ser provisórias, quando apenas têm como objetivo principal servir de suporte às estruturas de
contenção durante a execução das mesmas. Como referido, este tipo de ancoragens apresenta um
tempo de vida útil inferior a 2 anos, prevendo-se a sua desativação quando as paredes da contenção
já podem ser apoiadas nos elementos de suporte definitivos (em geral lajes enterradas do novo
edifício).
Contudo, algumas soluções são preconizadas com recurso a ancoragens com carater definitivo. As
obras que recorrem a este tipo de elementos por norma são subterrâneas e as de estabilização de
taludes onde a capacidade resistente da solução não permite a desativação das ancoragens. Como
referido, as exigências relativas às ancoragens definitivas são substancialmente superiores às
requeridas para as ancoragens provisórias. Este tipo de ancoragem não foi utilizado na empreitada que
serviu de caso de estudo, pelo que, na presente dissertação apenas será feita uma apresentação geral
da mesma.

Vantagens e Desvantagens
Na tabela 4, enumeram-se algumas vantagens e desvantagens do uso de ancoragens, em relação a
outros sistemas de suporte de escavações.
Tabela 4 - Vantagens e Desvantagens da utilização de ancoragens em contenção periférica
(adpatado Oliveira, 2012)
Vantagens

Desvantagens
- Menos económicas e maior prazo de execução;

- Versatilidade;

- Necessita de mão-de-obra e equipamento

- Elevada capacidade resistente por tração;

especializado;

- Não introduz constrangimentos no interior

- Limitação em relação às estruturas enterradas

do perímetro de escavação;

vizinhas;

- Processo seguro quando comparado com

- Os processos de furação e de criação do bolbo de

escoramentos;

selagem podem provocar danos nas estruturas

- Facilidade de execução (processos

vizinhas;

simples).

- Execução muito difícil abaixo do nível freático, em
particular em solos arenosos.
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Bandas de Laje
Com a valorização crescente do espaço subterrâneo nos centros urbanos, tem-se verificado um
incremento generalizado das soluções de escavação e de contenção periférica. De um modo geral,
estas novas soluções surgiram para substituir as soluções tradicionais, como consequência das
vantagens que evidenciam em cada situação de obra. Um dos métodos que tem vindo a ser cada vez
mais utilizado em prol das soluções tradicionais, ou em simultâneo com as mesmas, consiste no
escoramento/travamento das escavações com recurso a elementos estruturais, constituídos por
bandas de laje, sempre que possível definitiva, dos pisos enterrados (A. Pinto, Tomásio, & Pita, 2008).
As bandas de laje (Figura 3.4 e Figura 3.5) são um sistema construtivo de apoio de paredes de
contenção, com o objetivo de suportar a deformação destas estruturas. São definidas como vigas
horizontais que formam um quadro rígido de suporte e que, normalmente, apresentam um espaço
central livre para prosseguimento da escavação (R. F. F. Pinto, 2011). Quando por impossibilidades
arquitetónicas e/ou de projeto não é possível executar o anel de travamento em todos os alçados à
mesma cota, pode recorrer-se a vigas treliçadas metálicas que asseguram a continuidade do sistema
e a transmissão dos esforços. Deste modo, todos os elementos do sistema de suporte irão funcionar
em simultâneo, como um quadro fechado de travamento rígido em todos os alçados (Figura 3.4 e Figura
3.5) (A. Pinto et al., 2008).
Esta solução, devido à sua implementação definitiva, só poderá ser executada em paredes de
contenção que se definam como tal, uma vez que a construção das bandas de laje formam ligação com
a parede de contenção de forma igual à aplicada na construção das lajes de pisos de cave e por isso
torna-se desejável o carácter definitivo das estruturas (R. F. F. Pinto, 2011).

Figura 3.4 - Solução de Bandas de laje

Figura 3.5 - Efeito de quadro fechado conferido

complementadas por vigas treliçadas

pelas bandas de laje e pelas treliças metálicas

metálicas (A. Pinto et al., 2008)

(adaptado A. Pinto et al., 2008)
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Destaca-se também a possibilidade de execução dos trabalhos de escavação sem dificuldade, uma
vez que os elementos estruturais de travamento das paredes de contenção irão ocupar a área
estritamente necessária ao objetivo para os quais foram concebidos. Esta solução poderá ser aplicada
apenas a um alçado de contenção, desde que sejam criadas condições para acomodar as recções
laterais transmitidas pelas bandas de lajes às paredes perpendiculares (Figura 3.4 e Figura 3.5). Em
situações em que a execução ancoragens está impossibilitada, devido à presença de caves de edifícios
vizinhos ou de serviços enterrados, é notório que a execução de bandas de laje se torna uma solução
eficaz no âmbito do travamento das paredes de contenção.

Técnicas de Tratamento de Solos
O tratamento de terrenos deve ser enquadrado, neste tipo de trabalhos, como um complemento que
permite adotar as soluções de contenção tipo Berlim Definitivo em terrenos brandos, desde que
previamente tratados.
Como visto, estas técnicas desempenham um papel cada vez mais importante na construção civil atual,
com especial atenção para as obras do âmbito geotécnico, em meio urbano, tais como escavações e
contenções periféricas onde são executados pisos enterrados. Exemplo disso são as obras em
aglomerados urbanos, que devido à fraca qualidade dos terrenos disponíveis, obriga ao
desenvolvimento de técnicas de tratamento dos solos de modo a recuperar as características
necessárias para construção em condições de segurança e salubridade.
Para além do objetivo imediato e claro da rápida melhoria da qualidade dos solos para construção como
referido, existem outros fatores que também contribuíram para o desenvolvimento destas técnicas, tais
como a crescente intensificação de empreitadas onde são necessárias executar estruturas
subterrâneas. A introdução de novos métodos e materiais também permitiu um avanço do
conhecimento teórico dos fenómenos envolvidos na execução destas técnicas. A escolha da técnica
que melhor se adequa para a situação em questão é conseguida através da avaliação dos
condicionalismos, tipo de solo e condições hidrológicas (localização do nível freático, no caso de
existir), tipo e grau de melhoramento pretendido, custos previstos e tempo disponível, entre outros
(Sousa, 2011).

Colunas de Calda de Cimento
No caso de estudo, a necessidade de promover a consolidação e reforço dos terrenos afetados pela
execução da escavação, levou a equipa de projetistas a prescrever a execução de uma cortina de
colunas de calda de cimento, no primeiro e no segundo nível de contenção. Estas colunas executamse de forma semelhante às microestacas, através de um processo mecânico, através do qual é feita
uma furação prévia e depois é injetado a baixa pressão calda de cimento (selagem), formando assim
uma coluna de calda de cimento. O principal objetivo da execução desta técnica é limitar a
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descompressão dos solos durante a escavação, em particular durante abertura dos painéis para
posterior betonagem. Esta técnica, bem como todas as técnicas que envolvem injeção de caldas de
cimento no interior dos terrenos, têm vindo a ganhar maior expressão devido ao crescimento e
densificação urbana e o inevitável avanço tecnológico dos equipamentos especializados com este fim.
De referir ainda que esta técnica apresenta inúmeras vantagens em meio urbano. O estaleiro exigido
é de menor dimensão relativamente ao de Jet Grouting, pois este carece de equipamento de furação
de maior proporção e uma central de injeção com silos para cimento. A execução de colunas de calda
de cimento apresenta também outra vantagem importante, tendo em conta as edificações periféricas à
escavação, uma vez que não são necessárias pressões elevadas para a execução da solução.
No capítulo seguinte será feita uma descrição mais detalhada do processo construtivo desta técnica.
Porém ainda neste subcapítulo será feita uma breve descrição e caracterização do método de Jet
Grouting.

Jet Grouting
Jet Grouting é uma técnica que consiste numa melhoria das condições geotécnicas do terreno
executada diretamente no interior destes, através de um processo hidráulico de injeções de colunas de
calda de cimento a alta pressão sem ser necessário escavação prévia (figura 3.6). Executa-se à
superfície um furo de pequeno diâmetro, no qual é inserida uma vara, que irá conduzir e aplicar a calda
no terreno, através de jatos horizontais, a grande velocidade. A elevada energia que a calda transporta,
provoca a degradação da matriz sólida inicial, que quando entra em contacto com o solo, origina uma
nova solução na qual entram as partículas sólidas do terreno e a calda de cimento injetada. Esta mistura
apresenta maiores características a nível mecânico e muito menor permeabilidade em comparação
com o solo natural.

Figura 3.6 - Tratamento de solos através de Colunas Jet Grouting
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Caso de Estudo: Edifício Habitacional na Rua Barata
Salgueiro, 29, Lisboa
No presente capítulo é realizada uma apresentação do caso de estudo da dissertação, referente à
empreitada que teve como principal objetivo a execução de 5 pisos enterrados num empreendimento
habitacional no centro de Lisboa, com base num projeto de escavação e contenção periférica.

Enquadramento geral da obra
Localização
O empreendimento localiza-se na Rua Barata Salgueiro nº29, perto da Avenida da Liberdade na nova
freguesia de Santo António que resultou da agregação das seguintes freguesias: São José, Coração
de Jesus e São Mamede. É uma zona distinta no centro de Lisboa, onde o mercado imobiliário,
particularmente de luxo, se encontra em crescente crescimento. Na fotografia aérea apresentada é
possível identificar a zona da implantação do caso de estudo, bem como o enquadramento de alguns
dos principais arruamentos que confrontam a área de construção.

Marquês de Pombal

Rua Alexandre Herculano
Avenida da Liberdade

Rua Barata Salgueiro

Caso de Estudo

Figura 4.1 - Vista aérea do Caso de Estudo (adaptado Google Maps, 2017)
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Caracterização
A conceção arquitetónica prevê um edifício com 8 pisos elevados destinados a habitação, sendo o piso
térreo destinado a comércio. Estão, ainda, previstos 4 pisos enterrados destinados a estacionamento,
divisões de arrumos e áreas técnicas e mais 1 piso enterrado para reservatórios. O edifício apresenta
uma forma em planta retangular de aproximadamente 15 x 23m nos pisos elevados e 20 x 23m nos
pisos enterrados. Na fachada de tardoz estão previstas duas varandas em consola com cerca de 2.7m.
Em alçado verifica-se uma regularidade geométrica em todos os pisos, existindo, ao nível do primeiro
piso uma descontinuidade dos elementos da fachada principal, recuando cerca de 1.0m. O sótão e a
cobertura apresentam também um recuo, com cerca de 1.0m (em cada piso) (Miguel & Gama, 2017).
A área de construção da apresentava o valor de cerca de 5194.26m2, com uma área de implantação
na ordem dos 467.72m2. O perímetro de escavação rondava os 100 m e a respetiva área de
implantação os 430 m2. Por sua vez, o volume de escavação apresentava um valor aproximado de
cerca de 7000 m3. Devido à multiplicidade e natureza dos trabalhos, bem como o amplo número de
intervenientes envolvidos, a empreitada foi dividida em duas fases: a primeira, referente aos trabalhos
escavação e contenção periférica. Na segunda fase de obra serão executados os trabalhos relativos à
execução da superestrutura, instalações prediais e acabamentos. De referir, que os trabalhos
referentes à segunda fase da empreitada (execução dos pisos elevados), não será aprofundada.
Contudo, estes trabalhos serão destacados e referidos sempre que se considerem importantes e
complementares aos assuntos em investigação.
Na figura 4.2 está representado o organigrama das frações enterradas com a constituição de cada piso.

Figura 4.2 - Organigrama cotado das frações enterradas (adaptado Miguel & Gama, 2017)
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Intervenientes
A execução de uma empreitada com estas características e particularidades, envolve um número vasto
de intervenientes, que, pelo trabalho desempenhado, funções assumidas, bem como pelo
relacionamento com os temas em estudo, devem ser destacados. De seguida, é apresentada uma
breve lista com os principais intervenientes desta empreitada.
•

Dono de Obra: Liberterrace, Sociedade Imobiliária, S.A.;

•

Empreiteiro Geral (1ª Fase): Grupo Casais – Engenharia e Construção;

•

Subempreiteiro (ancoragens, microestacas e colunas de calda de cimento): ANCORPOR
Geotecnia e Fundações;

•

Empreiteiro Geral (2ª Fase): Grupo Casais – Engenharia e Construção;

•

Projeto de Arquitetura: ADOC – Arquitectura, Design, Ordenamento e Consultores;

•

Projeto de Escavação e Contenção Periférica: JetSJ, Geotecnia, Lda.;

•

Estudos Geológico-Geotécnicos: Teixeira Duarte, S.A.;

•

Estudos Hidrológicos: Teixeira Duarte, S.A.;

•

Sondagens Geotécnicas Posteriores: ANCORPOR Geotecnia e Fundações;

•

Estudos Geológicos-Geotécnicos Posteriores: Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC).

Elementos Base
Em relação aos elementos base principais referentes aos trabalhos executados em obra e de apoio à
presente dissertação, é fundamental destacar o Projeto de Escavação, Contenção Periférica, realizado
pela empresa JetSJ Geotecnia, Lda., em Agosto de 2016. Este destaque é realizado pela simples razão
de consistir, juntamente com a respetiva execução prática das técnicas preconizadas, o tópico central
em estudo e análise. Adicionalmente, foram recolhidas informações adicionais no decorrer de mais de
50 visitas ao local, as quais terão contribuído para uma melhor interpretação das expectativas do Dono
da Obra e para a avaliação dos principais condicionamentos que poderão afetar a solução proposta, a
descrever no capítulo seguinte. Apresentam-se de seguida os principais elementos analisados:
•

Projeto de Execução de Escavação e Contenção Periférica (Peças desenhadas, Memórias
Descritivas e Cálculos Justificativos), realizado pela empresa JetSj Geotecnia, Lda., em
Agosto de 2016;

•

Projeto de Execução de Estruturas (Peças desenhadas, Memórias Descritivas e Cálculos
Justificativos), realizado pela empresa Engenharia de Estruturas – JSJ, Consultoria e Projectos
de Engenharia, Lda., em janeiro de 2017;

•

Elementos do Projeto de Arquitetura, realizado pela empresa ADOC – Arquitectura, Design e
Ordenamento, Consultores, em Junho de 2016;

•

Reconhecimento geotécnico, realizado pela empresa Teixeira Duarte – Engenharia e
Construções, S.A., em Fevereiro de 2008;

•

Análise hidrogeológica, realizado pela mesma empresa, em Maio de 2010;

•

Estudo geológico-geotécnico, realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
em junho de 2017.
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Sinalização do Estaleiro
A sinalização no estaleiro é obrigatória, constituindo uma primeira abordagem para o cumprimento de
regras de segurança em obra. Na figura 4.3 está apresentada a placa de informação afixada na entrada
do estaleiro da obra em questão. Esta placa informa todos os intervenientes da obra para o
cumprimento de regras de segurança, nomeadamente para o uso obrigatório de calçado adequado,
capacete e colete refletor. Também são referenciadas atividades que podem originar perigo, como é o
caso da circulação de objetos suspensos dentro do estaleiro. As proibições como o consumo de
bebidas alcoólicas e a entrada de pessoas estranhas na obra contribuem, igualmente, para maximizar
as condições de segurança no estaleiro. Durante todo o faseamento construtivo a sinalização foi
colocada de forma percetível em todo o estaleiro informando as atividades que estavam em curso e os
riscos inerentes às mesmas.

