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Resumo
A escavação para a construção de pisos enterrados requer algumas preocupações inerentes à
segurança da obra e das estruturas envolventes. Sendo em meio urbano as preocupações são
superiores devido à elevada densidade da ocupação dos solos.
A presente dissertação tem como objetivo o estudo de soluções de contenção periférica e o respetivo
comportamento do solo. Com este intuito, foi estudada a solução inicialmente prevista para a contenção
periférica do caso de estudo e criadas soluções alternativas com vista a minimizar os deslocamentos e
os custos. As soluções alternativas focaram-se na solução de contenção por cortina de estacas,
analisou-se o comportamento da mesma, dos solos e das estruturas envolventes, quando as
características para a cortina eram diferentes e com elementos de travamento distintos. Uma vez que
um dos elementos de travamento utilizados foram bandas de laje, foi necessário recorreu ao programa
de elementos finitos SAP2000 para a obtenção da rigidez das mesmas.
Posteriormente utilizou-se o programa Plaxis2D para a modelação dos diferentes cortes identificados
como as zonas mais críticas. Dado que a localização do caso de estudo encontra nas suas fronteiras
os túneis do Metropolitano de Lisboa e do Marquês, estudaram-se 3 cortes, abrangendo estes locais.
Através destas modelações analisou-se o comportamento dos solos, identificando-se assim as zonas
mais sensíveis, e para efetuar o estudo do comportamento da cortina ao longo das fases construtivas.
Comparando os resultados obtidos com os critérios de alerta foi possível concluir que as soluções
alternativas eram viáveis, e através da verificação de segurança foi reforçada essa conclusão.

Palavras-chave
Escavação meio urbano, Contenção, Estacas, Modelação, Deformações, Segurança
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Abstract
The excavation for the construction of basements has some inherent concerns to the safety of the work
and of the surrounding structures. In urban areas these concerns are higher due to the high density of
occupation of the ground.
The objective, here, is to study solutions of peripheral earth retaining structures and the respective
behaviour of the soil. For this purpose, the initially planned solution for the peripheral earth retaining
structures of the case study was studied and alternative solutions were created to minimize
displacements and costs. The alternative solutions are focused on the earth retaining structures solution.
The behaviour of the earth retaining structures was analysed, as were the soils and the surrounding
structures, when the characteristics for the earth retaining structures were different and with different
bracing elements. Since one of the bracing elements used were slab bands, it was necessary to use the
finite elements program SAP2000 to obtain the stiffness of the slabs.
Afterwards, the Plaxis2D program was used to model the different sections identified as the most critical
areas, since the location of the case study finds the tunnels of the Lisbon metro and the Marquês tunnel
at its borders. locations. Through these models the soil behavior was analyzed, thus identifying the most
sensitive areas, and to study the behavior of the earth retaining structures throughout the construction
phases.
By comparing the results obtained with the alert criteria it was possible to conclude that the alternative
solutions were viable, and through security verification this conclusion was reinforced.

Keywords
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1.

Introdução

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL
O crescimento urbano verificado na última década levou à necessidade de criar novos edifícios, tanto
para habitação, como para comércio. No entanto, devido ao índice de ocupação do terreno,
principalmente no centro das cidades, houve a necessidade de criar soluções que resolvessem esse
problema, sendo a construção de pisos enterrados uma técnica muito corrente.
Existiu a necessidade de se construir em profundidade e para tal, foram criados diversos métodos
construtivos adaptados às diferentes situações. A utilização de soluções de contenção periférica
começou a ser bastante utilizada, recorrendo a técnicas como as paredes tipo Berlim definitivo, desde
os anos 70, e as cortinas de estacas moldadas, desde o final dos anos 70. Estes métodos são
executados, essencialmente, em meio urbano quando não existe espaço suficiente para a realização
dos taludes convencionais.
A escolha deste tipo de métodos depende de fatores económicos e técnicos. Os primeiros, estão
associados ao orçamento disponível, ao custo relativo aos equipamentos, material, mão-de-obra e aos
prazos de execução. Os segundos, estão relacionados com as condições geotécnicas e hidrogeológicas, condições das construções vizinhas e o seu grau de sensibilidade aos deslocamentos e o
espaço livre para estaleiro. (Brito, 2001b).
Na execução das paredes de contenção são utilizados elementos de travamento, estes podem ser
instalados no interior da área de intervenção, como as bandas de laje, ou executados no terreno, como
as ancoragens. No segundo caso é necessário ter especial atenção às estruturas enterradas
envolventes.
Os pontos referidos serão analisados na dissertação uma vez que será estudada uma obra localizada
no centro de Lisboa e as fronteiras da área de implementação são terrenos onde se encontram o túnel
do Metropolitano de Lisboa e o túnel do Marquês.

1.2. OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO
A dissertação tem como principal objetivo o estudo de soluções de contenção periférica para a
construção de pisos enterrados, em meio urbano, de forma a compreender o comportamento do solo,
de estruturas de suporte flexíveis e a sua influência nas estruturas vizinhas.

1

Com este objetivo serão criadas diferentes soluções alternativas em relação à solução inicialmente
prevista. Estas são definidas através de diferentes características para a parede de contenção e
elementos de travamento, de modo a otimizar a solução, visando apresentar vantagens a nível dos
deslocamentos das estruturas e económicos.

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A dissertação é constituída por 8 capítulos, bibliografia e anexos.
O presente capítulo corresponde à introdução, onde é apresentado um enquadramento geral da
dissertação, incluído os seus objetivos e estrutura.
O segundo capítulo refere-se aos fundamentos teóricos relacionados com os temas mais específicos
que se abordam na dissertação, tais como a escavação e contenção periférica em meio urbano,
paredes flexíveis e estruturas de suporte.
No terceiro capítulo é exposto o caso de estudo, onde se caracterizam os solos, as técnicas utilizadas
e os elementos construtivos.
O quarto capítulo corresponde à modelação, utilizando o programa SAP, de bandas de laje que servirão
de apoio para a parede de contenção.
No quinto capítulo, será realizada a modelação da parede de contenção da solução inicialmente
prevista, através do programa Plaxis2D, tendo como objetivo a análise do comportamento do solo, da
parede de contenção e dos túneis existentes no local.
No capítulo seguinte, sexto, serão apresentadas soluções alternativas, diferenciando as características
da cortina de estacas e os seus elementos de travamento.
No sétimo é feita a sua comparação dos resultados obtidos nas várias modelações com os valores de
alerta e de alarme admitidos no projeto. Este último capítulo, inclui a comparação dos deslocamentos
ocorridos nas estruturas, a verificação de segurança e a análise económica.
No nono capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo feito fase aos objetivos, assim como, a
identificação dos possíveis desenvolvimentos futuros que irão permitir mais conclusões acerca do tema.
No final, encontram-se a lista das referências bibliográficas utilizadas e os anexos, que apresentam
mais detalhes do que foi enunciado na dissertação.
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2.