Figura 4.3 - Regras de Segurança em Estaleiro de Obra

Condicionantes
Condições de Vizinhança
Como já referido, a área de implantação da empreitada localiza-se numa zona densamente urbanizada
no centro da cidade de Lisboa, com diversos serviços e edifícios vizinhos em normal funcionamento.
Por esse motivo, foi imprescindível que as soluções propostas em fase de projeto não afetassem de
alguma forma as estruturas e infraestruturas vizinhas, bem como a normal atividade da via pública, em
que ocorria ininterrupta passagem de pessoas e veículos.
Tal como já foi referido em capítulos anteriores, na fase de projeto é necessário ter em conta a atual
situação das estruturas que se encontram na vizinhança do local de intervenção, com o objetivo de se
garantir a monitorização destas durante a execução dos trabalhos. A zona de intervenção, tal como
mencionado, situa-se na rua Barata Salgueiro, numa zona densamente urbanizada da cidade de
Lisboa. Nesta rua existem muitos serviços, principalmente de restauração, pelo que é constante o
tráfego de pessoas e viaturas junto do recinto de obra. Por esta razão, e para além dos trabalhos de
betonagem e descarregamento de material em obra em que era necessário por vezes parar o trânsito,
a presença das autoridades policiais foi sempre uma constante durante o decorrer dos trabalhos.
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Figura 4.4 - Fotografia aérea da área de implantação (adaptado de Google, 2017)

Figura 4.5 - Vista da área de implantação (adaptado de Google, 2017)
Na Figura 4.4 e 4.5 é possível observar o enquadramento do recinto de escavação no quarteirão, bem
como a confrontação dos vários edifícios vizinhos e arruamentos face ao recinto de obra. Como se
observa, o recinto de obra fica muito próximo da Avenida da Liberdade, uma das principais e mais
movimentadas avenidas de Lisboa.
Os edifícios vizinhos 2, 3 e 4 não apresentavam caves, ou seja, a sua fundação encontrava-se à cota
do Piso 0. Já o edifico vizinho 1, dispunha de uma cave e a sua fundação encontrava-se sensivelmente
4.0m abaixo da cota do Piso 0. Refira-se a importância de não existirem caves vizinhas, uma vez que
existem inúmeras soluções/técnicas executadas em obra que introduzem vibrações nos terrenos
vizinhos, originando a descompressão destes e que em casos extremos podem originar danos severos
nas estruturas lá existentes, como já referido. Como tal, foi indispensável durante a execução dos
trabalhos (principalmente na 1ºfase da empreitada), um plano de instrumentação e observação (PIO)
que possibilitasse uma análise dos deslocamentos nas estruturas executadas, bem como nas
estruturas vizinhas. Este plano permitiu que todos os intervenientes, averiguassem o sentido e valor
dos deslocamentos que surjam, possibilitando assim, uma decisão mais capaz paras as próximas
etapas/frentes de trabalho. O PIO foi estudado em detalhe no subcapítulo 5.4.
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Condicionantes Geológicas, Geotécnicas e Hidrogeológicas
De acordo com a bibliografia existente, nomeadamente a Carta Geológica do Concelho de Lisboa, o
caso de estudo situa-se na formação designada por “Argilas e Calcário dos Prazeres”, vulgarmente
conhecida nos dias de hoje como “Camada dos Prazeres”. Trata-se de uma formação caracterizada
pela presença de níveis de argilas siltosas ou margosas, rijas, de cor acinzentada ou azulada,
esverdeadas na base, com intercalações carbonatadas em nódulos ou bancadas de calcários
margosos, esbranquiçados ou amarelados. Subjacente a esta unidade encontra-se o Complexo
Vulcânico de Lisboa (β), representado por basaltos decompostos a medianamente alterados de
tonalidades acastanhadas e acinzentadas, respetivamente (TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES, 2010).
Sendo esta uma zona de ocupação urbana intensa, a informação geológica foi obtida através de
resultados de sondagens geotécnicas. No caso de estudo presente, a determinação dos
condicionamentos geológicos-geotécnicos teve por base a informação obtida por três sondagens, S1,
S2 e S3, executadas pela empresa “TEIXEIRA DUARTE” em junho de 2008, cuja localização em planta
consta no Anexo 1. As sondagens foram realizadas com utilização de uma sonda hidráulica, montada
sobre lagartas, tendo-se perfurado à rotary com 140mm de diâmetro. Os terrenos atravessados pelas
sondagens, as suas características litológicas, profundidades e espessuras, são indicadas nos
“Gráficos das Sondagens”, que se encontram no Anexo 2
A realização das 3 sondagens foi acompanhada pela execução de ensaios de penetração dinâmica do
tipo SPT. Estes ensaios têm como principal objetivo a determinação da resistência do solo à
penetração, através da cravação de um amostrador com recurso à queda de um pilão. São executados
no interior da furação das sondagens, a profundidades previamente definidas e sempre que ocorrer
uma mudança litológica (Marques, 2017). Como referido, os ensaios foram executados quando mudava
a composição litológica dos terrenos ou em intervalos de cerca de 1.50m, de modo a caracterizar a
compacidade dos terrenos atravessados. Estes foram realizados em duas fases, sendo a primeira com
uma penetração de 15cm e a segunda com a penetração definitiva de 30cm. Suspende-se o ensaio
logo que o número de pancadas atingia 60cm em qualquer das fases (TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2008).
A realização das sondagens no interior do lote mostrou a existência de depósitos de aterros
heterogéneos e solos deslocados de baixa resistência, essencialmente argilosos, incluindo fragmentos
cerâmicos e pedras, com uma espessura máxima de 9 metros, subjacentes à formação miocénica.
Como referido anteriormente, litologicamente os terrenos englobados na “Camada dos Prazeres” são
argilas siltosas ou margosas e margas de cor cinzenta ou amarelada, com laivos escuros ou núcleos
esbranquiçados. Intercalam-se níveis pouco espessos ou núcleos de calcário margoso, pouco
fossilífero, fraturado. A formação no seu conjunto exibe elevada resistência traduzida, nos resultados
dos ensaios SPT, sempre com NSPT ³ 60 pancadas (TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES, 2010).
26

Nos “Gráficos das Sondagens” do Anexo 2 indicam-se os ensaios do tipo SPT realizados, com a
indicação da natureza litológica, a profundidade de execução dos ensaios, o número de pancadas em
cada fase e os correspondentes valores de NSPT obtidos. No Anexo 3 estão representados os diversos
perfis geológicos interpretativos, onde figuram os vários complexos intercetados por cada sondagem.
A análise destes perfis permite constatar o seguinte (TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES, 2008):
•

Os aterros e depósitos argilosos superficiais (Complexo C1) exibem espessuras
compreendidas entre cerca de 7.00m e 9.50m;

•

Subjacente, ao complexo C1 foi possível individualizar duas unidades distintas;

•

Uma unidade superior descontínua (Complexo C2A), com cerca de 1.50m a 2.50m de
espessura e constituída por argilas um pouco margosas que se apresentam muito duras;

•

Uma unidade inferior (Complexo C2B) constituída essencialmente por argilas margosas e
margas, muito rijas, com raras intercalações de calcários margosos muito rijos e que se
prolonga até cerca de 19.75m na sondagem 1 e 2. O limite inferior deste complexo não foi
atingindo na sondagem 3;

•

Inferiormente a este conjunto de complexos, ocorrem formações vulcânicas constituídas por
basaltos decompostos muito rijos (Complexo C3).

Com base na interpretação e análise dos resultados obtidos durante as campanhas de sondagens
realizadas, bem como dos ensaios SPT, definiram-se as seguintes zonas geotécnicas (figura 4.6):
•

C1 – Aterros e depósitos superficiais argilosos com vestígios de cerâmica, carvões e pedras;

•

C2A – Argilas um pouco margosas, cinzentas esverdeadas e amareladas, muito duras;

•

C2B – Formação heterogénea constituída essencialmente por argilas margosas cinzentas e
margas amareladas, muito rijas, com intercalações dispersas de calcários margosos,
amarelados muito rijos;

•

C3 – Basaltos decompostos castanho-acinzentados com veios brancos de calcite, muitos rijos.
Tabela 5 - Parâmetros geotécnicos adotados (Tomásio, Pinto, & Gomes, 2016a)
Zona

Geotécnica

NSPT

g

Ângulo de

Coesão

Módulo de

[kN/m ]

Atrito Interno f [º]

c’ [kPa]

Deformabilidade E [MPa]

3

C1

-

18

25

5

10

C2A

20 a 32

18

25

10

20

C2B

>60

21

30

40

50

C3

>60

21

30

50

80
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Figura 4.6 - Perfil geológico interpretativo das sondagens 1 e 3, corte B-B’ ( adaptado de
TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2008)
Estimaram-se os valores apresentados na tabela 5 para os parâmetros geotécnicos adotados,
considerando os complexos geotécnicos intercetados na zona em questão (Tomásio et al., 2016a).
Refira-se, no entanto, que estes valores necessitaram de ser confirmados em fase de obra, durante o
decorrer dos trabalhos de furação e escavação, tendo por base também, as leituras realizadas pelo
Plano de Instrumentação e Observação proposto.
No decurso dos trabalhos, foi detetada a presença de água nos terrenos, tendo-se procedido à
instalação de um piezómetro de tubo aberto de 50mm de diâmetro na sondagem 1. As medições
efetuadas no piezómetro indicam, na época em que os trabalhos foram realizados, que o nível da água
se situava a cerca de 12.30m de profundidade, sensivelmente à cota 30.80. A zona crepinada do
piezómetro foi protegida com manta geotêxtil e envolvida por areão calibrado (TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2008). No Anexo 4 encontra-se representado o perfil geológico e
hidrogeológico, onde figuram as sondagens 1 e 2, os complexos intercetados, bem como a cota nível
freático. Refira-se que a cota assinalada indica a cota base de escavação para execução da contenção
periférica.
Através da análise e interpretação dos resultados obtidos durante os trabalhos de prospeção e nas
observações efetuadas durante o reconhecimento visual da área de implantação, bem como o
zonamento geotécnico concebido através do relatório geológico proposto, confirmou-se que a litologia
existente não originava uma condicionante à escavação, desde que os trabalhos fossem realizados ao
abrigo de uma obra de contenção periférica. A escavação pôde ser realizada com recurso a meios
habituais, contudo dada a natureza e particularidade dos trabalhos, esta deve ser complementada com
técnicas de contenção ajustadas ao nível de segurança exigido para empreitadas com estas
características e dimensões.
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É ainda importante referir que, durante os trabalhos de escavação, a pedido do dono de obra e apenas
para confirmação das características de escavabilidade, foi realizada outra sondagem e consequente
estudo geotécnico o qual confirmou o estudo anteriormente realizado.

Solução Adotada
Considerações Gerais
Como referido no presente trabalho, esta fase da empreitada tinha como principal objetivo a realização
de uma escavação para execução de 5 pisos enterrados que iriam servir como zona de estacionamento
e arrumos de um edifício habitacional. Para concretizar este objetivo, foram preconizadas inúmeras
soluções e técnicas construtivas que melhor se adequavam às necessidades e características dos
intervenientes, tendo em conta os diferentes condicionalismos já descritos anteriormente neste
trabalho. Refira-se novamente a importância do Plano de Instrumentação e Observação proposto e
detalhado no subcapítulo 5.4. Como mencionado este plano permitiu à equipa projetista, bem como ao
empreiteiro geral a confirmação de alguns pressupostos assumidos em fase de projeto, bem como a
confirmação da ajustabilidade de algumas soluções adotadas. É também em plena fase de produção
que se confirmam algumas condições e pressupostos adotados, tais como a geometria da estrutura,
cotas de fundação, entre outros.
O âmbito deste subcapítulo compreende principalmente a análise das várias soluções preconizadas
em fase de projeto, bem como os respetivos fundamentos que as alicerçam como soluções adotadas.
A explicação detalhada dos vários processos construtivos será realizada de forma mais ampla nos
subcapítulos seguintes com o objetivo de expor de forma clara os equipamentos e materiais utilizados,
bem como a explicação dos processos construtivos que materializam estas soluções. Previamente ao
começo geral dos trabalhos de escavação e contenção periférica, foi efetuada uma vistoria para
aferição das condições de integridade das edificações vizinhas, uma vez que os trabalhos que foram
desenvolvidos poderiam afetar as estruturas vizinhas, tal como referido anteriormente. Foram
instalados e zerados todos os aparelhos de instrumentação, tendo se dado inicio aos trabalhos com a
desmatação e preparação do terreno e montagem do estaleiro.

Contenção Periférica
A solução preconizada em projeto para realização da contenção periférica, face aos condicionalismos
já descritos, foi a execução de paredes de betão armado com recurso à tecnologia denominada de
“Berlim Definitivo” ou paredes do tipo Munique (figura 4.7). Esta solução, cujos fundamentos teóricos
foram abordados no capítulo 2, apresenta-se como a solução mais aplicada em empreitadas desta
natureza com características muito própria. Considera-se que esta solução apresenta numerosas
vantagens económicas, um rendimento favorável à execução do trabalhos, bem como um óptimo
aproveitamento de área de implantação. Não implica uma vasta área de estaleiro, uma vez ser apenas
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necessário espaço disponível para material de cofragem e aço de armadura (Brito, 2001b). Outro
argumento que fundamenta a adoção desta solução como técnica de contenção é a não existência de
nível freático até à cota de fundação da contenção prevista. A presença de nível freático poderia
inviabilizar esta técnica, dada a fraca capacidade estanque que esta solução apresenta.

A

B

C

©

©

D
©

Figura 4.7 - Fotografia panorâmica da solução adotada
Esta solução consistiu, então, na execução faseada de cima para baixo de painéis de betão armado
que podiam ser ancorados ou escorados. Os painéis de betão armado ficam solidarizados no topo
através das vigas de coroamento e apoiados provisoriamente em microestacas que são executadas
antes do inicio da escavação. Estas microestacas têm como principal objetivo suportarem todas as
cargas verticais que irão estar aplicadas sob a parede de contenção, incluindo o peso próprio. Entre os
vários tipos de fundações indiretas disponíveis no mercado, as microestacas apresentam-se como a
solução mais vezes executada dada a sua versatilidade, reduzida dimensão e facilidade de execução.
Considera-se também, em comparação com outras soluções, que esta técnica apresenta reduzida
introdução de vibrações no solo durante a sua execução. Estes argumentos, anteriormente referidos,
fundamentaram a sua seleção como solução de apoio para cargas verticais dos painéis da parede de
contenção.
Pode observar-se, nas Peças Desenhadas do Anexo 5, a configuração da solução executada, incluindo
a disposição em planta da parede de contenção, a localização das ancoragens provisórias,
microestacas e escoramentos de canto, bem como a de alguns aparelhos utilizados na instrumentação
da empreitada. Encontram-se igualmente, no Anexo 5, as diversas vistas da solução proposta, alçados
planificados e cortes transversais, para melhor perceção e visualização da mesma.
Todos os painéis foram executados individualmente, começando-se os trabalhos pela escavação local
de abertura do painel. De seguida seguiram-se os trabalhos de montagem da armadura e cofragem,
para posterior betonagem. Para evitar a descompressão excessiva dos terrenos, foi estabelecido um
intervalo de tempo entre as fases de abertura do painel e respetiva betonagem com um período máximo
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de 12 horas. A estabilidade da parede de contenção, como referido, é garantida através da execução
de ancoragens, e com a colocação de escoramentos de canto. Em fase definitiva as lajes dos novos
pisos enterrados iriam substituir estes elementos na sua função de suporte da parede de contenção.
A escavação no total apresentou uma altura máxima de 16m e para a parede de contenção em betão
armado, foi adotada uma espessura mínima de 0.35m em fase de projecto (Tomásio et al., 2016a).
Apesar de existir este valor como referência, a betonagem foi feita contra o terreno e nem sempre foi
fácil garantir uma superfície uniforme deste, durante a fase de escavação do painel. Durante a
escavação, aquando da passagem da zona geotécnica C1 para a zona geotécnica C2A (sensivelmente
na passagem do 2º para o 3º nível), o projeto foi alterado e foi aumentada a dimensão de alguns painéis
no alçado AB. Esta alteração foi possível, pois o estrato intercetado apresentava as características
suficientes de resistência para execução de painéis com maiores dimensões.

Figura 4.8 - Cortina de colunas de calda de cimento
Como referido, antes de se iniciar a escavação propriamente dita, foi necessária a realização de uma
cortina de colunas de calda de cimento. Estas colunas (figura 4.8), cujo o objetivo principal foi o
tratamento prévio do terreno, foram executadas com uma ligeira inclinação (colunas sub-verticais) nos
primeiros dois níveis de contenção, sensivelmente até à cota 35.00 (cerca de 8.00m de profundidade).
Esta técnica, cujos fundamentos teóricos se encontram no subcapítulo 3.5, está pormenorizada no
subcapítulo 4.4.1.
Realizadas as colunas de calda de cimento, foram executadas as microestacas. Após a furação seguese a introdução da armadura no seu interior e iniciam-se os trabalhos de injeção de preenchimento e
de selagem do bolbo. A injeção de selagem foi executada recorrendo ao sistema IRS (obturador duplo
e válvulas anti-retorno). Na figura 4.8 é possível observar as microestacas. Como mencionado em
projeto, "os comprimentos totais das microestacas deverão ser compatíveis com a localização do
respectivo bolbo de selagem, com pelo menos 6m, no substrato competente e geologicamente estável
face a geometria da escavação para a construção de todos os pisos enterrados“ (Tomásio et al.,
2016a). O estrato que apresentava tais características foi o estrato C2B composto por argilas margosas
cinzentas e margas amareladas, muito rijas, com intercalações de calcários margosos, muito rijos.
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Se as microestacas se encontrarem fora do plano de contenção, por força da altura mínima entre a
máquina de furação e a parede contígua de um edifico vizinho, é necessária a ligação da microestaca
à parede de contenção através de cachorros metálicos (figura 4.10), situação que ocorreu nos alçados
CD e BC. Estes cachorros metálicos foram executadas com duas funcionalidades, garantirem a
transmissão dos esforços da parede de contenção para as microestacas e servirem como apoios
pontuais para controlo da encurvadura. Os cachorros foram executados in situ através da soldadura de
vários perfis UNP. Na figura 4.8 é possível observar uma primeira fase de execução do cachorro onde
se soldam os perfis UPN 160 entre si, em torno da microestaca (figura 4.9). Pode observar-se nas
Peças Desenhadas do Anexo 6, a configuração da solução adotada para os cachorros metálicos de
ligação da microestaca à parede de contenção. Foram preconizados negativos com 50mm na chapa e
nos perfis UNP300 nas zonas a serem embebidas pelo betão. Desta forma assegurou-se uma
transmissão mais eficaz dos esforços entre os vários elementos do cachorro.

Figura 4.9 - Perfis UPN

Figura 4.10 - Cachorros metálicos de ligação das

160 soldados entre si em

microestacas à parede de contenção

volta da microestaca
Após a realização das microestacas foi executada a viga de coroamento (figura 4.11), que apresentava
dupla função, servir como ponto inicial para a construção dos painéis da parede de contenção e
solidarização das microestacas de modo a que estes elementos resistam aos esforços em conjunto e
não individualmente.

Figura 4.11 - Microestacas ligadas à viga de coroamento
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Como mencionado, o equilíbrio da parede era garantido através das ancoragens e escoramentos de
canto. Habitualmente os painéis primários são painéis ancorados e os painéis terciários (também
denominados por painéis de canto), são escorados. Tendo em conta as características dos terrenos
vizinhos bem como as estruturas lá existentes, foi adotado como solução de suporte à escavação, a
execução de ancoragens provisórias nos alçados AB, BC, CD e DC, exceto no 1ºnível do alçado CD.
O facto do edifício vizinho deste alçado apresentar uma cave com parede de betão armado, impedia a
utilização de ancoragem como elemento de suporte.
As ancoragens adotadas eram constituídas por 5 cordões de 0.6’’ (15.24mm), apresentavam
afastamento médio em planta de 3m com um comprimento mínimo de selagem de 7m em estrato
competente. As inclinações e comprimentos totais das ancoragens variavam em função do nível de
contenção, uma vez que existia a necessidade de evitar o cruzamento entre as ancoragens e
instalações e/ou estruturas existentes no interior dos terrenos vizinhos. Para além disso, era necessário
garantir a amarração das ancoragens em terreno competente. Os terrenos que apresentam tais
características caracterizam-se por valores de NSPT superiores a 60 pancadas, ocorrendo assim
transmissão das cargas ao longo do bolbo de selagem. A furação para a execução das ancoragens foi
realizada com diâmetro mínimo de 150mm conforme preconizada em projeto. A injeção de selagem foi
realizada recorrendo ao sistema de injeção global unitária (IGU). Durante um período compreendido
entre 3 a 7 dias, a calda de cimento adquire características necessárias para o inicio dos trabalhos de
tensionamento das ancoragens com recurso ao macaco hidráulico. Na figura 4.12 é possível observar
uma ancoragem já executada em fase final.

Figura 4.12 - Ancoragem
Os escoramentos de canto foram executados em fábrica (pré-fabricação) e eram constituídos por perfis
de aço HEB, soldados entre si (figura 4.13). Os trabalhos adicionais a efetuar nesses elementos foram
a marcação da posição do escoramento no local, a furação para colocação das buchas químicas,
necessárias à fixação do escoramento à parede de contenção e o enchimento com espuma de
poliuretano no remate, entre a chapa de apoio e a parede de contenção (figura 4.13). Pode observarse nas Peças Desenhadas do Anexo 7, a configuração da solução adotada para as chapas de apoio
dos escoramentos de canto.
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b)

a)

Figura 4.13 - a) Posicionamento do escoramento de canto b) Preenchimento do remate
entre chapa e parede de contenção com espuma de poliuretano
Por último, é importante referir que, para viabilizar a solução proposta, foi essencial o cumprimento do
rigor técnico durante os processos construtivos de todas as identidades intervenientes. Deste modo, é
possível executar a solução proposta da forma mais ajustada possível. As soluções referidas neste
subcapítulo serão, de seguida, descritas e explicitadas de forma mais pormenorizada.

Equipamentos, Materiais e Processo construtivo
No presente subcapítulo identificam-se os principais processos e técnicas construtivas adotadas, bem
como todos os materiais e equipamentos necessários para a execução dessas soluções. As
observações e registos fotográficos obtidos durante o acompanhamento da empreitada, permitiram
uma análise mais completa dos processos construtivos, materiais e equipamentos observados.

Colunas de Calda de Cimento
Como referido anteriormente, a execução das colunas de calda de cimento, permitiu uma melhoria
rápida das características do terreno. A execução desta técnica consiste na injeção de calda de cimento
a baixa pressão, formando assim colunas contiguas entre si, que no seu conjunto formam uma cortina
em todo o recinto de escavação. Esta técnica de tratamento dos solos permitiu a consolidação dos
terrenos superficiais de aterro a tardoz da parede de contenção (sensivelmente primeiro e segundo
nível de contenção), limitando assim a descompressão destes durante os trabalhos de escavação.
Todas as colunas de caldas de cimento foram realizadas pelo interior do recinto de escavação formando
assim colunas sub-verticais (figura 4.14), com alguma inclinação.
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Figura 4.14 - Perfil tipo das colunas de calda de cimento (adaptado Tomásio, Pinto, & Gomes,
2016b)
O processo construtivo consistiu basicamente na execução de furos de Æ250mm, com recurso a trado
ou varas e bit, e injeção de baixo para cima da calda de cimento a baixa pressão, correspondente à
fase de selagem. A execução dos furos foi faseada em intervalos de 1.00m. O afastamento entre
colunas foi de 0.30m, formando assim uma cortina de colunas de calda de cimento.
Para a realização do processo de furação com sucesso são utilizados equipamentos apropriados e,
sempre que seja possível, com recurso a trado visto ser o meio que introduz menos vibrações nos
terrenos. O equipamento utilizado para o efeito pode ser observado na figura 4.15. Em ambos os
processos de furação, devido aos comprimentos totais das colunas é necessário interromper de quando
em quando a operação de furação, de modo a acoplar novos troços de trado ou varas. O meio de
furação maioritariamente utilizado foi com recurso a trado, como se pode observar na figura 4.15.
Esta é a técnica de furação mais utilizada, uma vez que, tal como referido, minimiza a perturbação nos
terrenos, pois a extração dos detritos provenientes da furação é realizada pelo próprio trado, que segue
o princípio do parafuso de Arquimedes. Contudo, esta técnica só é praticável em solos coesivos de
compacidade média, porque o trado não apresenta rigidez à torção necessária para transmitir binários
elevados desde a cabeça rotativa até à ponteira de corte. Por outro lado, neste sistema, as paredes do
furo devem ter capacidade suficiente para permanecer estáveis após a furação, de modo a permitir a
introdução e selagem do sistema de injeção, o que torna o processo inadequado para solos de reduzida
coesão (Brito, 2001a).
Realizada a furação, dá-se inicio à injeção da calda de cimento no interior do furo a baixa pressão,
introduzida quase apenas sobre gravidade. Para o efeito é utilizado uma central de mistura, idêntica à
da figura 4.20, para execução da calda de cimento. Foi preconizado em projeto uma calda com cimento
CEM I 42,5 R misturado com água a uma relação de A/C = 1/ 2,5 que garante aos 7 dias uma resistência
à compressão simples de 27 MPa.
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a)

b)

Figura 4.15 - a) Furação recorrendo a trado b) Trado para execução das colunas de calda
de cimento do 2ºnível
Como referido, o principal objetivo da execução das colunas de calda de cimento, foi o tratamento
prévio dos solos de aterro (C1) a tardoz da parede de contenção, limitando assim a descompressão
excessiva e permitindo o incremento da capacidade resistente do terreno. Esta solução possibilitou
assim, a execução dos trabalhos de escavação de forma menos limitada, em concreto o planeamento
construtivo dos painéis de betão armado correspondentes à solução de contenção periférica adotada.

Microestacas
4.4.2.1 Considerações Gerais
As microestacas apresentam-se como uma variante de fundações profundas, ou seja, aquelas em que
as características mecânicas do solo não permitem garantir a segurança em zonas superficiais, sendo
necessário atingir grandes profundidades para atingir os valores de resistência adequados e limitar os
assentamentos a valores aceitáveis (Machado, Branco, Brito, Vaz Paulo, & Pedro Correia, 2011). Este
elemento de elevada esbelteza transmite as solicitações impostas ao solo através de atrito lateral.
Devido às características geométricas da microestaca a resistência de ponta é desprezável, contudo,
quando existe, só ocorre por atrito lateral. Na figura 4.16 é possível ver a diferença entre resistência
por atrito lateral e resistência de ponta quando finalizada a mobilização.

Figura 4.16 - Resistência de ponta vs Resistência por atrito lateral (Hemeda, 2015)
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A microestaca é um elemento estrutural podendo ser moldado ou cravado. As estacas cravadas são
introduzidas no terreno por cravação, provocando alterações no solo pela vibração produzida no
processo inerente à cravação e compressão do solo envolvente. Por sua vez, as estacas moldadas são
executadas in situ através de furação prévia com substituição do solo extraído pelo volume da estaca,
não originando alterações muito significativas no solo durante a sua execução.
Entre muitos autores, a definição de microestaca apresenta-se sobretudo mais centrada nas
microestacas moldadas, sendo na generalidade destes casos, possível adotar a seguinte definição:
“Microestaca é uma estaca de pequeno diâmetro com extração de solo, moldada, composta por calda
de cimento de selagem e/ou injeção e tendo elementos de aço como reforço que resiste em maior
proporção à totalidade das cargas de projeto, comparativamente com as estacas convencionais.”
(Bruce & Nierlich, 2008).
Como se observa na figura 4.17, a microestaca é constituída por dois tipo de armadura, uma principal
e uma secundária, e seladas com calda de cimento até à boca do furo onde se inserem. Contudo esta
solução é relativamente pouco frequente nos dias de hoje, recorrendo-se sobretudo a microestacas
constituídas apenas por uma única armadura principal. A armadura é dotada de secções com válvulas
que se abrem e fecham permitindo assim a criação do comprimento correspondente ao bolbo de
selagem. A injeção da calda de cimento pode ser feita a baixa ou a alta pressão, contudo a solução
mais vezes utilizada devido à melhor competência da injeção, é a injeção feita a alta pressão.
Atualmente, as microestacas são uma solução construtiva bastante utilizada, sendo que o seu vasto
campo de aplicação tem contribuído bastante para esta situação. Das aplicações mais correntes destes
elementos identificam-se o reforço e recalce de fundações, consolidação de terreno e estabilização de
taludes (Machado et al., 2011).

Figura 4.17 - Constituição de uma microestaca (Machado et al., 2011)
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4.4.2.2 Processo Construtivo
No presente subcapítulo irá ser feita uma análise ao processo construtivo do elemento microestaca,
bem como todas as técnicas que envolvem a sua execução em fase de obra. Enumeram-se de seguida
por ordem de execução as várias fases do processo construtivo:
•

Furação/Perfuração;

•

Posição da Armadura;

•

Injeção da Calda de Cimento.

A fase de furação/perfuração inicia-se com a localização exata da implantação, com determinação
precisa do centro de cada microestaca através dos métodos usuais de topografia. Depois de determinar
esse ponto, é cravada uma ponta de varão ou um pedaço de madeira e é nivelada a plataforma de
trabalho e posicionado o equipamento de furação, o que se processa com relativa facilidade dada a
grande mobilidade do equipamento.
Pode-se escolher entre um equipamento de furação hidráulico por rotação, como os trados, ou por rotopercussão, como por exemplo as varas e bit. Estes equipamentos devido á sua versatilidade, podem
executar a furação pelos dois métodos, por esse motivo estes equipamentos também estiveram
presentes durante a execução das ancoragens e colunas de calda de cimento. Como mencionado,
sempre que possível, para o processo de furação, foi utilizado o trado ao invés das varas e bit, visto
que este meio introduz menores vibrações nos terrenos vizinhos, contudo foram usadas ambas as
tecnologias durante a execução das microestacas. Em situações em que se verifica a presença de
terrenos menos coerentes, a furação pode ser complementada com um tubo de revestimento, para a
ajudar na contenção do furo durante a furação. Na presença de terrenos mais rígido pode-se recorrer
ao martelo de fundo de furo ou ao aclopamento de ponteiras que contenham brocas adiamantas para
ajudar na furação.
Finalizada a furação é necessário garantir a total limpeza do furo em todo o seu comprimento. A
completa eliminação de detritos possibilita que os processos de selagem e reinjeção com calda de
cimento sucedam com melhor qualidade, pois não ocorre mistura de terreno com calda . Permite ainda
que a fase de colocação dos tubos que compõem a microestaca se execute sem qualquer obstrução,
ou seja, de uma forma mais fácil e rápida.
A furação com recurso a varas e bit consiste num bit de corte (ponteira) acoplado na extremidade de
uma série de varas ocas (figura 4.18) que lhe transmitem a energia necessária através da percussão.
No interior das varas ocas circula água sob pressão, que é utilizada para remover os detritos de furação,
que afluem à boca do furo sob a forma de lamas. Os comprimentos totais das microestacas obrigam a
interromper a operação de furação de modo a acoplar novos troços de varas.
Esta técnica de furação é empregue quando os solos a atravessar são constituídos maioritariamente
por rocha.
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b)

a)
Figura 4.18 - a) Varas b) Bit de Corte (Trialete)

Nos seguintes pontos estão indicados todos os procedimentos a executar durante a fase de furação
(Machado et al., 2011):
1. Colocação da ferramenta de furação na cabeça de rotação da máquina;
2. Faz-se coincidir o eixo de ferramenta de furação com o eixo do furo;
3. Verifica-se o ângulo de ataque através dos níveis colocados na torre da máquina;
4. Inicio da furação;
5. Furação até à cota de projeto (vão sendo ligados vários troços da ferramenta de furação
profundidade avaliada pela quantidade de troços ligados);
6. A remoção do solo. Caso de utilize o trado, este é extraído durante a furação pelo trado, através
das suas hélices.
Terminada a limpeza do furo, iniciam-se os trabalhos para introdução da armadura. Este processo pode
ser feito com o auxilio da torre do equipamento ou da grua. Devido à limitação de espaço e como na
maior parte das vezes a profundidade de furação é muito elevada, é necessário criar juntas na
armadura. Estas juntas podem ser feitas por soldadura, se a microestaca trabalhar à tração ou por
uniões roscadas (figura 4.19), se trabalhar à compressão.
A armadura principal, ou tubo manchete, utilizada na execução da microestaca é um perfil tubular em
aço do tipo N80 (API 5A) com dimensões f139,7x9mm (figura 4.19), com tensão de cedência típica na
ordem dos 560MPa (80 libras por polegada quadrada – unidades inglesas a que se refere a numeração
N80, classe comercial mais comum deste tipo de perfis). A armadura é constituída por uma secção
metálica em aço oca e composta por manchetes nos troços correspondentes ao comprimento selagem.
As manchetes (figura 4.19) são válvulas antirretorno constituídos por elastómeros que impedem a
entrada de calda para o interior da microestaca durante a primeira injeção de selagem. Durante a fase
de reinjeção para criação do bolbo de selagem, as manchetes devido à pressão imposta pela injeção,
abrem-se permitindo assim, a saída de calda e consequente criação do bolbo de selagem.
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a)

b)

Figura 4.19 - a) Troço extremo de armadura. Fundo do perfil e 1a manchete
b) Pormenor da ligação roscada entre troços
Uma vez colocada a armadura, pode-se dar início ao processo de injeção da calda no interior da
microestaca. Como mencionado a injeção pode ser divida em duas fases, fase de injeção primária e
secundária. A primeira fase é usualmente denominada por fase de selagem, e tem como principal
propósito o preenchimento do remanescente de vazios criados durante a fase de furação e não
ocupados pela armadura principal. Nesta fase é injetada calda de cimento com auxilio da mangueira,
de baixo para cima, fundamentalmente por gravidade (a baixa pressão) no vazio entre o terreno (ou
tubo molde) e a armadura principal.
A segunda fase é usualmente chamada de fase de injeção sobre pressão ou de fase de reinjeção e
consiste basicamente na introdução de calda de cimento a alta pressão no interior da armadura
principal. O sistema indicado foi injeção repetitiva e seletiva (IRS). Neste sistema a calda de cimento é
injectada no interior da microestaca, com recurso a obturadores que, através do seu posicionamento
no interior da armadura principal permitem a injeção de calda, a alta pressão em secções específicas,
as manchetes que abrem de acordo com a pressão a que estão sujeitas. Neste sistema é possível
então, o controlo faseado e repetitivo, ao longo do comprimento de selagem.
O controlo da pressão é feito através do manómetro instalado na central misturadora (através deste
manómetro é possível saber o momento exato da abertura das manchetes, devido à queda brusca de
pressão). A abertura das manchetes, permite a criação do bolbo de selagem e consequente
mobilização do atrito lateral. Esta operação deve ser realizada, normalmente, entre as 12h e as 14h
após a injeção de selagem. Se tal for necessário podem ser realizadas várias reinjeções, também com
períodos de 12h. Através das leituras das pressões no manómetro e dos tempos de injeção procedeuse às operações necessárias até se atingirem os valores definidos em projeto. Nesta fase são
controlados a pressão de abertura das manchetes e o volume de calda consumido.
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Durante ambas as fases é utilizada calda de cimento homogénea, previamente executada in situ, numa
central de mistura idêntica à da figura 4.20, de baixo para cima, a baixa pressão, com auxilio de uma
mangueira de injeção. Para o fabrico da calda foi usado cimento CEM I 42,5 R misturado com água a
uma relação de A/C = 1/ 2,5.