Fundamentos teóricos

2.1. ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA EM MEIO URBANO
A construção em meio urbano implica bastantes mais precauções do que o normal devido às
infraestruturas e serviços envolventes. Quando esta se refere à construção de pisos enterrados as
preocupações acrescem, uma vez que se poderá colocar em causa o bom comportamento das
fundações dos edifícios vizinhos, bem como as condições de equilíbrio de pressões de estruturas
enterradas. Desta forma, existem regulamentos que têm que ser cumpridos para que a segurança não
seja comprometida, (CML, 2013). As principais condicionantes neste tipo de obras são as relativas a
aspetos geológicos e geotécnicos e, como referido anteriormente, as condições de vizinhança e
serviços afetados.
Atualmente, a construção de novos edifícios implica a criação de um número mínimo de lugares de
estacionamento, um lugar por cada fogo,(CML, 2012), o que em meios urbanos com grande densidade
habitacional faz com que haja necessidade de se recorrer à construção de pisos enterrados,
consequentemente à escavação dos terrenos. Outro aspeto que também tem relevância é a contenção
de fachadas, em áreas de implantação em que os edifícios são classificados de interesse nacional ou
público, ou localizados nas áreas de proteção, a preservação das fachadas tem que ser efetuada. Para
ambos os casos referidos, a contenção periférica dos solos a escavar tem elevada relevância e deve
ser estudada uma solução com bastante precaução.
Os edifícios e outras estruturas enterradas localizados perto da zona de implantação da obra têm
bastante relevância na análise de como se irá realizar o projeto. Um dos casos em que é necessário
ter extremo cuidado é na presença de infraestruturas do Metropolitano. Este caso está referido nos
regulamentos que remetem para tais cuidados, sendo o ponto 7 do artigo 104º do RMUEL muito
especifico acerca deste assunto, (CML, 2013). A utilização de instrumentação e observação em fase
de escavação é importantíssima por permitir que sejam controlados todos os deslocamentos,
horizontais e verticais, e comparar em tempo útil, os resultados com os valores estimados em fase de
projeto para critérios de alarme e de alerta. Não é de mais referir que no caso das infraestruturas do
Metropolitanos os valores são bastante mais reduzidos, pois tratam-se de infraestruturas bastante
sensíveis, e quaisquer valores que sejam anormais pode provocar a paragem da obra.
As técnicas escolhidas para a construção têm que carecer de determinadas características para que
os edifícios vizinhos não sofram danos. Nos casos de escavação em meio urbano, em que é de extrema
importância optar por uma solução de contenção que minimize estes efeitos, requer a utilização de
técnicas como é o caso das estruturas flexíveis, estudadas de seguida.
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Uma obra existente em Lisboa que apresentou alguns desafios em termos de projeto e de execução
foi a do Palácio Sotto Mayor (A Pinto et al., 2002). Esta envolvia a execução de pisos enterrados, em
meio urbano com a presença do túnel do Metropolitano de Lisboa bastante perto da escavação e, ainda
o recalçamento do edifício do Palácio que tinha que ser preservado derivada da preocupação de
preservação do património histórico e arquitetónico, que se localizava no centro da escavação.
Uma outra dificuldade existente em obras deste tipo é o facto de se localizarem no centro de cidades,
que implica que se tenha que minimizar os constrangimentos na via publica, devendo haver uma boa
coordenação dos equipamentos em obra, como por exemplo, os camiões que transportam os solos
escavados da obra para o vazadouro.

2.2. ESTRUTURAS DE SUPORTE FLEXÍVEIS
As estruturas de suporte flexíveis podem ser denominadas por cortinas ou paredes, e englobam todas
as estruturas em que as deformações, devido às pressões do solo, produzem um efeito significativo na
distribuição de pressões e nos impulsos para que são dimensionados, momentos fletores e esforço
transverso, (Peck, 1972).
Estas são também abordadas no Eurocódigo7, sendo denominadas como cortinas, são elementos de
reduzida espessura constituídos por betão armado, aço ou madeira, suportadas por escoras,
ancoragens e/ou por impulsos de terras de tipo passivo. Estas apresentam uma capacidade resistente
à flexão que desempenham uma função importante no suporte do material, a contribuição do seu peso
próprio é desprezável, (NP - EN 1997-1, 2010).
Existem diferentes tipos de estruturas flexíveis que, consoante as características da obra e do solo,
serão estudadas de forma a eleger a que mais se adequa. As monoapoiadas, correspondem a um
único apoio estrutural no topo da cortina. As autoportantes, que são encastradas no terreno, fazendo
com que os impulsos passivos presentes na parte da frente da cortina equilibrem os impulsos ativos. E
as multiapoiadas, que apresentam dois ou mais apoios, os mais utilizados são escoramentos,
ancoragens e bandas de laje. Este último tipo é o que será abordado nesta dissertação.
As cortinas multiapoiadas são bastante utilizadas para construção de pisos enterrados com altura de
escavação significativa. Nas cortinas multi-escoradas a elevada rigidez das escoras condicionam os
deslocamentos da cortina, sendo estas dimensionadas para equilibrarem praticamente a totalidade dos
impulsos do maciço. Os deslocamentos são reduzidos no topo pois as escoras são colocadas no início
da escavação. No entanto tendem a aumentar em profundidade uma vez que se vão mobilizando
impulsos do solo atrás da cortina. O movimento criado pela cortina pode ser considerado como uma
rotação em torno do topo na direção do interior da escavação, (M. A. de M. Fernandes, 1983). Derivada
da dificuldade de conhecer os impulsos no tardoz da cortina, devido à interação solo-estrutura, Terzaghi
e Peck fizeram alguns estudos chegando aos diagramas de impulsos aparente ilustrados na Figura 1.
Estes variam consoante o tipo de solo, permitindo estimar as cargas das escoras. Um exemplo desta
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utilização é a construção através da tecnologia do tipo de Berlim e cortina de estacas, que serão
estudadas mais à frente.

Figura 1 - Diagrama de Terzaghi e Peck, (Guerra, 2008)

A diferença, em termos construtivos, entre as cortinas multi-escoradas e multi-ancoradas é que as
primeiras utilizam elementos passivos (escoras) e as segundas elementos ativos (ancoragens). Têm o
mesmo objetivo, porém funcionam de formas diferentes. As cortinas multi-ancoradas não trabalham
nem pela sua rigidez, nem pela imposição de deslocamentos, mas sobretudo pela alteração de estados
de tensão que causam no solo suportado. Neste tipo de cortinas, ao contrário das multi-escoradas, o
problema analisa-se no tardoz da cortina, em que as tensões σ1, tensões verticais que se mantêm
contantes, e σ3, tensões horizontais que vão variar, são tensões principais e mantêm-se assim durante
a escavação e o pré-esforço.