Figura 4.20 - Central de mistura para fabrico da calda de cimento

Viga de Coroamento
Como referido, a viga de coroamento apresentava dupla função, servir como ponto inicial para a
construção dos painéis da parede de contenção e solidarização das microestacas de modo a que estes
elementos resistam aos esforços em conjunto e não individualmente. O processo construtivo da viga
de coroamento não apresenta nenhuma complexidade em particular, seguindo os procedimentos
habituais: colocação da armadura, execução da cofragem (figura 4.21) e por fim betonagem contra o
terreno existente, na face extradorso da viga. A cofragem foi realizada com recurso a tábuas e barrotes
de madeira e de modo a suportar o impulso do betão fresco o escoramento é garantido contra o terreno
existente através de prumos de madeira. Nas figuras seguintes é possível observar as diferentes fases
de execução da viga de coroamento.

a)

b)

Figura 4.21 - a) Colocação da armadura da viga de coroamento
b) Cofragem e respetivo escoramento
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Como se pode observar, na face superior da viga de coroamento foram deixadas armaduras de espera
para execução dos pilares da superestrutura. Foi executada uma escavação parcial com talude 1/1
provisório para colocação das armaduras. Deste modo, é possível deixar armaduras de espera para os
painéis da parede de contenção. Na figura seguinte é possível ver o pormenor construtivo para
execução da viga de coroamento.

Figura 4.22 - Pormenor construtivo da Viga de Coroamento
(adaptado de Tomásio et al., 2016b)
Finalizada a execução da viga de coroamento, iniciam-se os trabalhos para execução da parede de
contenção periférica de betão armado com recurso a paredes do tipo Berlim Definitivo.

Berlim Definitivo
Como referido nos capítulos anteriores, a solução preconizada em projeto para realização da contenção
periférica, dadas as condições geotécnicas e geológicas do local, foi a execução de paredes do tipo
Berlim Definitivo ou Munique. Como mencionado, este tipo de contenção recorre à execução de painéis
de betão que ficam ligados no topo através da viga de coroamento e apoiados provisoriamente em
microestacas. Esta solução, como referido, possibilita a realização da escavação em simultâneo com
a execução dos painéis de contenção de betão armado. Esta característica possibilita uma redefinição
em fase de obra do número de travamentos (ancoragens, escoramentos, entre outros), em função das
reais características dos terrenos escavados, revelando-se assim como uma enorme mais valia para a
execução da empreitada em condições de segurança (Brito, 2001b).
Como mencionado, estes painéis que podem ser escorados ou ancorados, ficam apoiados
provisoriamente em microestacas que são executadas antes do inicio da escavação. Na figura 4.23 é
possível observar estas três soluções: as microestacas, as ancoragens e os escoramentos de canto.

42

Figura 4.23 - Contenção Periférica do tipo Berlim Definitivo

Como referido no presente trabalho, a contenção periférica realizada de acordo com a tecnologia
denominada Berlim Definitivo, não exige mão-de-obra especializada nem de equipamentos específicos.
Contudo, se for necessária a execução de ancoragens, como foi o caso de estudo, é exigida a utilização
de alguns equipamentos não correntes, como por exemplo o macaco hidráulico para aplicação de préesforço na ancoragem. No âmbito construtivo, é ainda importante salientar que a execução da parede
de contenção só deve começar depois de finalizada a execução da viga de coroamento. Em alguns
casos é recorrente executar a viga de coroamento juntamente com os painéis de primeiro nível de
contenção, de modo a aumentar o rendimento de execução dos trabalhos. A metodologia utilizada para
a execução deste tipo de tecnologia, em geral, é a seguinte:
a) Escavação Local;
b) Execução dos painéis primários;
c) Execução das ancoragens dos painéis primários;
d) Execução dos painéis secundários e respetivas ancoragens caso existam;
e) Execução dos painéis terciários (de canto) e respetivos escoramentos;
f)

Repetição dos pontos a) até f) para todos os níveis até à cota de fundação;

g) Execução da superestrutura e desativação das ancoragens e escoramentos.
Para a execução dos painéis é necessário proceder-se à sua abertura, que consiste em escavar uma
porção de terreno local, deixando duas banquetas de terreno (figura 4.24), uma de cada lado da zona
escavada. Estas banquetas apresentam a função de suportar parte do impulso do terreno que era
suportado pelo solo através do “efeito de arco”, fenómeno já explicado na presente dissertação. Refirase com exceção de situações devidamente justificadas, e previamente aprovadas pela fiscalização,
não deverão realizar-se, em simultâneo, dois painéis primários consecutivos, deixando apenas um
painel secundário de intervalo.
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A largura de escavação, corresponde à distância entre as microestacas acrescida de uns centímetros,
já a altura correspondente sensivelmente ao pé direito de um piso enterrado. A profundidade para o
interior de escavação é variável, não excedendo os 3.00m, valor limitado pela extensão máxima do
escoramento (prumo) (Cravinho, 2011).

Figura 4.25 - Superfície de escavação
uniforme e armaduras de espera
Figura 4.24 - Recurso a banquetas
durante a fase de escavação e abertura
de painéis de 2º nível no alçado CD

Depois de finalizados os trabalhos de abertura do painel, antes da colocação da armadura no painel, é
importante, garantir uma superfície uniforme do terreno durante a fase de escavação (figura 4.25). A
esta fase, muitos autores denominam aprumo da escavação. Deste modo, é possível uma menor
variabilidade do valor de recobrimento, que consequentemente origina menor consumo de betão e
espessuras mais baixas (Cravinho, 2011). Contudo, como explicado no subcapítulo 4.2.2 , os terrenos
intercetados, principalmente o complexo C1 e o complexo C2A eram constituídos por depósitos de
argilas. Por esse motivo, e devido à característica intrínseca deste material, denominada por coerência
a fase de aprumo da escavação torna-se uma tarefa mais complicada. Este problema origina uma maior
variabilidade de recobrimento, promovendo assim valores de espessura maiores. Exemplo disso, são
os painéis que intersectam a zona geotécnica C1 e C2A, que apresentam valores que ultrapassam o
valor recomendado em projeto. Apesar disto, depois de analisado os dados recolhidos, verificámos que
a variabilidade entre as medições do volume de betão iniciais e os consumos finais de betão não foram
muito distantes. Podemos concluir que esta pequena diferença entre os consumos de betão, se
verificou devido ao tratamento de colunas de calda de cimento nos primeiros níveis de contenção. Este
tratamento permitiu uma melhoria das características mecânicas do solo, tornando-o mais coeso.
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Na montagem das armaduras de cada painel, executa-se em primeiro lugar a armadura da face
extradorso. Se o painel que se está a executar for ancorado ou escorado existe um reforço dessa
armadura. Este reforço foi efetuado e consistiu na sobreposição de uma malha de 2x2m, com ferros de
Æ12 espaçados a 0.15m, à armadura geral do extradorso da parede. Este reforço permitiu incrementar
a resistência ao efeito de flexão na zona da ancoragem ou na zona de ligação entre o escoramento e
o painel. Esta armadura é depois completada com outra malha de estribos dispostos em cruz,
centralizados na zona do furo, para efeitos de resistência ao punçoamento. Este elemento é
frequentemente denominado por cruzeta, por razões referidas acima (figura 4.26). Por fim são
colocadas as armaduras de espera de lajes ou pilares (caso estes fiquem no interior da parede de
contenção) e a armadura da face intradorso.

b)

a)

Figura 4.26 - a) Cruzeta b) Armadura em painel ancorado

Se o painel a executar for ancorado, antes da colocação da cofragem, são colocados tubos de PVC
que servirão de negativos para a ancoragem. É importante garantir uma ligeira inclinação no tubo de
PVC, de modo a que o equipamento de furação execute a ancoragem com a inclinação preconizada
em projeto. Nota ainda para as armaduras dos pilares que, foram colocadas previamente às armaduras
dos painéis, e localizadas nas fronteiras entre painéis. Pode observar-se nas Peças Desenhadas do
Anexo 8 a os pormenores e cortes da armadura dos painéis não ancorados/escorados, bem como os
pormenores da armadura de reforço ao punçoamento dos painéis ancorados/escorados. É comum no
final da montagem da armadura, a colocação de uma camada de areia e/ou terra na base do painel de
modo a não permitir a infiltração do betão no terreno durante a betonagem, e ainda garantir espaço
para as armaduras de espera, que farão a ligação ao painel seguinte.
A cofragem dos painéis é na maioria das vezes realizada com recurso a tábuas de madeira,
frequentemente denominados por taipais, mas também podem ser utilizados elementos metálicos. Nas
figuras seguintes observa-se a utilização dos dois tipos de material. Na figura 4.27, como o painel
apresentava grandes dimensões, optou-se pela cofragem metálica, aumentando assim os rendimentos
de execução da cofragem. Já na figura 4.28, o tipo de cofragem utilizado foi o tradicional, tábuas e ripas
de madeira.
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Figura 4.27 - Cofragem Metálica
Figura 4.28 - Cofragem com recurso
a tábuas de madeira
De modo a resistir ao impulso do betão fresco e do terreno, o travamento da cofragem dever bem
garantido. Este travamento pode ser conseguido por meio de escoramento contra o terreno (onde são
colocadas tábuas de madeira que aumentam a área de contacto) (figura 4.29), ou contra maciços de
betão (figura 4.30), com recurso de prumos metálicos ou barrotes de madeira. Deve ser deixada uma
abertura na cofragem (“bico de pato”), como representada na figura 4.31, para que se possa proceder
à betonagem do painel.

Figura 4.30 - Escoramento contra
maciços de betão
Figura 4.29 - Escoramento
contra banqueta de terreno

Figura 4.31 - Bico de pato para betonagem do painel
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Segundo o REBAP, a descofragem do painel pode ser feita cerca de 48 horas após a fase de
betonagem. Nesta fase, os painéis encontram-se mais vulneráveis, uma vez que já não se encontram
suportados pela cofragem, e o betão ainda não possui as características de resistência finais. Assim,
a partir deste momento a execução das ancoragens deve realizar-se o mais rápido possível, de modo
a travar os impulsos provenientes do terreno. O processo construtivo, bem como materiais e
equipamentos para execução das ancoragens, encontra-se descrito no subcapítulo seguinte.
Finalizada a descofragem, é necessário demolir o excesso de betão localizado na zona do bico de pato
com recurso ao martelo pneumático.
O processo construtivo dos painéis secundários é semelhante à execução dos painéis primários, com
exceção de poder ser dispensado o recurso a ancoragens. Contudo em certas empreitadas é
necessário recorrer a painéis secundários ancorados de modo a garantir a contenção do terreno, face
aos impulsos verificados. Por fim, refira-se que a execução dos painéis terciários (de canto) e respetivos
escoramentos deve ser feita em primeiro lugar em relação aos painéis secundários, uma vez que
geralmente estas zonas representam zonas sensíveis de escavação, devendo ser o mais rapidamente
travadas.
Refira-se novamente a importância do cumprimento do faseamento construtivo, em particular na
sequência de execução dos painéis, primeiro executa-se os painéis primários e respetivas ancoragens
e só depois executa-se os painéis secundários, terciários e respetivos escoramentos de canto.
Relembre-se a importância de se terminar primeiro o primeiro nível de contenção pois, o correto
faseamento indica que só se devem iniciar a execução dos painéis inferiores, quando as ancoragens
dos pisos superiores estão terminadas, ou seja depois de aplicado o pré-esforço.

Ancoragens
A execução da técnica de contenção periférica com recurso as paredes tipo Berlim Definitivo foi
complementada com a execução de ancoragens e escoramentos, para o apoio provisório dos painéis
da contenção periférica. Todas as ancoragens apresentavam as mesmas características gerais,
contudo o comprimento livre, o comprimento de selagem e inclinação podiam variar, dependendo da
localização da ancoragem.
As ancoragens utilizadas eram constituídas por 5 cordões de 0.6’’, e resistiam a uma carga de blocagem
máxima de 780kN e a um pré-esforço útil de 600kN. Eram constituídas por mangas de polietileno, para
proteção dos cordões no comprimento livre da ancoragem. Foram aplicados também espaçadores, de
modo a evitar o contacto entre os cordões e as paredes do furo. Como referido, apresentavam
afastamento médio em planta de cerca de 3.00m e comprimento de selagem mínimo de 7.00m. Como
mencionado as ancoragens apresentavam inclinações e comprimentos variáveis, em função da cota
(nível de contenção) e do alçado.
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4.4.5.1 Processo Construtivo
O processo construtivo de execução de ancoragens aplicado em obra pode ser resumido nos seguintes
passos: furação, introdução da armadura, duas fases de injeção tal como no processo construtivo das
microestacas e por fim aplicação do pré-esforço na ancoragem através do macaco hidráulico.
O processo construtivo relativo à furação/perfuração realizou-se de forma análoga às microestacas,
com recurso a trado ao invés das varas e bit, visto que este meio introduz maiores vibrações no terreno.
Na garantia de terrenos com características de coerência suficientes para o furo conservar as suas
paredes, o meio de furação utilizado foi o trado. Contudo, na presença de solos com maior resistência,
a furação foi realizada com recurso a varas e bit de corte ou através de martelo de fundo de furo.
O equipamento utilizado está representado na figura 4.32 e a furação foi realizada com a inclinação
prevista em projeto, que foi imposta através dos controlos da máquina pelo operador-manobrador. O
negativo para execução da furação da ancoragem foi deixado aquando da betonagem do painel. No
final da furação, faz-se o saneamento do furo com recurso a ar comprimido (Cravinho, 2011). Tal como
nas microestacas, deve haver a garantia de que o furo realizado se encontra livre de obstruções e de
saliências.

Figura 4.32 - Equipamento utilizado para furação
Nos dias de hoje, devido à pressão imposta pelos donos de obra, os prazos são cada vez mais curtos.
Uma das maneiras de aumentar os rendimentos de obra é executar a furação previamente, antes da
parede de contenção estar betonada ou até mesmo antes do painel estar escavado. O mesmo é válido
para a colocação da armadura, bem como para as operações de reinjeção. Este procedimento só é
possível dependendo das condições do terreno a tardoz. Adiante este tema será novamente abordado.
A furação procedeu-se com trado de 152mm, de modo a estar garantido o recobrimento armadura pela
calda de cimento de pelo menos 2cm, por forma a evitar a corrosão da armadura e do bolbo de selagem.
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Como referido a furação variou de comprimento e inclinação de acordo com o nível das ancoragens e
dos próprios alçados. Nesta empreitada foram executadas ancoragens com comprimentos entre os
13m e os 21m e com inclinações entre os 20º e os 35º. O comprimento final da ancoragem era
influenciado pelo comprimento mínimo de 7 metros do bolbo de selagem no estrato competente.
Logicamente que as ancoragens executadas em níveis superiores de painéis apresentaram maiores
comprimentos dada a maior distância aos estratos competentes para amarração das ancoragens. As
armaduras foram fornecidas em rolo (figura 4.33 a)) e colocadas perto do furo através de equipamento
apropriado, tendo depois sido inseridas manualmente como se observa na figura 4.33 b).

a)

b)

Figura 4.33 - a) Armadura fornecida em rolo b) Introdução da armadura
manualmente

Após a introdução da armadura no furo, devem-se iniciar as etapas de injeção de calda de cimento.
Como referido, a primeira fase corresponde à selagem da armadura e a segunda à fase de reinjeção
para criação do bolbo de selagem. O sistema de injeção utilizado era constituído por 2 tubos, em PEAD
f16 (figura 4.34). O tubo da injeção primária (selagem) tem desenvolvimento no comprimento total da
ancoragem, até ao fundo do furo. O tubo de injeção secundária (reinjeção) também apresentava
desenvolvimento até ao fundo do furo, retornando até à superfície e era constituído por manchetes que
permitiram a criação do bolbo de selagem.
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a)

b)

Figura 4.34 - a) Sistema de injeção da calda de cimento b) Selagem da
Armadura
Depois de colocada a armadura no furo, inicia-se o processo de selagem que deve acontecer o mais
depressa possível, de modo de modo a reduzir a exposição dos elementos constituintes da ancoragem
no interior do furo. Esta etapa, tal como nas microestacas, tinha como principal objectivo o
preenchimento dos vazios do terreno, bem como o espaço entre a armadura e as paredes do furo.
Durante esta fase a calda foi injetada a baixa pressão, selando-se a armadura na zona de selagem. Na
zona de comprimento livre as bainhas plásticas ficaram também seladas deixando a armadura sem
aderência ao terreno neste comprimento. Para além disso, ainda serviu de proteção das armaduras
contra a corrosão. Tal como nas microestacas e nas colunas de calda de cimento, estava presente uma
central misturadora (Figura 4.20), que permitia a mistura da calda de cimento com características de
resistência apropriadas de modo a suportar o pré-esforço imposto pelo macaco hidráulico. A injeção
para criação do bolbo de selagem é feita, geralmente, cerca de 24h após a injeção de preenchimento
do furo. Estas podem adotar o sistema IGU (injeção global unitária) ou o sistema IRS, sistema este
usado para execução das microestacas. Nas ancoragens do caso de estudo, o sistema de injeção
inicialmente previsto em projeto seria o IRS, mas o sistema efetivamente utilizado foi uma adaptação
do IGU. Este sistema implica a injeção da calda de cimento de uma só vez e através das válvulas antiretorno existentes nos tubos de injeção. Nesta técnica há uma tendência para a calda ficar acumulada
perto das saídas, ou escapar-se por algum caminho preferencial, o que diminui a eficácia deste sistema
(Oliveira, 2012). A injeção secundária deve ser realizada logo que a selagem inicial ganhe alguma
presa, mas, no entanto, continue suficientemente fluida para não impedir a criação do bolbo de
selagem. Procede-se à lavagem da mangueira com água, de modo a remover a calda que ficou retida,
permitindo assim que a operação seja retomada cerca de 24 horas depois.
Durante um período compreendido entre 3 a 7 dias a calda de cimento adquire características
necessárias para o inicio dos trabalhos de tensionamento das ancoragens com recurso ao macaco
hidráulico. É importante respeitar este prazo uma vez que a ancoragem tem de se encontrar bem selada
para garantir o seu funcionamento. Para se proceder ao tensionamento das ancoragens, em primeiro
lugar são cortadas as bainhas dos cabos de pré-esforço, depois introduz-se a cabeça da ancoragem,
bem como a mesa e por fim o macaco hidráulico, como é possível observar na figura 4.35. Posto isto,
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é realizada a blocagem com recurso a cunhas metálicas com o objetivo de travar os cabos de préesforço antes de se atingir a tensão de projeto. Foi realizado um controlo contínuo da pressão em
algumas ancoragens ao longo do tempo com recurso a células de carga.

Figura 4.35 - Aplicação do pré-esforço com recurso a macaco hidráulico

Escavação
Os equipamentos utilizados durante a escavação são os utilizados em todas as escavações comuns.
Durante uma fase inicial, só existia um equipamento em obra. Este equipamento foi uma
retroescavadora giratória da marca CATERPILLAR, modelo 320 D (figura 4.36) que operou sozinho
boa parte dos trabalhos inicias de escavação e movimentação de terras. Nesta primeira fase, o
complexo geológico intercetado, era constituído por aterros e depósitos superficiais argilosos brandos,
logo o utensilio acoplado no equipamento foi o balde. Numa fase posterior, foi colocado em obra mais
um equipamento para apoio, porque o talude de escavação que servia para carregamento dos camiões
já apresentava uma inclinação muito grande, que não permitia a execução dos trabalhos em segurança.
Como referido, enquanto que o primeiro equipamento operava a cotas mais profundas, o equipamento
de apoio operava à cota de soleira fazendo assim o carregamento dos camiões (figura 4.37). Estes
camiões por sua vez, faziam o transporte das terras para aterro próprio.

Figura 4.37 - Equipamentos de

Figura 4.36 - Caterpillar 320D

escavação em simultânea operação
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Para além do balde, o equipamento que operava em profundidade, foi acoplado com diferentes
utensílios de escavação, consoante o trabalho que era necessário executar. Foi utilizado um martelo
pneumático e um ripper para desagregação do terreno mais resistente. A escavação processou-se,
muitas vezes, de forma a auxiliar ao desenvolvimento de algumas soluções construtivas. O
equipamento, que operava à cota de soleira, foi alterado duas vezes por opção de logística da empresa.
O primeiro equipamento de apoio era da marca CASE, modelo CX80C, o segundo era da marca
HITACHI, modelo ZAXIS 180W e o terceiro era da marca CATERPILLAR, modelo 325CL (figura 4.38).

Figura 4.38 - Caterpillar 325CL
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Acompanhamento da Obra
Considerações Gerais
Este capítulo foi de extrema importância para a observação da evolução da obra e para uma melhor
compreensão das técnicas construtivas utilizadas tanto na escavação como na contenção periférica,
assim como os problemas que foram surgindo e as respetivas alterações ao projeto durante a execução
da empreitada. O acompanhamento da obra começou a 7 de Novembro de 2016 e a última visita foi
feita dia 21 de Julho de 2017. Durante este período foram realizadas mais de 50 visitas à obra, onde
foram registadas as diferentes fases dos trabalhos através de fotografias e também vídeo. Neste
capítulo foi também analisado o plano de instrumentação e observação.

Faseamento Construtivo
Para a solução preconizada foi realizado o seguinte faseamento construtivo (A. Pinto et al., 2008):
a) Montagem do estaleiro e instalação da vedação na rua Barata Salgueiro;
b) Instalação e zeragem dos alvos topográficos e execução dos inclinómetros a tardoz do eixo da
parede de contenção, conforme definido no PIO;
c) Execução das vistorias aos edifícios vizinhos;
d) Desvio de serviços afetados ao longo do passeio da rua Barata Salgueiro;
e) Execução das colunas de calda de cimento. Criação da plataforma de trabalho e de condições
para a circulação do equipamento de furação para execução da cortina de colunas de calda de
cimento do primeiro nível, com Æ200mm espaçadas de 0,30m. A execução da furação foi
faseada em intervalos de 1m. Após a furação iniciou-se a injeção da calda de cimento de baixo
para cima a baixa pressão;
f)

Execução das microestacas. A furação em projeto foi preconizada a diâmetros mínimos de
200mm (8’’) sendo a furação realizada com Æ250mm. Após a furação seguiu-se a introdução
dos tubos em aço N80 (API 5A) Æ139,7x9,0mm no seu interior e iniciaram-se os trabalhos de
injeção. A injeção de selagem foi executada recorrendo ao sistema IRS (injeção repetitiva
seletiva);

g) Inicio dos trabalhos de escavação;
h) Numa primeira fase de escavação é rebaixada a cota do terreno em todo o recinto até à cota
inferior da viga de coroamento. A restante escavação foi realizada em talude;
i)

Execução da viga de coroamento de contenção periférica, com cofragem na face intradorso e
betonada na face extradorso contra o terreno existente;

j)

Instalação e zeragem dos alvos topográficos na viga de coroamento definidos no PIO;

k) Execução, de cima para baixo e por níveis, da parede de contenção em betão armado,
constituída por painéis, ancorados ou escorados. Para cada nível iniciaram-se os trabalhos
pela realização dos painéis primários, seguida dos secundários. Cada painel será executado a
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partir de uma escavação localizada; Depois da abertura do painel executam-se os cachorros
metálicos nas microestacas quando estas se encontram fora do plano de contenção. Caso
contrário, iniciam-se os trabalhos de montagem da armadura no painel com a nota que nos
painéis ancorados é necessário deixar negativos, para numa fase posterior executarem-se as
ancoragens. Finalizada a montagem da armadura iniciam-se os trabalhos de cofragem do
painel e respetiva betonagem;
l)

Betonagem do painel;

m) Imediatamente após o mínimo período de espera para endurecimento do betão, dá-se inicio
aos trabalhos para execução das ancoragens se este for um painel ancorado. A furação para
a execução das ancoragens foi realizada com diâmetro mínimo de 150mm (Æ de 6’’) conforme
preconizada em projeto. A injeção de selagem foi executada recorrendo ao sistema de injeção
IGU (injeção global unitária);
n) Instalação das células de carga nas ancoragens, conforme definido no PIO;
o) Execução, em todos os níveis segundo o faseamento descrito no ponto j);
p) Execução do maciço de encabeçamento das microestacas, por troços, correspondentes à
largura dos painéis;
q) Execução de baixo para cima da superestrutura.
Por último, volta-se a destacar-se a importância do cumprimento do faseamento construtivo utilizado
ao abrigo das soluções de contenção propostas, em particular, a minimização do intervalo de tempo
entre as operações de escavação, betonagem dos painéis e de colocação dos escoramentos e
ancoragens.

Controlo Contínuo
O controlo contínuo em obra foi executado com base nas leituras regulares dos aparelhos de
instrumentação geotécnico previstos pelo PIO. Paralelamente a estas leituras, foram realizados ensaios
do betão utilizado em obra tanto no estado fresco, como no estado endurecido. Foram também
ensaiadas as diversas caldas de cimento utilizadas durante a execução de colunas de calda de cimento,
microestacas e ancoragens.

Ensaios ao Betão Fresco
Os ensaios realizados com betão no estado fresco visam avaliar algumas propriedades importantes
para uma boa aplicação do betão em obra, tais como consistência, a trabalhabilidade, a massa
volúmica e o teor do betão fresco. Estes ensaios permitem garantir a fluidez adequada, sem separação
dos diversos materiais constituintes e avaliar parâmetros que são premonitórios relativamente à
qualidade desses mesmos betões após endurecimento. Os ensaios mais comuns e os respetivos
métodos de ensaio são apresentados na tabela seguinte, contudo em obras correntes o ensaio mais
vezes adotado é o ensaio de abaixamento, que foi o caso da empreitada acompanhada.
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Tabela 6 - Ensaios ao betão fresco e os respetivos métodos de ensaio (adaptado Yan, 2013)

Ensaio

Método de Ensaio

Amostragem

NP EM 12350-1:2009

Ensaio de Abaixamento

NP EM 12350-2:2009

Ensaio Vêbê

NP EM 12350-3:2009

Grau de Compatibilidade

NP EM 12350-4:2009

Ensaio da Mesa de Espalhamento

NP EM 12350-5:2009

Determinação da Massa Volúmica

NP EM 12350-6:2009

Determinação do Teor de ar

NP EM 12350-7:2009

Como referido, em obras comuns para estruturas executadas in situ, o ensaio de Abaixamento (Slump
em inglês) (figura 5.1) é habitualmente e unicamente executado. Este ensaio possibilita à equipa de
fiscalização averiguar, de forma expedita, se o betão apresenta classe de consistência requisitada em
fase de projeto. De um modo genérico, este ensaio, mede o abaixamento do betão fresco, que é
previamente inserido e compactado no interior de um molde tronco-cónico (Cone de Abrams). Quando
o cone é removido, o abaixamento do betão estabelece o valor de consistência (tabela 7), que através
de tabelas normalizadas, indica a trabalhabilidade do betão que se está a ensaiar.
Tabela 7 - Classes de consistência para o ensaio de Abaixamento

Classes de

Abaixamento (mm)

Consistência
S1

10 a 40

S2

50 a 90

S3

100 a 150

S4

160 a 210

S5

³ 220

Segundo a NP EN 12350-2 o procedimento do ensaio de abaixamento é o seguinte (Ferreira Pinto &
Gomes, 2009):
1. Colocar o molde sobre a placa, firmar com os pés e encher com a amostra. O enchimento é
feito em três camadas de volume sensivelmente igual quando compactadas;
2. Compactar cada camada com 25 pancadas, igualmente distribuídas sobre a sua superfície, por
forma a que o varão penetre no interior da camada imediatamente adjacente. No
preenchimento e compactação da camada de topo, amontoar o betão acima do molde antes
de iniciar a compactação;
3. Rasar a última camada através de movimentos de rolamento do varão de compactação, para
que o molde fique perfeitamente preenchido;
4. Remover o excesso de betão da placa;
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5. Levantar o molde com cuidado e colocá-lo sobre a paca ao lado do provete, mas sem que
toque na base deste. Executar toda a operação em 5 a 10 s, através de um movimento firme
para cima e sem transmitir movimentos laterais ou torcionais ao betão;
6. Imediatamente após remover o molde, medir e registar o abaixamento, determinando a
diferença entre a altura do molde e o ponto mais alto do provete que abaixou, com aproximação
aos 10mm.

a)

b)

Figura 5.1 - a) Ensaio de Abaixamento b) Cone de Abrams

Ensaios ao Betão Endurecido
Os ensaios a efetuar em estado endurecido visam avaliar o comportamento que o betão irá ter em
condições de serviço, ou seja, quando estiver a desempenhar as funções para os quais foi projetado.
De todos os ensaios realizados ao betão no estado endurecido, o ensaio de resistência à compressão
é o mais comum. Este ensaio, para além de ser de fácil execução, adquire ainda maior valor, devido à
importância intrínseca da resistência à compressão nas obras de betão nos dias de hoje. Para este
ensaio as amostras têm de ser cúbicas ou cilíndricas.

Plano de Instrumentação e Observação
Considerações Gerais
O plano de instrumentação e observação é uma ferramenta crucial na execução de estruturas
geotécnicas e tem como objetivo principal, a execução de todos os trabalhos de escavação e contenção
periférica em condições de segurança e economia. Uma vez que estes tipos de estruturas são bastante
sensíveis aos deslocamentos provocados pela retirada do solo, tornando-se assim fundamental
conhecer e controlar todos os movimentos. Quando se trata de intervenções em meios urbanos, como
é o exemplo do caso de estudo, o PIO ganha ainda mais importância, pois permite uma análise do
comportamento quer das estruturas a serem executadas, bem como das estruturas e infraestruturas
vizinhas.
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Durante a fase de projeto e de preparação de obra, a informação obtida através dos estudos geológicos,
geotécnicos e hidrogeológicos apresenta, mesmo utilizando tecnologias de ultima geração, alguma
incerteza intrínseca ao processo, bem como, o levantamento e caracterização das condições de
vizinhança. Para tal, e de modo a confirmar todos os pressupostos assumidos em fase de projeto,
torna-se imprescindível a execução de um PIO.
O plano apresentado foi delineado a partir da análise das principais condicionantes que, nesta fase do
estudo, se considera que, com maior probabilidade, poderão vir a afetar a intervenção. Esta análise
permitiu aos vários interveniente, que em função do comportamento observado e quantificado, bem
como dos critérios de alerta e alarme, fossem adotadas medidas de reforço adicionais.

Grandezas Medidas
O PIO proposto permitiu a medição, durante os trabalhos alusivos à escavação e à construção das
estruturas de contenção, das seguintes grandezas:
a) Deslocamentos verticais e horizontais da viga de coroamento, dos painéis da parede de
contenção e dos edifícios vizinhos;
b) Deslocamentos horizontais no interior do maciço a conter;
c) Medição da carga instalada nas ancoragens executadas;
d) Medição da cota do nível freática na zona de escavação.

Meios Para Medição
As grandezas mencionadas no ponto anterior foram avaliadas e medidas através dos seguintes
instrumentos:
•

20 Alvos Topográficos para medição das grandezas referidas em a);

•

1 Inclinómetro para medição da gradeza referida em b);

•

7 Células de carga em ancoragens para medição da grandeza referida em c);

•

1 Piezómetro para medição da grandeza referida em d).

Na figura seguinte está esquematizada a localização da instrumentação.

Figura 5.2 - Localização da Instrumentação no alçado DA (adaptado Tomásio et al., 2016b)
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As leituras do piezómetro, inclinómetro e células de carga foram apresentadas em relatórios elaborados
pela empresa “CÊGÊ – Consultores para Estudos de Geologia e Engenharia, Lda” por solicitação da
empresa “ANCORPOR – Geotecnia e Fundações, Lda”. Em relação às leituras topográficas estas
foram realizadas pela empresa “ 33 GRADOS – Topografia e Engenharia “, também com solicitação da
mesma empresa. Numa primeira fase os alvos foram instalados nas estruturas vizinhas, sendo
diretamente colocados sob as empenas dos edifícios vizinhos através de colagem. No total foram
instalados em construções vizinhas 8 alvos:
•

Empena do edifício vizinho (Centro de Congressos) do alçado BC - 2 unidades;

•

Empena do edifício vizinho do alçado CD - 2 unidades;

•

Edifício do lado oposto à rua Barata Salgueiro, do alçado BC - 2 unidades;

•

Edifício da rua particular, do alçado AB - 2 unidades.