Figura 2 - Representação esquemática da evolução do estado de tensão em elementos de solo
suportado por cortinas ancoradas, (Guerra, 2007)

No gráfico representado na Figura 2, estão indicados 3 diferentes fases, a fase 1 corresponde à
escavação e uma vez que σ3 diminui, vai haver um aumento da tensão deviatórica, q, diferença entre
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σ1 e σ3. Na fase 2 é executada a ancoragem, aumentando a tensão σ3 e consequentemente, diminui a
tensão deviatórica e recuperam-se parcialmente as deformações, mas por uma diferente trajetória. Na
fase 3, realiza-se novamente a escavação e os deslocamentos já correspondem à curva do gráfico,
onde a deformação final é o ponto 3A, correspondente a um valor superior de deformação, que deverá
ser controlado no âmbito do projeto da própria cortina. (Guerra, 2007).
Neste caso das cortinas multi-ancoradas, a definição dos impulsos das terras é mais complexa,
contudo, para o dimensionamento do pré-esforço a impor nas ancoragens, podem ser utilizados os
diagramas de Terzaghi e Peck, referidos anteriormente para as cortinas escoradas, e estabelece-se
uma estimativa para os esforços máximos que irão ser mobilizados em condições de serviço,(M. A. de
M. Fernandes, 1983)

2.3. TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES FLEXÍVEIS
Neste subcapítulo será abordado o tema de tecnologias de construção de paredes flexíveis, sendo
aprofundado o conhecimento sobre paredes tipo Berlim definitivo e cortina de estacas moldadas.
Existem outras soluções que também são estruturas flexíveis, no entanto, como a abordagem da
dissertação se foca nestes dois métodos, apenas serão destacados estes.

2.3.1. PAREDES TIPO BERLIM DEFINITIVO
A contenção periférica através de paredes tipo Berlim definitivo, também conhecidos por parede tipo
Munique, envolvem várias etapas no seu processo construtivo e dispõem de diversas vantagens e
desvantagens. Apresentam, em geral, um carácter definitivo, funcionando como paredes de contenção
que posteriormente serão as paredes dos pisos enterrados.
Relativamente ao processo construtivo das paredes tipo Berlim definitivo (Brito, 2001b) são constituídos
por painéis de betão, que são executados de forma faseada e em cada um deles existe uma ancoragem
ou escoramentos de canto. Para este método os equipamentos necessários são uma reto-escavadora,
para a escavação e transporte de terras, uma grua móvel, para a colocação das armaduras, painéis de
cofragens e transporte de outros materiais, máquinas para furação de reduzido diâmetro, para a furação
das ancoragens, bombas e equipamentos de injeção da calda de cimento para as ancoragens, e
macacos hidráulicos, para o tensionamento das ancoragens.

O processo construtivo envolve diferentes fases, que serão explicadas com algum detalhe.
1ª Fase – Escavação geral;
2ª Fase – Introdução dos perfis metálicos;
3ª Fase – Execução da viga de coroamento;

6

4ª Fase – Execução dos painéis primários;
5ª Fase – Execução das ancoragens ou escoramentos dos painéis primários;
6ª Fase – Execução dos painéis secundários, incluindo ancoragens e escoramentos;
7ª Fase – Execução dos painéis terciários (podem ser executados em simultâneo com os painéis
primários e secundários)
8ª Fase – Execução dos painéis dos restantes níveis, verificando o faseamento de primário,
secundários e terciários;
9ª Fase – Execução da sapata de fundação;
10ª Fase – Execução da superestrutura;
11ª Fase – Desativação das ancoragens e das escoras.

A primeira fase deste processo é a escavação geral e tem como objetivo limpar e regularizar o terreno
de forma a preparar a área para a execução da viga de coroamento e dos equipamentos necessários.
Se possível, são feitos taludes até à cota da viga de coroamento.
Após a preparação do terreno são introduzidos os perfis metálicos, que devem ter um afastamento
entre 1.5 a 3 m, consoante o tipo de solo, e devem ser dimensionados para equilibrar as ações totais
verticais atuantes na fase de construção. Os perfis devem ser orientados segundo a principal inércia
perpendicular ao terreno de forma a maximizar a resistência à flexão desse plano. Um aspeto
importante nesta fase é a selagem do perfil, este deve permanecer no centro do furo e injetar-se uma
calda de cimento no bolbo de selagem, zona onde o perfil vai ficar selado abaixo da cota de escavação,
com recurso a uma mangueira de forma a permanecer na posição correta até a calda fazer presa. O
restante comprimento deverá ser preenchido com areia. No caso dos perfis serem colocados numa
zona onde não existe espaço suficiente para a furação, por exemplo, devido à existência de um edifício
vizinho, são utilizados cachorros metálicos que fazem a ligação entre a parede de contenção de betão
armado e os perfis metálicos, localizados exteriormente ao plano da parede.
A viga de coroamento é executada de seguida, sendo este o elemento que permite que os perfis
funcionem como um conjunto. Para que o betão não fique em contacto com o terreno a escavar, é
usual, colocar uma camada de areia na zona inferior da viga para a betonagem ser feita contra esta
camada. Antes da betonagem é colocada a armadura, onde são deixadas as armaduras de espera
verticais, tanto para a superestrutura na parte superior como para os painéis de betão na parte inferior.
A face exterior da viga é cofrada e após a cura do betão procede-se à descofragem e à execução dos
painéis primários e secundários subjacentes.
Os painéis são diferenciados entre primários, secundários e terciários. Os primários, como o nome
indica, são executados em primeiro lugar, sendo escavado terreno entre dois perfis metálicos ficando
o terreno ao lado, banquetas, a mobilizar o “efeito de arco” que corresponde à transmissão dos impulsos
que eram suportados pelo terreno retirado para as banquetas sob a forma de arco. A altura de cada
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painel corresponde à altura de um piso enterrado e a escavação perpendicular não deverá ser maior
do que 4 m. Após a escavação são colocadas as armaduras e a cofragem, e feita a betonagem. Tal
como a viga de coroamento, nos painéis também são deixadas armaduras de espera para os painéis
laterais e painéis inferiores, onde é colocada areia, para as lajes. A betonagem tem a particularidade
de na parte superior formar os chamados “bico de pato”, abertura superior que terão de ser demolidos
após a descofragem. A betonagem é feita colocando negativos para a execução das ancoragens que
serão executadas nestes painéis e também para a eventual colocação de drenos.
Os painéis secundários e terciários são executados da mesma forma, sendo que os secundários são
os que se localizam ao lado dos primários, se possível, apresentam uma maior largura pois não estão
apoiados nos perfis verticais, os terciários são, em geral, os de canto. Estes últimos podem ser
executados simultaneamente com os painéis primários e secundários. Os painéis de canto em geral
são escorados, devido à sua proximidade, são, em geral, colocadas escoras de canto que são feitas
através de um perfil metálico que pode ser encastrado, soldado ou aparafusado a chapas chumbadas
às paredes ou chumbadas diretamente às chapas.
Terminando um nível procede-se da mesma forma para os restantes níveis até à cota final da
escavação, onde se procede à execução da sapata de fundação e da restante superestrutura. Quando
concluídas as lajes é possível desativar as ancoragens e escoras, pois, deixam de ser necessárias,
sendo possível a recuperação das cabeças das ancoragens, e também por questões de segurança
devido aos cabos estarem tencionados e serem perigosos para eventuais obras nos terrenos que estas
ocupam.