Numa fase posterior, por indicação do projeto os alvos iriam sendo colocados em profundidade a vários
níveis do muro de contenção à medida que este ia sendo executado. Podemos afirmar que colocação
de alvos topográficos ocorreu de forma sequencial com o decorrer dos trabalhos. Como se irá verificar
posteriormente, durante a obra, não foram verificados deslocamentos anormais, por esse motivo o
número final de alvos topográficos (15 unidades) foi mais pequeno que o proposto pelo PIO (20
unidades).
O inclinómetro e o piezómetro foram instalados perto da entrada do estaleiro, no alçado AD. Por esse
motivo, as leituras poderiam ser por vezes afetadas devido a entrada e saída de camiões para
movimentos de terras e movimentos de cargas e descargas de material afeto à obra. Estes movimentos,
que muitas vezes ocorreram de forma sequencial poderiam provocar valores anormais de
descolamentos horizontais no interior do maciço a conter. As células de carga foram instaladas à
medida que as ancoragens previstas para a instrumentação eram executadas.

Frequência das Leituras
Em função das reais características de obra, foi definido que o conjunto de aparelhos instalados fosse
lido durante o período de escavação e construção das lajes dos pisos enterrados até à desativação das
ancoragens/remoção dos escoramentos de canto, com uma frequência de pelo menos uma vez por
semana. Foi estabelecida uma leitura inicial, “leitura zeragem”, tomada como leitura de referência.
Contudo, a periodicidade das leituras dos instrumentos dependeu do andamento dos trabalhos e dos
valores verificados nas medições, uma vez que é importante controlar os valores dos deslocamentos
das empenas dos edifícios quando estas confrontam com a frente de escavação a iniciar.
O dono de obra foi responsável pela realização das leituras e respectivo tratamento. Sempre que fosse
necessário, eram realizadas leituras adicionais. Foi proposto que o período de tempo entre cada
campanha de leituras, e a entrega dos respetivos resultados não fosse à partida, superior a 3 dias úteis.
Os resultados recolhidos foram difundidos pelas entidades intervenientes no projeto para que estas
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efetuassem uma análise dos deslocamentos registados, verificando se estes se encontravam de acordo
com os previstos na fase de projeto ou se seria necessário alguma intervenção adicional.

Critérios de Alerta e de Alarme das Contenções e Medidas de Reforço
Tabela 8 - Critérios de alerta e alarme para a parede de contenção
Critérios de
Alerta

Critérios de
Alarme

1. Deslocamentos máximos da ordem de 15mm no sentido horizontal
2. Deslocamentos máximos da ordem de 10mm no sentido vertical
3. Perda de 15% de pré-esforço nas ancoragens de controlo
1. Deslocamentos máximos da ordem de 30mm no sentido horizontal
2. Deslocamentos máximos da ordem de 20mm no sentido vertical
3. Perda de 15% de pré-esforço nas ancoragens de controlo

Tendo por base o tipo e solução adotada para a contenção a realizar, bem como as condicionantes
geológicas do local da intervenção, é possível estimar os critérios da Tabela 8 através da comparação
com outros tipos de obra com características semelhantes. No caso de se observar um dos critérios
mencionados na tabela acima é importante implementar novas soluções que permitam repor as
condições normais para execução da empreitada, tais como:
1. Remoção de todos os equipamentos e materiais possíveis que originam sobrecargas adicionais;
2. Aumentar-se a frequência das leituras, se possível com repetição diária;
3. Deverá implementar-se uma solução de reforço de forma a restituir as condições de segurança,
tais como:
•

Implementar travamentos horizontais (escoramentos ou ancoragens) complementares aos
existentes;

•

Realização parcial da escavação e contenção ao abrigo do método invertido;

•

Reforço das condições de drenagem das paredes de contenção;

•

Tratamento adicional dos terrenos a tardoz da parede de contenção.

Características dos Aparelhos e Análise da Instrumentação
1. Alvos Topográficos
Como referido os alvos topográficos utilizaram-se para medir os deslocamentos verticais e horizontais
da viga de coroamento, dos painéis da parede de contenção e dos edifícios vizinhos. A sua instalação
foi realizada através da fixação às estruturas por colagem de chapas metálicas planas onde são
colocados previamente os alvos (figura 5.3).
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Figura 5.3 - Alvo Topográfico do tipo autocolante

A orientação dos alvos topográficos deve ser feita de modo a facilitar a pontaria do equipamento
topográfico, e assim minimizar erros (na ordem de 1 mm em ambas as direções, vertical e horizontal).
As campanhas de medições consistiram na leitura de ângulos e distâncias para os alvos instalados nos
elementos cujos deslocamentos se pretendem determinar. Sempre que não seja possível a medição
de movimentos absolutos, deverão ser medidos movimentos relativos entre alvos colocados em
fachadas opostas (cordas). Os alvos foram do tipo prisma de reflexão total, compensando assim a
distância a que os mesmos se localizam dos pontos de leitura. As observações topográficas que
definem e materializam os pontos objeto a instrumentar deverão ser efetuadas com a maior
redundância possível, quer angularmente, quer em distância. Sendo redundantes, dever-se-á,
posteriormente a cada campanha de observação, proceder ao ajustamento das observações através
de um método de cálculo adequado. As precisões de observação estão avaliadas em aproximadamente
1mm, quer planimetricamente, quer em altimetria.
Ocorreram no total 36 leituras até ao dia 1 Setembro de 2017, desde a zeragem dos alvos topográficos
a 21 Outubro de 2016. Todas as leituras foram realizadas, como referido, pela empresa “ 33 GRADOS
– Topografia e Engenharia “, por solicitação da empresa da “ANCORPOR – Geotecnia e Fundações,
Lda”.
Os alvos que mereceram mais destaque pelo PIO, foram os dois primeiros alvos instalados nas
empenas dos dois edifícios vizinhos contíguos ao recinto de escavação. Estes alvos foram colados
diretamente na fachada do edifício. As leituras realizadas nos alvos de ambas as empenas nunca
revelaram valores de deslocamentos anormais. Todos os deslocamentos eram reduzidos e compatíveis
com os valores estimados em fase de projeto. Nas figuras seguintes estão assinalados a localização
dos quatro alvos topográficos (A1 a A4), quer em planta, quer em corte (alçado).
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A3

A1

A4

A2

Figura 5.4 - Localização dos alvos a) A1 e A2 b) A3 e A4

X+
Y+

Figura 5.5 - Localização dos Alvos A1, A2, A3 e A4 em planta e sentido dos deslocamentos

As primeiras 20 leituras ocorreram entre o a data da zeragem, 21 Outubro de 2016 e 13 Março de 2017.
Por esta altura, as paredes de contenção de 2º nível estavam praticamente concluídas em todo o
recinto. Como mencionado, o terreno em alguns locais, a partir desta profundidade, apresentava outras
características, de maior resistência (estrato C2B), logo, seria de esperar que desde esta profundidade
os deslocamentos fossem mais reduzidos.
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Nas figuras seguintes encontra-se a evolução dos deslocamentos verificados pelos 4 alvos das
empenas nas primeiras 20 leituras até ao dia 13 de Março. Note-se que os movimentos horizontais
positivos são movimentos no sentido do interior da escavação e os movimentos verticais negativos
representam assentamentos da estrutura. Contudo, como os alvos encontram-se em empenas de
edifícios diferentes foi feita uma análise em separado. Para os alvos A1 e A2 o movimento horizontal
no sentido do interior da escavação é segundo X+ (figura 5.6) e para os alvos A3 e A4 é segundo Y+
(figura 5.7). Através da análise dos gráficos nas figuras seguintes é possível verificar que os
deslocamentos nas fachadas foram sempre relativamente baixos, nunca atingindo valores significativos
que perturbassem o normal decorrer dos trabalhos, não carecendo de nenhuma intervenção adicional.
Para ilustrar da melhor forma, a evolução dos movimentos com o evoluir dos trabalhos fez-se uma
análise particular aos deslocamentos horizontais positivos (X+) do alçado CD, durante este período de
tempo. É neste alçado que se encontra um dos edifícios vizinhos ao recinto de escavação, logo merecia
uma atenção especial, tal como o alçado BC.
Apesar dos deslocamentos serem positivos no interior da escavação, estes deslocamentos nunca
foram superiores a 6mm, durante as primeiras 20 leituras. Como anteriormente citado, só
deslocamentos superiores a 15mm com sentido horizontal seriam sinal de alerta. Para os alvos A3 e
A4 também não ocorreram movimentos significativos no interior da escavação, durante as primeiras 20
leituras. Os valores máximos observados não ultrapassaram os 3mm como se verifica na figura 5.7.

Figura 5.6 - Deslocamentos em X do alvo A1 e A2 até 13 Março
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Figura 5.7 - Deslocamentos em Y do alvo A3 e A4 até 13 Março
Para movimentos verticais negativos, que significam assentamentos, também não foram registados valores
significativos, como o se verifica na figura 5.8. O aumento do valor dos deslocamentos coincidiu sempre, com o
início da remoção do terreno abaixo das empenas dos edifícios vizinhos. A longo prazo foram observados
deslocamentos verticais negativos nos 4 alvos das empenas dos edifícios vizinhos analisados. Contudo estes
deslocamentos nunca atingiram os valores definidos como critério de alerta e/ou alarme, e, por esse motivo, não
foram necessárias quaisquer medidas de reforço. De salientar que estes deslocamentos coincidiram sempre com
a execução de trabalhos de escavação junto ao respectivo alçado. No dia 10 de Fevereiro, onde se observa um
maior deslocamento vertical, nos alvos A1 e A2, procedeu-se à abertura de painéis primários de segundo nível
neste alçado. Nas leituras seguintes, observa-se que este movimento estabilizou. De destacar também o ocorrido
no dia 13 de Março em que se deu inicio à alteração de projeto, com execução de painéis de maiores dimensões,
como já referido (figura 5.9). Talvez por esse motivo, tenha sido observado um maior deslocamento vertical, em
todos os alvos, porém este movimento não afetou o decurso dos trabalhos.

Figura 5.8 - Deslocamentos em Z do alvo A1, A2, A3 e A4 até 31 Julho
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a)

b)

Figura 5.9 - Execução de painéis com maiores dimensões nos alçados a) AB b) CD

Os valores dos deslocamentos máximos para a empena do edifício vizinho, onde estavam colocados
os alvos A1 e A2 foi de 5mm a 10 de Maio e para os alvos A3 e A4 foi de 5.2mm a 19 de Junho.
Tabela 9 - Leitura 37 dos 4 alvos topográficos pela empresa “ 33 GRADOS – Topografia e
Engenharia”
Leitura Zeragem - L0

Alvo

Leitura 37 - L37

Deformações (mm)

X

Y

Z

X

Y

Z

∆X

∆Y

∆Z’

1

-87619,489

-99647,618

107,746

-87619,489

-99647,616

107,740

0,0

2,3

-5,6

2

-87619,488

-99647,611

104,897

-87619,486

-99647,605

104,892

1,6

5,7

-4,8

3

-87630,617

-99661,445

108,559

-87630,612

-99661,440

108,555

5,0

5,2

-3,6

4

-87630,694

-99661,485

105,537

-87630,691

-99661,480

105,533

2,8

5,3

-5,4

Na tabela acima comparam-se os valores das leituras planimétricas (M e P) e altimétricas (Z) bem como
o valor final da deformação entre a leitura de zeragem e a leitura 37.
Os valores ilustrados nos gráficos anteriores são apenas uma pequena parte de todos os resultados
extraídos dos instrumentos presentes na obra, que constituem assim uma ferramenta importante na
avaliação constante do comportamento das estruturas durante a execução dos trabalhos.
2. Inclinómetro
Os inclinómetros são aparelhos que permitem a medição de deslocamentos horizontais em
profundidade. Estes são instalados com o intuito de controlar as deformações na estrutura e nos solos
onde se inserem. No caso de estudo foi utilizado um equipamento que atingia um alcance de 26m de
leitura de deslocamentos em profundidade, apesar da escavação apresentar apenas 16m de altura
máxima. Por esse motivo os gráficos apresentados na figura 5.11 foram adaptados para a realidade
de escavação.
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O aparelho consiste no conjunto de um sensor deslizante (torpedo inclinométrico biaxial) e de uma
calha inclinométrica, onde o sensor é inserido no interior da calha (figura 5.10). O sensor é munido com
pontos de referência (roletes) espaçados de 0,50m. É este sensor deslizante constituído por dois
sensores do tipo servo-acelerómetro, montados com um desfasamento de 90º que, através da sua
localização dentro da calha, permite a construção de um gráfico profundidade/deslocamento em
qualquer das duas direções ortogonais. Uma vez dentro do tubo-calha, a profundidade a que se
encontra o torpedo é controlada por uma escala graduada e impressa no próprio cabo elétrico que liga
o torpedo à caixa de leituras à superfície (figura 5.10). O resultado obtido em cada leitura é a distância
na horizontal entre os roletes de referência. O equipamento utilizado possui uma sensibilidade de ±
0,05mm/m e uma precisão de ± 0,2mm/m de comprimento. Os resultados obtidos foram tratados com
software especifico para este tipo de observação, sendo a sua apresentação, como referido, realizada
através de gráficos profundidade/deslocamento horizontal nas duas direções ortogonais.

Figura 5.10 - Leitura do inclinómetro

Foi realizado um preenchimento entre as paredes do furo e a calha inclinómétrica, com material de
características deformacionais idênticas às do solo envolvente. Admite-se, em geral, uma profundidade
de, no mínimo, 5m abaixo das cotas de influência dos trabalhos de escavação.
Como referido o inclinómetro foi instalado perto da entrada do estaleiro, no alçado AD, junto do
piezómetro (figura 5.2). Durante uma fase inicial o carregamento dos camiões que faziam o transporte
de terras para o aterro ocorria junto da localização do inclinómetro. Por esse motivo, os poucos
deslocamentos verificados ocorriam por essa razão. A direção A é relativa a movimentos para o interior
da escavação, e por este motivo é a direção cujos deslocamentos são mais significativos, desprezandose assim os movimentos com direção B.
Nunca foram registados deslocamentos horizontais significativos , na área abrangida pelo inclinómetro,
registando-se apenas as oscilações entre campanhas dentro do erro de leitura do equipamento
utilizado sem aparente evolução. Contudo, foi registado na leitura do dia 23 de Janeiro, um
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deslocamento elevado de 40mm ao nível do topo do inclinómetro nos primeiros 2,00m, que coincidiu
com a abertura do painel primário existente nessa zona e com um período de chuva intensa. No
entanto, na leitura seguinte, do dia 30 de Janeiro, o movimento já se encontrava estabilizado. Durante
as leituras seguintes este movimento apresentava-se de facto estabilizado não evidenciando problemas
para o desenrolar dos trabalhos. Na figura 5.11 é possível observar a evolução deste deslocamento.
Leituras até 23 Jan

Leituras até 16 Jan

Leituras até 1 Mar

Figura 5.11 - Evolução dos deslocamentos acumulados horizontais na direção A (perpendicular
à parde de contenção) (mm)
3. Células de Carga
As células de carga (figura 5.12) permitem a leitura do pré-esforço nas ancoragens executadas. Face
à altura de escavação e à dificuldade em aceder às células, foi definido a instalação de células do tipo
elétrico, que possibilitassem um controlo da carga de pré-esforço até 1000kN. Com vista à sua correta
colocação e proteção, cada célula foi montada sobre placas metálicas de uniformização de esforços e
foi executada uma pequena cobertura com recurso a chapas metálicas soldadas para proteção das
mesmas relativamente às intempéries.

Figura 5.12 - Ancoragem e respetiva célula de carga
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Evolução da carga aplicada nas Ancoragens instrumentadas - ALÇADO CD
750

4º Nível de
Escavação

5º Nível de Escavação
(Fundação e Zona de
Reservatórios)

Execução das lajes e pilares dos pisos enterrados

710

Carga (KN)

670
20

34

630

48
590

550
17 Maio

24 Maio

31 Maio

08 Junho

14 Junho

26 Junho

03 Julho

12 Julho

17 Julho

24 Julho

31 Julho

08 Agosto

14 Agosto

Figura 5.13 - Evolução da carga das ancoragens instrumentadas no alçado CD

Evolução da carga aplicada nas Ancoragens instrumentadas - ALÇADO DA

750

4º Nível de
Escavação

5º Nível de Escavação
(Fundação e Zona de
Reservatórios)

Execução das lajes e pilares dos pisos enterrados

Carga (KN)

710

9

670

23

630

37

51
590

550
17 Maio

24 Maio

31 Maio

08 Junho

14 Junho

26 Junho

03 Julho

12 Julho

17 Julho

24 Julho

31 Julho

08 Agosto

14 Agosto

Figura 5.14 - Evolução da carga das ancoragens instrumentadas no alçado DA

No Anexo 9 encontram-se os alçados planificados com a respetiva numeração das ancoragens que
dispunham de célula de carga. Na figura 5.13 e 5.14 é possível observar a variação de carga ao longo
das 11 leituras efetuadas para as 7 ancoragens instrumentadas. A carga inicial diferiu de ancoragem
para ancoragem. Estas leituras ocorreram durante o período entre 17 de Maio de 2017 e 14 Agosto de
2017 e ficaram a cargo da empresa “CÊGÊ – Consultores para Estudos de Geologia e Engenharia,
Lda” por solicitação da empresa “ANCORPOR – Geotecnia e Fundações, Lda” como referido.
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De referir, que o intervalo de tempo abrangido pelas leituras das células de carga não terá sido o mais
correto, pois a escavação de painéis nos alçados que continham células de carga estava praticamente
concluída, limitando assim a instrumentação das ancoragens, durante os trabalhos de escavação.
Recomenda-se para uma melhor perceção da evolução das cargas ao longo do tempo, que se instalem
as células imediatamente após a aplicação do pré-esforço.
Analisando as figuras, observa-se que variação da carga de pré-esforço é pequena durante o decorrer
dos trabalhos. A carga útil como mencionado era de 600kN e durante a instrumentação das
ancoragens, nunca se verificaram perdas de carga superiores a 10%, característica das soluções bem
dimensionadas, pelo que se pode admitir que as ancoragens apresentaram uma resposta satisfatória
em fase de obra.
As ancoragens foram sujeitas a ensaios de carga de forma a verificar o valor do pré-esforço, o valor
dos comprimentos livres e de selagem, bem como o cálculo do coeficiente de fluência para diferentes
patamares de carga. A norma prevê três métodos de ensaio diferentes e cada método preconiza três
tipos de ensaios: ensaios prévios, ensaios de receção simplificados e detalhados. De uma forma
reduzida temos as seguintes definições para os seguintes ensaios:
•

Ensaios prévios: Permitem à entidade projetista definir, antes da execução das ancoragens, a
carga correspondente à resistência última relativamente às características do terreno e à
tecnologia a usar;

•

Ensaios de receção simplificados: Os objetivos destes ensaios são os seguintes:
Ø confirmar a tensão suportada pela ancoragem;
Ø definir o comprimento livre equivalente;
Ø assegurar que a tração de blocagem aplicada é adequada para garantir a carga de
projeto, excluindo o atrito;
Ø o avaliar as características de fluência e de perdas de pré-esforço no estado limite de
utilização;

•

Ensaios de receção detalhados: Os objetivos destes ensaios são os seguintes:
Ø se foram realizados ensaios prévios, permitem confirmar a dimensão do valor de
fluência e as características das perdas de carga durante o ensaio e blocagem;
Ø quando não se realizam ensaios prévios, nem se encontram acessíveis resultados de
ensaios prévios em condições idênticas, os ensaios de verificação permitem avaliar as
características referidas na alínea anterior, e definir os critérios de aceitação dos
ensaios de receção simplificados.

68

4. Piezómetro
O piezómetro é constituído por tubo de PVC com um diâmetro nunca inferior a 50mm com 24m de
profundidade e, em qualquer caso, permitindo que um instrumento de medida possa nele ser imerso.
Diversas zonas de tubo piezométrico foram crepinadas onde e quando necessário. A cabeça do tubo
foi selada com betão contra infiltrações de águas de superfície. Junto às zonas crepinadas o tubo foi
envolvido por um maciço filtrante de areão, entre o tubo e as paredes da sondagem, com granulometria
adequada às aberturas do tubo e cuja função foi evitar assoreamentos causados pelo terreno natural.
Como referido, tal como o inclinómetro, o piezómetro foi colocado junto do inclinómetro perto da entrada
do estaleiro no alçado DA. Na figura seguinte é possível observar a posição do nível freático em
profundidade ao longo do tempo. Como é possível observar na figura 5.15, ocorre uma descida gradual
do nível freático com o decorrer dos trabalhos, garantia de que a solução de contenção periférica e
fundações apresentava boas condições de estanqueidade. No Inicio de Março, registou-se uma
descida significativa do nível de água no piezómetro, provavelmente devido à escavação do 2º nível
estar praticamente concluída.

Figura 5.15 - Posição do Nível Freático ao longo do tempo (Cêgê, 2017)

Depois da alteração de projeto (construção de menos uma cave), a cota do nível freático ficou
ligeiramente abaixo da cota de fundação da parede de contenção, contudo muitas vezes foi necessário
efectuar-se a bombagem de água devido aos níveis altos de pluviosidade verificados durante os
trabalhos de escavação. Contudo, considera-se que o período mais critico ocorreu durante a execução
do piso enterrado para reservatórios (Nível 5). A esta cota, foi notório o aparecimento de maiores
quantidades de água devido à presença do nível freático. Esta água, claro está, também foi bombada
para fora do recinto de escavação, não perturbando assim o normal rumo dos trabalhos.
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Análise Geral às Soluções e Trabalhos Realizados
Considerações Gerais
O presente subcapítulo tem como objetivo uma análise crítica às soluções implementadas, bem como
aos diversos trabalhos executados em fase de obra. Numa primeira abordagem, considera-se a escolha
e conceção das tecnologias integrantes da solução geral foi a mais correta em obras que apresentam
as características que se verificaram no caso de estudo. No segundo capítulo foram enumerados os
fatores condicionantes para a escolha da solução geral referente às estruturas de contenção periférica,
confirmando-se assim que a solução com recurso a paredes de Berlim Definitivo pode ser considerada
também a melhor opção. Como mencionado, esta técnica apesar de se apresentar como um processo
moroso, permite melhores índices de rentabilidade e aproveitamento do espaço, não exigindo grandes
necessidades em termos de área de estaleiro. A possibilidade de realização dos trabalhos de
escavação em simultâneo, bem como o custo reduzido de execução, quando em comparação com
outras técnicas, justifica que esta possa ser considerada a solução mais indicada.
Outra das soluções importantes na garantia das condições de segurança durante o desenrolar dos
trabalhos de escavação, foi o sistema de suporte da parede de contenção selecionado. Como
mencionado, este sistema foi constituído por ancoragens e escoramentos de canto. Estes elementos,
como explicado anteriormente controlavam os movimentos horizontais provenientes da parede de
contenção, uma vez que a parede de contenção sem travamento, não garante o equilíbrio, face aos
impulsos transmitidos pelo terreno.
Considera-se então, a utilização deste sistema misto de suporte como a melhor solução para este tipo
de empreitadas, pois é aquela que assegura, uma vez mais, o melhor rendimento do espaço existente.
Apenas quando existem impedimentos à execução de ancoragens (edifícios vizinhos com caves na
periferia da escavação, presença de redes ou até proibições ou inibições de ordem legal) é necessário
recorrer a técnicas de suporte distintas. Como exemplo, refere-se o recurso a contenções constituídas
apenas por escoramentos, na realização dos trabalhos de acordo com a técnica “Top-Down”, ou
recorrendo a bandas de laje definitiva.
A solução com recurso a escoramento no suporte de contenções periféricas, como mencionado, é uma
técnica que apresenta características viáveis tanto em termos de material de construção aplicado, bem
como em termos de mão-de-obra necessária à sua execução. Contudo, esta solução, quando
empregue na totalidade como método de suporte de contenções, implica algumas limitações. Esta
técnica envolve grande ocupação e consumo de espaço e, consequentemente, constrangimentos
evidentes durante os trabalhos de escavação, tornando-se inviável quando a mesma apresenta valores
consideráveis, devido a problemas de encurvadura. Foi verificado, contudo, que esta solução
apresentava vantagens quando utilizada nos cantos do recinto de escavação, visto que aí o consumo
de espaço é menor e acaba por ser uma melhor alternativa à técnica com recurso a ancoragens, por
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ser mais económica, rápida e de fácil execução. Todos estes fatores demonstram que uma solução
com recurso na totalidade a escoramentos, não apresenta características que lhe permitissem ser uma
solução viável e competitiva no caso de estudo.
A segunda hipótese como método de suporte à contenção era a solução ao abrigo do método “TopDown”, ou método de construção invertida. Esta técnica consiste na execução da estrutura enterrada
de cima para baixo, onde as lajes que se vão executando são os elementos de suporte às estruturas
de contenção periférica. Pode referir-se a sua utilização apenas em situações onde os métodos
tradicionais não são viáveis, uma vez que implica desvantagens consideráveis. Apresenta-se como
uma solução onerosa que implica uma elevada complexidade de execução devido aos evidentes
constrangimentos dos trabalhos de escavação.
A realização de bandas de laje como elemento de suporte à contenção no caso de estudo apresentava
boas indicações. Contudo, a sua execução envolveria um processo bastante mais dispendioso e com
maiores consumos de espaço, quando em comparação com a solução com recurso a ancoragens. Esta
solução, como referido também anteriormente, apenas é viável em situações em que as ancoragens
não são permitidas executar.
Como mencionado, as microestacas foram executadas antes de se iniciar a escavação propriamente
dita, em simultâneo com as colunas de calda de cimento e serviam de fundação para apoio às cargas
verticais, incluindo peso próprio da parede de contenção. O faseamento construtivo deste elemento foi
totalmente cumprido, contudo durante a execução dos painéis do alçado AB foi observado que as
microestacas não se encontravam totalmente alinhadas com a parede de contenção. Devido a desvios
das varas durante a furação, a garantia de verticalidade das microestacas não foi observada, e por
esse motivo não foi garantido o alinhamento destes elementos no interior da parede de contenção
(figuras 5.16). Este acontecimento não foi limitador do decorrer dos trabalhos, justificando apenas a
necessidade de introdução de cachorros metálicos de ligação da microestaca à parede de contenção
nos níveis inferiores.

a)

b)

Figura 5.16 - a) Vista Alçado AB 1º e 2º nível de contenção b) Inclinação
visível na microestaca
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É importante ressalvar que não estavam garantidas todas as condições para a realização desta técnica,
pois, embora o nível freático não condicionasse a realização dos painéis de contenção, existiu a
necessidade de se empregarem técnicas de tratamentos de terrenos, através de colunas de calda de
cimento. Como mencionado, esta solução permitia controlar as descompressões geradas nos terrenos
durante os trabalhos de abertura dos painéis.
Como referido, esta solução envolvia equipamento e pessoal especializado, o que encarecia a solução
global. Contudo, acaba por ser uma boa opção, uma vez que assegura uma maior adaptabilidade nos
trabalhos de escavação, bem como um aumento generalizado da coesão nos solos. Esta solução
permitia assim, condições para um melhor comportamento dos terrenos durante os períodos que estes
se encontravam sem suporte.
A execução destas colunas de calda não apresentou, também, qualquer desvio ao faseamento sendo
apenas importante referir que, durante a escavação local para abertura dos painéis dos níveis 1 e 2,
por vezes as colunas de calda de cimento eram danificadas, com o balde ou ripper do equipamento de
escavação, uma vez que estas colunas não se encontravam perfeitamente alinhadas a tardoz da
parede de contenção. Esta ocorrência correspondeu a uma situação pontual e perfeitamente controlada
pelos intervenientes, fiscalização e direção de obra. Na figuras 5.17 a) e b) é possível observar uma
secção inteira de coluna de calda de cimento, bem como o seu efeito ao solo adjacente.

a)

b)

Figura 5.17 - Colunas de Calda de cimento a)secção b)perfil no solo

Comparando o faseamento dos restantes sistemas construtivos definidos em projeto com a respetiva
execução dos mesmos em obra, comprova-se que não existiram alterações significativas ou
imprevistos que tenham colocado em causa o normal desenrolar dos trabalhos. Refere-se apenas a
execução de painéis de nível inferior sem o pré-esforço aplicado às ancoragens do nível superior,
situação pontualmente verificada, mas perfeitamente controlada pelo PIO, bem como a execução de
alguns painéis de contenção, onde se verificaram a realização de ancoragens em avanço, como já
referido.
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Saliente-se ainda que a fase de escavação e movimentação de terras do caso de estudo foi fértil em
condicionantes e dificuldades. Foram registados diversos problemas mecânicos que foram surgindo
nos equipamentos de escavação. Estes problemas, apesar de fácil resolução, obrigaram, mesmo
assim, a atrasos durante os trabalhos de escavação e transporte de terras. Além disso, a localização
do equipamento de escavação que se encontrava à cota do piso 0, dando apoio ao equipamento que
se encontrava no fundo da escavação, teve de ser alterado, devido a um incidente com uma caixa de
eletricidade da EDP, provocando ainda mais atrasos nos movimentos de terra. Outro dos problemas
verificado foi a própria movimentação de terras em si que dependia muita das vezes da chegada de
camiões de transporte para retirada das terras que se encontravam em aterro no interior do recinto de
escavação, ocupando assim muita área e espaço de trabalho.
Nos seguintes subcapítulos, irão ser comentadas algumas situações particulares, que merecem outro
tipo de destaque.

Anomalias e Consistência do Betão
Como referido no presente capítulo, todo o betão entregue em obra foi submetido ao ensaio de
Abaixamento ou Slump de forma a determinar a sua consistência, averiguando assim se o betão
apresentava as características requisitadas em fase de projeto, e consequentemente, se estava de
acordo com o pedido efetuado à central de fabrico de betão.
Para algumas das soluções construtivas do caso de estudo, nomeadamente a execução de painéis
verticais de contenção, previa-se uma betonagem difícil, essencialmente devido à dificuldade que
existia em colocar o betão no interior da cofragem. Como referido, a betonagem dos painéis era feita
através de negativos na cofragem designada por “bicos de pato”, que conduziam o betão até ao interior
do painel, mas não permitiam a introdução de vibradores, devido ao grande volume ocupado pela
armadura do painel. Por esse motivo, em fase de projeto foi adotada a utilização de um betão bastante
fluido que fosse praticamente auto-compactável. Para tal, foi requisitado um betão de classe de
consistência S4 para a betonagem dos painéis de contenção.
Como observado na tabela 7 da página 55, um betão de classe de consistência S4, deveria ter um
abaixamento situado entre os 160 e os 210 mm. Verificou-se no entanto em algumas ocasiões que o
betão ensaiado apresentava abaixamento fora deste intervalo. Quando a diferença era mínima, a
fiscalização autorizava a betonagem, sempre sob o risco de ocorrência de vazios na superfície e ninhos
de agregados no betão. Quando a diferença era muito grande, a não conformidade do betão obrigava
a fiscalização, a não autorizar a betonagem. Contudo, o laboratório da empresa fabricante poderia atuar
no betão com a devida autorização da fiscalização, aditivando-o de forma a colocá-lo em conformidade
com a classe de consistência requisitada. Antes de se proceder à betonagem era necessário refazer o
ensaio de consistência e verificar o novo abaixamento. Se o novo ensaio, confirmasse a conformidade
do betão, poder-se-ia então proceder à betonagem, sempre sob autorização da fiscalização.
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As principais anomalias detetáveis nunca colocaram em causa o normal decorrer das diferentes frentes
de trabalho e foram sempre tomadas medidas preventivas de modo a recuperar/reabilitar o elemento
que apresentava as anomalias. Estas anomalias foram sempre localizadas em pequenas secções dos
elementos afetados. As principais anomalias detetadas durante o acompanhamento da empreitada,
foram a presença de vazios à superfície do betão (bolhas de pele) (Figura 5.18), segregação com
presença de ninhos de agregados (Figura 5.19), descontinuidades em juntas de betonagem (Figura
5.20) e presença de crostas e descasques (Figura 5.21).

Figura 5.18 - Bolhas de pele à

Figura 5.19 - Ninho de Agregados

superfície

Figura 5.20 - Descontinuidades

Figura 5.21 - Descasques

A classe de consistência do betão não era o único fator que influenciava a aparência final da peça
betonada. Como referido, uma deficiente vibração do elemento poderia originar presença de vazios na
superfície do betão e de ninhos de agregados (segregação). Em geral as principais causas para
ocorrências de anomalias no betão são a falta de estanqueidade da cofragem, betonagem a alturas
excessivas, deficiente vibração, classe de consistência (trabalhabilidade) e deficiente controlo da
qualidade na execução da betonagem. Estas anomalias nunca foram consideradas um problema para
o normal decorrer dos trabalhos, contudo em casos mais gravosos de deficiente betonagem era
necessário proceder-se á reparação do elemento, alterando o normal rumo dos trabalhos.
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Ancoragens Executadas em Avanço
Como referido neste capítulo, uma das formas de elevar os rendimentos de obra é executar a furação
da ancoragem anteriormente à parede de contenção. O facto de se esperar cerca de 6 dias entre as
manobras de reinjeção e de aplicação do pré-esforço, conduz muitas vezes a paragem dos trabalhos
de execução dos painéis de contenção, pois o correto faseamento indica que só se devem iniciar a
execução dos painéis inferiores, quando as ancoragens dos pisos superiores estão terminadas, ou seja
depois de aplicado o pré-esforço.
Como tal, e para não se atrasar mais os trabalhos, decidiu-se, em determinada altura, pela execução
das ancoragens por avanço (figura 5.22), beneficiando-se assim, o tempo de espera entre a última
injeção e a aplicação do pré-esforço. Conforme referido, a furação da ancoragem pode acontecer
previamente à betonagem, ou até mesmo antes da fase de escavação do painel. O mesmo é válido
para a colocação e selagem das armaduras, e é um desvio ao procedimento que costuma ser usado
para a obtenção de melhores rendimentos de produção. Esta opção foi tomada, sempre com o
pressuposto de que o tratamento do terreno com colunas de calda de cimento garantia a capacidade
resistente dos solos face às descompressões causadas pela escavação.