Figura 3 - Diferentes fases de construção do parede tipo Berlim definitivo, (Mascarenhas, 2006)
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Na Figura 3, é possível visualizar as diferentes fases para a construção da parede tipo Berlim definitivo,
onde estão ilustradas, da direita para a esquerda e de cima para baixo, a furação para a colocação dos
perfis com a leitura de alvos topográficos, a introdução do perfil, execução da viga de coroamento e
escavação para a execução dos painéis primários. Na segunda linha está ilustrado a cofragem e a
betonagem dos painéis primários, e execução dos painéis secundários, do primeiro nível da escavação.

2.3.2. CORTINA DE ESTACAS MOLDADAS
As cortinas de estacas moldadas (Brito, 2002) são constituídas por um conjunto de estacas moldadas
que estão próximas entre si, ou mesmo a intersectar-se, formando uma parede descontinua onde as
estas se unem por uma viga de coroamento no topo e por várias vigas de distribuição em profundidade.
Estas são estruturas flexíveis que tiram partido da sua rigidez e de elementos de travamento, como
escoras, ancoragens ou bandas de laje, para garantir a estabilidade global. O terreno entre estacas
estabiliza sob a forma de efeito de arco. A sua utilização decai sobre construções enterradas situadas,
principalmente, em zonas urbanas onde existe a necessidade de assegurar que os deslocamentos
provocados devido à escavação são reduzidos, por exemplo, devido à proximidade de infraestruturas
sensíveis, como tuneis do Metropolitano.
De forma a perceber melhor o método de cortina de estacas moldadas procede-se a uma descrição,
pouco exausta, das estacas moldadas. Esta solução é adotada quando se pretende controlar de forma
mais eficaz os assentamentos ou quando o solo não apresenta resistência suficiente. As estacas
podem ser executadas segundo diferentes métodos construtivos, tais como, sem tubo moldador, com
trado continuo ou curto, com lamas bentoníticas ou com tubo moldador que pode ser recuperável ou
perdido. São executadas em betão armado e apresentam uma secção circular e grande esbelteza,
transmitem cargas ao terreno através da ponta da estaca e da superfície lateral, através da mobilização
do atrito estaca/solo (Brito, 1999).
Como referido anteriormente, as cortinas de estacas são formadas por um conjunto de estacas e estas
podem estar posicionadas de diferentes modos entre elas, podem ser, espaçadas, contíguas ou
secantes. As espaçadas podem ter no máximo uma distância entre estacas de um diâmetro. De forma
a que o solo entre elas fique menos sensível à erosão superficial é projetado betão nesta zona. Esta é
a solução mais económica por metro de largura, apresenta uma boa flexibilidade e pode ser projetada
para suportar as cargas verticais. Porém, apresenta menor resistência por metro de largura o que
implica a utilização de mais travamentos (ancoragens e escoras) e só pode ser aplicada em solos
relativamente estáveis. As cortinas de estacas contíguas, também conhecidas como tangentes, são
bastante difíceis de executar devido a não terem distância entre elas, pela extrema dificuldade de as
colocar tangentes entre si. É um método que não é utilizado para a contenção de água, sendo utilizada
para solos argilosos e granulares. A cortina de estacas secantes é um método em que as estavas se
intersectam sendo útil para soluções onde existe água acima do nível de fundação e onde os solos são
menos coerentes. Relativamente ao método construtivo, este é constituído por dois tipos de estacas,
as que são colocadas primeiro, estacas macho, que têm uma baixa resistência para permitirem o corte
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para a execução as estacas fêmeas, que são armadas e, consequentemente, dispõem de uma maior
resistência. Na Figura 4, estão indicados os diferentes tipos de posicionamento das estacas descritos
anteriormente. Primeiro estão indicadas as espaçadas, depois as contíguas ou tangentes e, por último,
as secantes.

Figura 4 - Diferentes tipos de posicionamento das estacas, (Mascarenhas, 2006)

Para cortinas em que o comprimento da armadura não é superior a 12m e os solos são coesos, as
metodologias geralmente utilizadas para a construção das estacas são, trado continuo, tubo moldador
recuperável ou lamas bentoníticas. No primeiro caso não é utilizado tubo moldador, nem lamas
bentoníticas, pois o trado que é utilizado para a execução da furação da estaca é oco no seu interior,
o que permite a colocação do betão a partir do fundo da mesma e após a betonagem é introduzida a
armadura. Este método é muito utilizado por ser económico e rápido. No entanto, o solo tem que ser
coerente e isento de materiais pedregosos porque há o risco das características das estacas serem
afetadas devido à forma como o trado é extraído durante a betonagem, deve-se adotar uma velocidade
de extração do trado e escoamento do betão sincronizada para que a estaca não fique cortada. A
dificuldade de posicionamento da armadura, devido ao betão ir endurecendo, também vai afetar este
fator.
Relativamente ao tubo moldador recuperável, é utilizado para solos menos coerentes pois o tubo é
colocado de forma a suster as paredes do furo, até à betonagem, é um processo mais lento e tem custo
elevados. É mais aconselhável para estacas de grande dimensão e permite que estas disponham de
uma boa capacidade de carga. O seu método construtivo implica tarefas de escavação e introdução do
tubo moldador, em simultâneo com a remoção do terreno, chegando ao fundo da mesma procede-se à
limpeza e colocação da armadura. A betonagem é feita desde a parte de baixo da estaca e à medida
que este processo avança retira-se o tubo moldador.
A utilização de lamas bentoníticas surgem quando os solos não têm capacidade de auto-sustentação
em paramentos verticais. Estas exibem comportamentos diferentes dependendo se estão em
movimento ou em repouso, no primeiro caso ficam fluidas e no segundo, bastante viscosas. Devido ao
seu preço, e de ser necessário proceder à sua reciclagem, é um método que tem custos elevados e
necessita de grande espaço de estaleiro. Para a execução das estacas com este método, estas têm
que ser verticais. Através de um trado executa-se a furação e no final procede-se à limpeza do fundo e
coloca-se a armadura, nestas fases as lamas bentoníticas encontram-se sempre dentro do furo da
estaca. Apenas quando se executa a betonagem estas são retiradas em simultâneo com a entrada do
betão, por diferença de densidades.
Dado que os métodos que foram referidos são um pouco limitativos em termos do comprimento das
armaduras e do tipo de solo, a metodologia de varas de vara telescópica “Kelly” é uma alternativa
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bastante utilizada. Esta metodologia apesar de apresentar rendimentos mais baixos e ser mais
dispendiosa pode ter comprimentos máximos da estaca e das armaduras de 40 a 80 m e é compatível
com uma grande gama de diâmetros, o que é uma grande vantagem para obras de grandes alturas de
escavação. Na Figura 5 são representados os equipamentos necessários para a execução de estacas
através da metodologia de varas telescópicas de “kelly”.

Figura 5 - Equipamentos para a metodologia de varas de “kelly”, adaptado de (Folhas de apoio
Estruturas de betão armado, 2011)

Em todos estes métodos construtivos é necessário, no final da execução da estaca, realizar o
saneamento da cabeça da mesma, de forma a extrair o betão contaminado e a conseguir-se o
comprimento de amarração suficiente para permitir efetuar a ligação à viga de coroamento.

2.3.3. COMPARAÇÃO DOS PRINCIPAIS MÉTODOS – VANTAGENS E DESVANTAGENS
Ambos os métodos têm a mesma finalidade, contenção periférica dos solos para a construção de pisos
enterrados, sendo aplicáveis em diferentes situações e, como tal, cada um tem as suas vantagens e
desvantagens.
A principal diferença entre estes dois métodos, em termos de utilização, é o facto da parede de cortina
de estacas ser uma técnica que vai permitir que os solos envolventes não sofram deslocamentos tão
significativos e seja mais fácil escorar a cortina com uma alternativa à utilização de ancoragens. Em
escavações em meios urbanos a utilização de ancoragens constitue grandes preocupações,
principalmente na presença de importantes infraestruturas enterradas, como túneis, tais como os do
Metropolitano que têm uma grande sensibilidade a estes deslocamentos. Esta é uma técnica que
apresenta bastantes vantagens em particular no que se refere ao prazo de execução, porém acarreta
custos mais elevamos comparativamente com as paredes do tipo Berlim definitivo. Para a contenção
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periféricas podem ser utilizadas estas duas soluções em complemento. Na Tabela 1 é possível
identificar as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, (Brito, 2001b, 2002).

Tabela 1 - Principais vantagens e desvantagens da parede de contenção tipo Berlim definitivo e
cortina de estacas moldadas
Parede tipo de Berlim definitivo
Vantagens

• Pode ser executada em pequenas áreas

Cortina de estacas moldadas
• Prazos de execução mais reduzidos;
• Aplicável a uma grande gama de solos;

de implantação;
• Custo teórico mais reduzido;

• Utilização de menor número de ancoragens;

• Realização das tarefas de escavação e

• Maior rigidez;

parede de contenção em simultâneo;
• Reduzida

área

necessária

para

estaleiro;
• Equipamento pouco específico;

• Atinge profundidades elevadas;
• Processo de execução não provoca vibrações
excessivas, exceto quando é feito o recurso
ao trépano;

• Mão-de-obra pouco especializada;

• Grande variedade de diâmetros;

• Acabamento razoável devido a ser

• Podem ser recolhidas amostras dos solos

cofrada no interior;
• Pequena espessura da parede o que

para posteriormente serem comparados com
os dados no projeto.

permite apresentar um bom rendimento
em termos de aproveitamento de área
de implantação e área útil.

Desvantagens • Processo moroso, fracos rendimentos
diários em termos de área de parede;

superfície

• Mau desemprenho com o nível freático

aceitável;

em solos arenosos;
• Muitas juntas de betonagem;
• Apenas para solos com coesão que
mantenham o talude vertical, durante
um tempo limitado;
• Risco de descompressão do solo a
tardoz, pode originar assentamentos.
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• Necessários trabalhos adicionais para a
exterior

ficar

esteticamente

• Dificuldade de garantir a verticalidade da
estaca;
• Exige

equipamentos

e

mão

de

obra

especializados;
• Não podem ser executadas em locais onde o
pé direito é reduzido;

2.4. ESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESCAVAÇÃO
As soluções adotadas para a contenção periférica, referidas anteriormente, necessitam da existência
de elementos que suportem e equilibrem os impulsos de terras mobilizadas durante a escavação dos
solos, podendo ser utilizadas diferentes técnicas, tais como, escoramentos, ancoragens e bandas de
laje. Estes podem ser utilizadas em várias soluções, como parede tipo Berlim e cortina de estacas
moldadas. Pode ser instalado apenas um destes tipos de elemento ou vários, em complemento mútuo,
como por exemplo, nos painéis de canto utilizam-se escoras e nos painéis centrais ancoragens.

2.4.1. ESCORAMENTOS
Os escoramentos são elementos que podem ser de aço, betão ou madeira, sendo o primeiro o mais
utilizado. Têm carácter provisório e como principal função servir de apoio, e controlar deformações.
São económicos, de rápida execução e não necessitam de um técnico especializado para os colocar.
Em contrapartida, tem a desvantagem de ocupar espaço dentro da área de escavação, que por vezes
é essencial ao movimento de pessoas e equipamentos. Podem ser colocados de diferentes formas,
horizontais, quando a zona a escavação tem reduzida largura, inclinados, o mais comum, é usual a
criação de socalcos no terreno para que fiquem seguros, e também são colocados nos cantos,
chamados escoras de canto, muito frequente nas paredes tipo Berlim definitivo para suportar os dois
painéis nos cantos. Na Figura 6 e Figura 7 estão indicados diferentes tipos de escoramentos, à
esquerda, os horizontais e inclinados, e à direita, os de canto.

Figura 6 - Escoramentos horizontais e
inclinados, (Mascarenhas, 2006)

Figura 7 - Escoramento de canto, (Mascarenhas,
2006)
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2.4.2. ANCORAGENS
As ancoragens são elementos que hoje em dia são utilizados em quase todas as obras de contenção
com o objetivo de suporte das estruturas flexíveis verticais, como cortina de estacas moldadas e parede
tipo Berlim definitivo. As ancoragens têm carácter provisório ou definitivo, são constituídas pela cabeça,
fuste e bolbo de selagem, como ilustrado na Figura 8. A cabeça da ancoragem, ilustrado na Figura 9,
é onde são fixadas as cunhas para fixação das armaduras (varões ou cabos), na sequência do
tensionamento das mesmas através de um macaco hidráulico. O fuste é o que une a cabeça da
ancoragem ao bolbo de selagem perfazendo o comprimento livre. No seu interior localiza-se a armadura
e o sistema de injeção. Por fim, o bolbo de selagem localiza-se na zona inferior da ancoragem e fora
da cunha de rotura do terreno. A injeção da calda de cimento com pressão é executada na zona do
bolbo de selagem, tendo como objetivo aumentar a área de contacto com o terreno e melhorar a sua
qualidade de ligação, através do valor de atrito unitário calda de cimento/terreno.