Figura 5.22 - Execução de ancoragens por avanço
Note-se que esta alteração ao procedimento não pode de forma alguma ser da iniciativa unicamente
pelo Empreiteiro Geral, tendo de ser suportada e aprovada pelas devidas entidades responsáveis. Por
outro lado, o plano de instrumentação e observação foi indispensável durante este procedimento, uma
vez que, era necessário garantir a monitorização e o controlo do comportamento dos terrenos e
estruturas afetadas.
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Pré-Fabricação dos Escoramentos de Canto
Como foi referido anteriormente o escoramento de canto foi pré-fabricado, isto é todos os perfis HEB
que constituíam o escoramento de canto, foram soldados em fábrica. Esta opção revelou-se uma boa
escolha no que toca a rendimentos de obra, pois não foi necessário despender tempo para execução
destas ligações.

Figura 5.23 - Corte do banzo e Reforço da

Figura 5.24 - Pormenor do Banzo

alma do perfil HEB 140 do escoramento de

Cortado no perfil HEB 140 do

canto

escoramento de canto

Contudo, erros durante a implementação e execução das microestacas em obra, podem conduzir a
pré-fabricação a uma opção incorrecta. Durante a fase de furação para execução destes elementos
nos alçados BC e CD (alçados em que as microestacas ficavam fora do eixo do plano da parede de
contenção e por isso poderiam interferir com a colocação do escoramento de canto) existiram pequenos
erros de implantação da microestacas, que comprometeram o correto posicionamento dos
escoramentos de canto. Por esse motivo, no caso de estudo, foram observadas inúmeras situações de
novo corte e nova soldagem de perfis. Foi observada uma situação particular em que foi necessário
separar os vários perfis porque só dessa forma foi possível escavar junto ao painel no nível abaixo do
escoramento de canto, devido á limitação de altura do braço do equipamento. Nas imagens seguintes
foi possível registar algumas dessas observações.

Figura 5.25 - Corte da soldadura entre os perfis HEB do alçado C do 2º para o 3º nível
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Espaço de Estaleiro em Obra
Como mencionado, o caso de estudo está localizado no centro de Lisboa, com uma área de
implantação relativamente baixa. Por esse motivo, a área de estaleiro encontrava-se muito
congestionada e foram observadas inúmeras ocasiões em que a quantidade de material e equipamento
afeto à obra, no interior do recinto de escavação ocupava muita área (figuras 5.26), causando
constrangimentos e dificuldades no normal decorrer dos trabalhos. O espaço de movimentação de
equipamentos e pessoal também ficou bastante mais reduzido condicionando o nível organizacional do
estaleiro e afetando, assim, de alguma forma, os rendimentos de execução das soluções preconizadas.

Figura 5.26 - Materiais e equipamentos afetos à obra

Rendimentos e Atrasos de Execução
A empreitada para execução da escavação e contenção periférica acompanhada apresentou alguns
meses de atraso face ao prazo inicialmente previsto. Este atraso, não pode ser referenciado a nenhum
acontecimento técnico em particular, mas sim a um conjunto de constrangimentos que se foram
sucedendo durante o decorrer do faseamento construtivo. Alguns condicionamentos não estão
relacionados com os processo de execução e, ocorreram, na nossa opinião, devido à fraca qualidade
de execução de alguns trabalhos. De referir que a inexistência de grua e a presença de apenas um
equipamento de escavação durante boa parte dos trabalhos, contribui para uma significativa parte dos
atrasos observados em obra. O primeiro elemento (grua) é fundamental para o transporte de material
(varões de armadura, painéis de cofragem, entre outros) para o interior do recinto de escavação para
execução dos trabalhos. A inexistência da grua influencia em muito o rendimento de execução dos
trabalhos, pois obriga à paragem do equipamento utilizado para escavação no transporte de material
de construção. As constantes avarias observadas, com o sistema hidráulico, o sistema de lagartas e o
sistema de tranca do balde conduziram a falhas significativas na operacionalização daquele tipo de
equipamento. Já citada também a falta de espaço em estaleiro identificada como um constrangimento
ao rendimento dos trabalhos, bem como, os níveis elevados de pluviosidade verificados durante a
execução dos primeiros níveis de contenção.
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Conclusões
Considerações Finais
A presente dissertação iniciou-se pela revisão teórica dos principais conceitos e fundamentos
abrangidos com o tema em estudo. Foram abordadas, na sua generalidade as tecnologias de
contenção periférica, tipos de estrutura de contenção, bem como a influência da sua construção para
as estruturas vizinhas. Apresentou-se a técnica com recurso a parede do tipo Berlim Definitivo com
mais detalhe, visto ser a solução de escavação e contenção periférica adotada no caso de estudo.
Ainda no âmbito teórico, foram estudados e enumerados os diversos sistemas de suporte de estruturas
de contenção utlizados correntemente. Neste grupo, destacaram-se as ancoragens e escoramentos,
visto, terem sido os sistemas de apoio aplicados no caso de estudo.
Como mencionado, este tipo de empreitadas é cada vez mais frequente em Portugal. A elaboração
desta dissertação proporcionou, um enorme enriquecimento pessoal e profissional, uma vez que
possibilitou ao autor a oportunidade de consultar e analisar o projeto de contenção periférica e
escavação e, paralelamente, acompanhar a execução de soluções e tecnologias abordadas, até então,
apenas em revisão teórica. A possibilidade de acompanhamento de uma obra desta envergadura
constituiu-se como uma análise fundamental que permitiu a verificação da exequibilidade e
adequabilidade das soluções adotadas e previstas em fase de projeto, bem como a aferição dos
obstáculos e dificuldades de execução dessas mesmas soluções. Esta avaliação possibilitou identificar
os constrangimentos que se revelam como mais comuns, logo, com maior margem de otimização em
condições de economia e segurança. O contacto direto e frequente com os intervenientes, numa
empreitada desta natureza, possibilitou também uma maior perceção e compreensão das áreas de
fiscalização e direção de obra. Obteve-se assim uma visão e perceção geral diferentes, mais concretas
e contextualizadas, sem as quais não seria possível avançar na sua formação.
De registar que a segurança geral é um fator de extrema importância durante todo período de execução
da obra e que o responsável por este aspeto demonstrou não descurar nenhum fator a ter em conta
para minimizar riscos , tendo especial cuidado com os trabalhos desenvolvidos na área da geotecnia,
por envolverem um grau de incerteza superior ao das outras áreas . A importância dos planos de
observação e instrumentação a implementar e interpretar continuamente, conduzem a um
funcionamento global seguro em todas as suas vertentes. Para reforçar este aspeto, pode referir-se
que não ocorreram deslocamentos nos alvos das empenas dos edifícios vizinhos , não tendo sido
necessárias quaisquer medidas de reforço. No que diz respeito aos restantes instrumentos do plano de
observação, nomeadamente piezómetros, inclinómetros e células de carga, também não foram
identificados comportamentos não previstos e que conduzissem a medidas adicionais de reforço ou de
alteração das técnicas introduzidas no plano.

78

Consideram-se que todas as soluções executadas cumpriram todos os pressupostos adotados no
projeto de escavação e contenção periférica. Todas as soluções apresentaram um comportamento
satisfatório, face aos condicionamentos previstos em fase de projeto. Como referido, a tecnologia de
contenção Berlim Definitivo revelou-se uma boa solução, onde não foram registados deslocamentos
anormais face ao comportamento previsto pela equipa projetista. Esta estrutura mostrou um bom
desempenho quer ao longo do processo construtivo, quer na fase final da escavação. A capacidade
estrutural desta tecnologia só é garantida, como mencionado, devido ás técnicas de suporte adotadas.
O travamento estrutural utilizado para a parede de contenção foi garantido com recurso a ancoragens
e escoramentos de canto. Estes elementos tinham como principal objetivo controlar os deslocamentos
horizontais, onde os condicionamentos/características da obra e do meio envolvente influenciam a sua
execução. Considera-se que as soluções de suporte realizadas proporcionaram um bom desempenho
à parede de contenção e, por esse motivo, durante a execução da fase de escavação não foram
necessárias quaisquer medidas de reforço.
De acordo com o observado, não ocorreram desvios significativos às soluções previstas em fase de
projeto, contudo, ocorreram alguns aspetos cuja execução não seguiu os procedimentos construtivos
propostos pela entidade projetista. Neste campo, destacamos a realização de ancoragens por avanço
e, em situações pontuais, a realização do nível inferior de painéis de contenção sem a aplicação do
pré-esforço aos painéis do nível superior, como já mencionado. Estas alterações só foram possíveis
com a devida autorização das entidades responsáveis (Fiscalização e Projetista), que foi fundamentada
pelo tratamento prévio do solo com colunas de calda de cimento no primeiro e segundo nível de
contenção. Este tratamento originou uma maior capacidade resistente e menor descompressão dos
terrenos a tardoz da parede de contenção, possibilitando assim, uma escavação realizada em
condições de segurança.
A alteração ao faseamento construtivo de determinada técnica ainda é uma problemática nos dias de
hoje. Para a execução deste tipo de empreitada, é necessário que as empresas disponham de
equipamentos especializados para a realização de algumas técnicas fundamentais. A execução de
colunas de calda de cimento, microestacas e ancoragens, obriga à utilização de equipamentos de
furação e de injeção, que para muitas empresas só são acessíveis através da contratação de
subempreitada. Durante a execução de painéis de contenção, foi observado que o empreiteiro geral
executa a escavação, armadura, cofragem e betonagem enquanto que a subempreitada fica
responsável pela execução da ancoragem. Como se verificou estas atividades são dependentes e
sequencias. Um atraso numa delas tem consequências na outra. Devido a pressões impostas por
ambas as entidades, verifica-se por vezes alteração aos processos construtivos (derivado da falta de
frentes de trabalho), para que não ocorram derrapagens em termos de prazos (quebras de rendimento)
e de custos. Contudo, e embora se reconheça que este é um fator crucial para as empresas, não devem
ocorrer alterações ao correto faseamento construtivo.
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Como observado, a presente dissertação não possui um capítulo dedicado à modelação do caso de
estudo. O principal motivo prende-se essencialmente pelo facto de não coincidir com os objetivos do
autor, derivadas do seu percurso e área de especialização dentro do Mestrado Integrado em
Engenharia Civil. Decidiu-se aprofundar o capítulo correspondente à apresentação do caso de estudo,
principalmente no que toca à fase de produção da empreitada, dado que é aí que existe o maior nível
de interesse profissional.
A realização de empreitadas desta dimensão e características, numa zona central da cidade de Lisboa
onde as todas as condicionantes revelaram um desafio constante durante todas as fases de obra,
conduziu a um trabalho estimulante. Em termos de logística, revelou-se um trabalho complexo com
riscos diários que, estando previstos e acautelados numa planificação adequada, minimizaram
seguramente as probabilidades de acidente. Para exemplificar a complexidade da obra em geral, no
que concerne à sua localização, podemos referir a dificuldade observada para o transportes de
equipamento e material afeto à obra, movimentação de terras para aterro e o impacto diário no bem
estar dos habitantes e serviços vizinhos. Considera-se, no entanto, que neste caso em estudo, houve
a competência necessária para resolução e adaptação das dificuldades e exigências que foram
surgindo durante a execução das soluções adotadas. Face ao exposto, é nossa convicção que foram
globalmente atingidos os objetivos propostos, e que as técnicas preconizadas para a escavação e
contenção periférica corresponderam, na sua generalidade, ao conjunto de tecnologias, geralmente
adotadas, em empreitadas deste tipo. Pela forma como os trabalhos foram conduzidos, podemos
também concluir, que as empresas que concorrem a estas empreitadas apresentam capacidade
técnica para realizarem os trabalhos de forma eficiente, conseguindo gerir eficazmente o plano da obra
num trabalho de parceria com outros intervenientes importantes no processo, designadamente o Dono
de Obra e o Projetista, garantindo, desta forma a viabilidade de uma execução com qualidade e
segurança.

Desenvolvimentos Futuros
De forma a complementar o estudo realizado sugere-se a realização da modelação numérica em 2D
da solução de contenção empregue, com o principal intuito de comparar e interpretar os resultados
obtidos com os comportamentos e procedimentos verificados em fase de obra. Também poderia ser
benéfico uma modelação em software 3D para permitir uma recriação mais confiável do modelo e
consequente obtenção de melhores resultados.
Recomenda-se também uma análise detalhada ao plano de trabalhos e às respetivas tarefas
associadas, de modo a realizar-se uma correlação entre o faseamento dos trabalhos previstos e
aplicado por parte do empreiteiro. Deste modo, aliando-se também um estudo económico através da
análise dos custos associados à obra e, se possível, os respetivos proveitos, seria possível a
identificação de eventuais situações a melhorar e a otimizar.
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ANEXOS
Anexo 1 - Planta da localização dos furos das sondagens S1, S2 e S3,
realizadas em 2008, pela empresa “TEIXEIRA DUARTE”

Figura A1.1 - Planta da localização dos furos das sondagens S1, S2 e S3
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Anexo 2 - Gráficos Individuais dos furos das Sondagens. Resultado das
Sondagens realizadas em 2008, pela empresa “TEIXEIRA DUARTE”

Figura A2.1 - Gráfico Individual do furo da Sondagem S1 (adaptado TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2008)
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Figura A2.2 - Gráfico Individual do furo da Sondagem S2 (adaptado TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2008)
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Figura A2.3 - Gráfico Individual do furo da Sondagem S3 (adaptado (TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2008)

86

Anexo 3 - Perfis Geológicos Interpretativos das Sondagens S1, S2 e S3.
Resultado das Sondagens realizadas em 2008, pela empresa “TEIXEIRA
DUARTE”

Figura A3.1 - Perfis Geológicos Interpretativos das Sondagens S1, S2 e S3
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Anexo 4 - Perfil Geológico e Hidrogeológico

Figura A4.1 - Perfil Geológico e Hidrogeológico (escala original 1:200) (TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 2010)
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Anexo 5 - Peças Desenhadas do Projeto de Escavação e Contenção Periférica (Tomásio, Pinto, & Gomes, 2016b)

Figura A5.1 - Planta de Dimensionamento (escala original 1:100)
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Figura A5.3 - Alçado Planificado BC (escala original 1:100)

Figura A5.2 - Alçado Planificado AB (escala original 1:100)
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Figura A5.5 - Alçado Planificado DA (escala original 1:100)

Figura A5.4 - Alçado Planificado CD (escala original 1:100)
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Figura A5.6 - Corte Transversal 1 (escala original 1:100)

Figura A5.7 - Corte Transversal 2 (escala original 1:100)
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Figura A5.8 - Corte Transversal 3 (escala original 1:100)

Figura A5.9 - Corte Transversal 4 (escala original 1:100)
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Anexo 6 - Peças Desenhadas do Projeto de Escavação e Contenção
Periférica. Cachorro de ligação à parede de contenção.

Figura A6.1 - Peças Desenhadas Cachorro Ligação (escala original 1:20) (Tomásio et al.,
2016b)

Anexo 7 - Peças Desenhadas do Projeto de Escavação e Contenção
Periférica. Pormenor das chapas de apoio do escoramento de canto.

Figura A7.1 - Pormenor das chapas de apoio do escoramento de canto (escala original 1:10)
(Tomásio et al., 2016b)
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Anexo 8 - Peças Desenhadas do Projeto de Escavação e Contenção
Periférica. Pormenores betão armado (Tomásio et al., 2016b)

Figura A8.1 - Pormenor da armadura de reforço no extradorso da parede

Figura A8.2 - Pormenor da armadura de reforço ao punçoamento (cruzeta)
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Figura A8.3 - Corte vertical de painel

Figura A8.4 - Corte vertical painel não

ancorado/escorado (escala original 1:20)

ancorado/escorado (escala original 1:25)
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Figura A8.5 - Corte 2-2 Painel não ancorado/escorado (escala original 1:25)

Figura A8.6 - Corte 2-2 Painel ancorado/escorado (escala original 1:25)
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Anexo 9 - Numeração das Ancoragens com Célula de Carga

Figura A9.2 - Alçado Planificado DA (escala original 1:100)

Figura A9.1 - Alçado Planificado CD (escala original 1:100)
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