Figura 8 - Constituição de uma ancoragem, (Mascarenhas, 2006)

Figura 9 - Constituição da cabeça de uma ancoragem, (Mascarenhas, 2006)
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As suas vantagens assentam principalmente no facto de ser um método seguro e de se localizarem
dentro do terreno, ou seja, não prejudicam a circulação na área correspondente ao recinto de
escavação nem os restantes trabalhos. Também permitem um melhor controlo dos deslocamentos
horizontais, o que, por sua vez, vai influenciar positivamente os movimentos nas estruturas de
infraestruturas vizinhas. As desvantagens assentam no facto da mão de obra ter que ser especializado,
a execução ser demorada, poderem ocorrer efeitos secundários em edifícios vizinho e ocorrerem
constrangimentos devido a pisos enterrados.
Relativamente aos processos construtivos, a primeira tarefa é a furação com o comprimento e a
inclinação definidos no projeto. Posteriormente é introduzida a armadura e feita a selagem de
preenchimento, após 24 horas, é injetada a calda de cimento a alta pressão apenas no bolbo de
selagem. A aplicação do pré-esforço é entre 3 a 7 dias depois, de forma a garantir que a calda adquire
a resistência necessária. É primeiro colocada a cabeça da ancoragem, para permitir a colocação do
macaco hidráulico e posteriormente feito o tensionamento, e a cravagem das cunhas. No caso das
ancoragens provisórias, quando estas deixam de ser necessárias libertam-se os cabos das cunhas e
podem-se utilizar, por um número limitado de vezes, as cabeças das ancoragens, (Brito, 2001a).

2.4.3. BANDAS DE LAJE
As bandas de lajes são uma solução que do ponto de vista técnico e económico podem ser
consideradas como interessantes,(A. Pinto et al, 2008) servem para apoiar as paredes de contenção e
são frequentemente utilizadas em conjunto com treliças metálicas. Ou seja, em zonas onde as bandas
de lajes coincidam com as lajes definitivas utiliza-se esta técnica, nos casos onde não coincidem, como
por exemplo rampas, colocam-se treliças metálicas mais fáceis de desmontar, como é visível na Figura
10. Ambos os elementos têm como objetivo minimizar as deformações das estruturas de contenção
devido aos impulsos de terras, formando uma estrutura rígida ao longo das paredes, ou seja, um quadro
fechado. É importante referir que apenas se recorre a opção das bandas de laje nos casos em que a
parede de contenção é definitiva, como por exemplo, cortina de estacas moldadas, pois estas têm
caracter definitivo e como será explicado de seguida são executadas de forma semelhante às lajes
definitivas.

Figura 10 - Bandas de laje e treliças metálicas, (A. Pinto et al, 2008)
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O método construtivo é semelhante à construção Top-Down, método de construção de cima para baixo,
em primeiro lugar são colocados os perfis metálicos ou as microestacas com o comprimento total
superior à profundidade da escavação, que servem para a transmissão das cargas verticais ao terreno.
Após essa tarefa, começam-se os trabalhos de escavação e à cota das lajes executam-se os rasgos
nas paredes para que a laje fique apoiadas nestas. As armaduras são colocadas da mesma forma que
as lajes convencionais, prolongando-as para o interior da escavação para posteriormente se ligarem,
quando se construir a restante laje do piso. A betonagem pode ser feita contra o terreno, economizando
tempo, ou com cofragem sobre o terreno.
Esta técnica das bandas de laje permite reduzir o tempo de execução da obra, uma vez que têm
caracter definitivo, em geral, não necessitam de ser demolidas, possibilita que a zona central da obra
fique liberta para a circulação de máquinas e equipamentos. Em zonas onde as estruturas vizinhas são
sensíveis minimizam a perturbação dos solos envolventes, ao contrário do caso das ancoragens, e são
elementos com maior rigidez. Os inconvenientes associados a esta metodologia são que exigem uma
maior compatibilidade com as soluções arquitetónica e estruturais, a necessidade de utilizar elementos
verticais de apoio provisório e o facto de a escavação ser mais condicionada com os elementos do
sistema de travamento.
Nas situações onde a cofragem é suspensa superiormente por uma treliça metálica ainda permite um
ganho de tempo superior devido à possibilidade de se proceder aos trabalhos de betonagem da laje e
escavação do nível inferior em simultâneo. Contudo, o usual é ser feita a betonagem e esperar pelo
tempo de cura e só depois se avançar para o nível inferior.
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3.

Caso de estudo

A realização desta dissertação assenta no estudo de alternativas, ao nível estrutural, de uma obra de
escavação e contenção periférica, caracterizada de seguida. A obra em estudo, localiza-se no centro
urbano de Lisboa, numa zona que tem bastantes condicionantes inerentes à sua envolvente. Na Figura
11 encontra-se a imagem da sua vista aérea, onde é possível identificar a Avenida Fontes Pereira de
Melo, a Avenida António Augusto Aguiar, a Rua São Sebastião da Pedreira e o Hotel Fénix Urban como
limites da área de intervenção.

Figura 11 - Vista aérea do local de intervenção (GOOGLE, 2017)
O projeto da obra em estudo é de escavação e contenção periférica, para a construção de 6 pisos
enterrados. Sendo utilizadas duas técnicas diferentes para a contenção dos terrenos escavados,
paredes tipo Berlim definitivo e cortina de estacas moldadas. A primeira técnica será executada no
alçado da Rua de São Sebastião (AB), sendo utilizados painéis primários e secundários de betão
armado travados com ancoragens. A segunda será executada nos alçados das Avenidas Fontes
Pereira de Melo (BC e CD) e António Augusto Aguiar (DE), travadas com recurso a bandas de laje e
ancoragens. No alçado do Hotel Fénix Urban (EA) não será necessária nenhuma técnica de contenção
periférica por este conter pisos enterrados até à profundidade máxima da escavação.

17

3.1. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS
3.1.1. CONDICIONAMENTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
Foram realizadas sondagens de furação vertical para a prospeção geotécnica de forma a conhecer o
comportamento geotécnico. Com base nestes resultados concluiu-se que o cenário geológicogeotécnico é caracterizado por materiais recentes, depósito de aterros e de aluvionares, substrato
sedimentar miocénico, argilas e calcários dos prazeres, e substrato de fáceis vulcânicas datado de
neocretácico, complexo vulcano-sedimentar de Lisboa, como é possível identificar na Tabela 2, a
coluna lito-estratigráfica do solo em estudo.
Tabela 2 - Coluna Lito-Estratigráfica (A Pinto & Pita, 2016a)

Nas camadas mais recentes, os materiais do depósito de aterros (At) apresenta características
heterogéneas de origem artificial não controlada, essencialmente argilo-arenosa a argilo-siltosa com
fragmentos líticos. Esta camada apresenta uma espessura variável de 6m a 16,5m e, de acordo com
os ensaios SPT, os valores de NSPT variam entre 9 a 60 pancadas. Os depósitos aluvionares (a)
localizam-se sob os depósitos de aterro e resultam de uma linha de água existente no local no passado.
Apresentam uma espessura entre 1,3m e 2m e são constituídos por fáceis siltosas com presença de
seixo rolado e disperso e arenoso, nas diferentes sondagens. Os ensaios SPT apresentam valores
superiores a 60 pancadas.
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O estrato correspondente ao Miocénico (MI1) localiza-se em cotas inferiores às camadas recentes,
apresenta uma homogeneidade em termos de granulometria e, de acordo com as sondagens,
apresenta um NSPT que varia de 53 a 60 pancadas. Foi também identificado calco-arenito/calcário
gresoso muito alterado e decomposto a muito alterado W 4 W 4-5, muitíssimo fraturado F5.
A última camada, materiais datados do neocretácico corresponde a uma sequência vulcânica típica do
“complexo vulcano-sedimentar de Lisboa” (CVL) sob a forma de basalto profundo. Relativamente aos
resultados dos ensaios, este extrato apresenta N SPT superior a 60 pancadas.
Na Tabela 3 encontram-se os valores estimados para as características dos diferentes tipos de solos.
Tabela 3 - Valores estimados dos parâmetros geotécnicos adotados
Peso
Tipo do terreno

At

a

Areias silto argilosas
e calhaus
Areias e siltes com
seixo abundante

NSPT

volúmico
ϒt (kN/m2)

Ângulo de
atrito interno
ϕ'

Coesão
c’ (KPa)

Módulo de
deformabilidade
E(MPa)

9 - 60

18

27

-

8

60

18

3

-

10

>60

20

32

25

60

53 – 60

20

30

20

50 – 60

>60

21

36

25

60

21

34

20 – 25

60

Argilas bandas a sub
rochosas com
frequentes
passagens calcomargosas
MI1

Argila-margosa com
intercalações calcomargosas
Calcoarenito/calcário
gresoso

CVL

Complexo vulcano-

W5

sedimentar de Lisboa

(NSPT>60)

3.1.2. CONDICIONANTES RELATIVOS ÀS CONDIÇÕES DE VIZINHANÇA
Como referido inicialmente, a zona de intervenção insere-se uma zona urbana, estando delimitada por
arruamentos, edificações e diversas infraestruturas. Os limites são a Avenida Fontes Pereira de Melo,
a Avenida António Augusto Aguiar, a Rua São Sebastião da Pedreira e o Hotel Fénix Urban, Figura 11.
As principais preocupações desta localização incidem sobre as primeiras avenidas enumeradas, pois
nelas encontram-se o túnel do Metropolitano de Lisboa (ML) e o túnel do Marquês, respetivamente.
19

Estas são estruturas que requerem bastante cuidado e são bastantes sensíveis. Por este motivo, as
soluções adotadas terão estes aspetos em consideração, preservando a sua integridade antes e depois
da obra.

3.1.3. CONDICIONANTES RELACIONADOS COM ESTRUTURAS EXISTENTES
Na área referida, é previsível que se encontrem fundações dos edifícios de alvenaria anteriormente
existentes no local, nomeadamente nos alçados da Av. Fontes Pereira de Melo e da Rua São Sebastião
da Pedreira. Desta forma, prevê-se a sua demolição no início dos trabalhos de escavação.

3.2. SOLUÇÕES PREVISTAS
No início do capítulo foram referidas as características gerais da obra e indicado, para cada alçado, a
técnica prevista, neste subcapítulo, serão explicadas com maior detalhe as suas características. Na
Figura 12 e Figura 13, apresenta-se a planta das soluções inicialmente previstas para os diferentes
pisos, 0,-1 e -2, e para os pisos -3 e -5, respetivamente.

Figura 12 - Planta da solução de projeto para os pisos 0, -1 e -2 (A Pinto & Pita, 2016b)
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Figura 13 - Planta da solução de projeto para os pisos -3 e -5 (A Pinto & Pita, 2016b)
No alçado AB, coincidente com a Rua de São Sebastião da Pedreira, foi utilizada uma solução de
paredes de tipo Berlim definitivo, construção de cima para baixo de paredes de betão armado apoiadas
em microestacas verticais com secção tubular. A parede é formada por ancoragem afastadas de 3
metros que são constituídas por 6 cordões de 0.6’’, o seu comprimento e a inclinação são vaiáveis. Nos
pisos 0, -1 e -2 a parede não está travada pois a cota da rua São Sebastião da Pedreira é ao nível do
piso -2 não havendo impulso de terras. Nos restantes pisos enterrados serão instaladas as ancoragens
referidas anteriormente, de forma a garantir o equilíbrio da parede de contenção.
Os alçados BD, CD e DE, coincidentes com as Avenidas Fontes Pereira de Melo e António Augusto
Aguiar, são os que têm as condicionantes dos túneis. Por conseguinte, foi necessário adotar uma
técnica que permitisse uma maior rigidez da parede de forma a evitar que os deslocamentos resultantes
da escavação afetassem as estruturas vizinhas, nomeadamente as enterradas. A contenção utilizada
foi uma cortina de estacas, moldadas de betão armado com ϕ800m com afastamento de 0,90m. A
profundidade máxima de escavação varia entre 21m e 23m e as estacas devem estar encastradas pelo
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menos 6m, abaixo do fundo da escavação. Nos primeiros 3 pisos foram utilizadas bandas de lajes para
o travamento, apoiadas em perfis verticais, que têm como principal função assegurar o equilíbrio
horizontal da contenção, estas estendem-se pelos alçados BD, CD e DE.
Para os restantes pisos, a estrutura de travamento utlizada foi diferente para cada alçado. No alçado
DE o túnel do Marquês inicia-se perto do ponto E, logo a contenção utilizada nesta zona foi menos
rígida, ancoragens espaçadas 3m com inclinações e comprimentos diferentes, pois o túnel ainda se
encontra aberto para o exterior e a sensibilidade é menor. No restante comprimento é necessário
garantir que o comportamento do túnel, que está totalmente enterrado, não fosse afetado e também
assegurar a continuidade do alçado BC. Nestes locais, alçados BC e DE com túnel enterrado,
utilizaram-se bandas de laje para os restantes níveis de travamento, -3 e -5, adotando uma geometria
com comprimento variável no caso do alçado DE.
Existem ainda elementos, como os contrafortes, que têm uma função importante para equilíbrio da
parede de contenção. Pois estes permitem que exista apoio da banda de laje e diminua o comprimento
do seu vão para que o deslocamento, a meio vão, seja reduzido não havendo problemas com a
verificação do estado limite de serviço.
No alçado EA, dado que o Hotel Fénix Urban possui 6 pisos enterrados, com profundidade até à cota
final de escavação, não será adotada nenhuma técnica de contenção periférica. As microestacas
inclinadas que estão indicadas no ponto A têm como objetivo o suporte de vigas inclinadas colocadas
neste alçado como elemento construtivo da estrutura.

3.3. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO
Os planos de instrumentação e observação são uma ferramenta fundamental para que a segurança
seja garantida tanto dos trabalhos de escavação e de contenção como das infraestruturas vizinhas,
sendo de enorme importância o controlo do seu comportamento.
Dadas as características desta obra, existência dos tuneis do Marquês e do Metropolitano de Lisboa
(ML) perto na área de escavação, esta tarefa torna-se indispensável, visto que é necessário colocar
meios de medição no interior dos tuneis de forma a assegurar a sua segurança. O plano de
instrumentação envolve o controlo dos deslocamentos horizontais e verticais da estrutura de
contenção, deslocamentos horizontais dos terrenos contidos e deslocamentos horizontais e verticais
das construções vizinhas, túneis do Marquês e do ML. Para obter estes resultados, os instrumentos
utilizados serão alvos topográficos, inclinómetros e marcas.
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4.

Modelação das bandas de laje

A modelação das bandas de laje é um aspeto importante a considerar para a obtenção da sua rigidez
axial (EA) por forma a ser possível estudar o comportamento da estrutura de contenção com o
programa Plaxis 2D, um programa de elementos finitos destinado à análise bidimensional para
aplicações geotécnicas.
Uma vez que as bandas de laje têm a particularidade de funcionar num plano bidimensional horizontal,
e visto que a modelação do comportamento da estrutura de contenção será efetuada no programa
Plaxis 2D, plano bidimensional vertical, foi necessário transformar as características das bandas de laje
para uma estrutura com comportamento linear, para ser possível a sua introdução no programa. Para
tal, utilizou-se o programa de elementos finitos, SAP2000, para a modelação das bandas de laje.
Como é visível nas Figura 12 e Figura 13, as bandas de laje apresentam diferentes características
consoante o piso onde são executadas. Nos pisos 0, -1 e -2, prologam-se ao longo de todo o
comprimento da parede de contenção e a sua largura é constante. Nos pisos -3 e -5, as bandas de laje
apresentam as mesmas características que nos pisos anteriores no alçado coincidente com a Av.
Fontes Pereira de Melo, e um comprimento variável no alçado localizado coincidente com a Av. António
Augusto Aguiar. A adoção desta opção, nos pisos -3 e -5, carece do facto de neste alçado se localizar
o túnel do Marquês. Nesta zona o túnel encontra-se à superfície e vai ficando enterrado ao longo do
comprimento da parede de contenção, na direção da Av. Fontes Pereira de Melo, sendo necessário
uma maior rigidez da parede para assegurar que não ocorrem deslocamentos indevidos.
Como referido anteriormente, existem dois tipos de bandas de lajes, pelo que, se efetuou a modelação
das duas. Esta modelação servirá para o cálculo da rigidez axial das mesmas, sendo aplicada uma
força horizontal de faca, ao longo dos bordos apoiados na cortina de estacas, e verificando-se o
deslocamento resultante. Esta modelação será também utilizada para a verificação de segurança da
mesma, aplicando-se as forças que a cortina de estacas transmite às bandas de laje e obtendo-se os
valores dos esforços.
Os resultados provenientes da modelação das bandas de lajes, com forças aplicadas com diferentes
intensidades, serão apresentados nos capítulos seguintes onde se procederá ao estudo da deformada
das mesmas e à avaliação do comportamento da estrutura da contenção.
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4.1. DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS
Para a definição do modelo é necessária a caracterização tanto do material, que o elemento é
constituído, como da definição da secção e das cargas que lhe serão aplicadas.
O material em questão é o betão C30/37, com as características indicadas na Tabela 4, e a secção é
definida como um elemento área, “shell-thin”. Como referido no capítulo anterior, para a representação
das bandas de laje que apresenta uma espessura de 0,3m.
Tabela 4 - Características do betão das bandas de laje
Banda de Laje
fck

30

MPa

ϒc

25

kN/m3

Ec

33

GPa

𝝂

0,2

-

Criou-se uma “load patterns” para a definição da carga uniforme horizontal ao longo dos bordos da
banda de laje. Para a sua aplicação foi necessário ter atenção à direção dos eixos onde a carga foi
aplicada para que ficasse com mesmo sistema de coordenadas que os elementos da banda de laje.

4.2. DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA
Uma vez que a geometria é um pouco complexa, pela existência de bordos inclinados, optou-se por
utilizar o programa AutoCAD. Assim, definiu-se os contornos da banda de laje e a localização dos
apoios, construindo-se a malha de elementos finitos. Na construção da malha utilizaram-se elementos
de 0.5x0.5m e teve-se a preocupação de compatibilização dos elementos nas zonas com diferentes
direções. Após o desenho dos elementos, estes dados foram importados para o programa SAP2000,
permitindo assim a sua modelação.
Efetuaram-se duas geometrias distintas de bandas de laje, a primeira que corresponde aos pisos 0, -1
e -2, Figura 14, e a segunda correspondente aos pisos -3 e -5, Figura 15.
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Figura 14 - Banda e laje correspondente aos pisos 0, -1 e -2

Figura 15 - Banda e laje correspondente aos pisos -3 e -5
Dado o objetivo da modelação, verificar o deslocamento da banda de laje provocado pela imposição
de forças uniformes horizontais, estas foram aplicadas no plano da banda de laje, na direção
perpendicular aos bordos. Os bordos onde foram aplicadas estas cargas, foram os que estão em
contacto direto com a cortinas de estacas, ou seja, respeitando a identificação da Figura 11, os alçados
BC, CD e DE.
A localização dos apoios corresponde aos vértices B,C, D e E. Existem ainda apoios no meio das lajes
que correspondem aos perfis metálicos a executar para suporte da mesma e molas ao longo dos
alçados de forma a simular o comportamento do solo.
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5.

Modelação

da

solução

de

contenção
A modelação foi efetuada com o programa Plaxis 2D, um programa de elementos finitos destinado a
análise bidimensional para aplicações geotécnicas, onde são utlizados modelos para simular o
comportamento do solo, (Al-Khoury et al., 2002).
De acordo com as soluções inicialmente previstas no caso de estudo, foram estudados 3 cortes no
terreno, em diferentes locais, de forma a permitir estimarem-se os deslocamentos da solução de
contenção para a solução inicialmente prevista. Os cortes estudados localizam-se no alçado BC, onde
se enquadra o túnel do ML (1). E dois cortes no alçado DE, um quando o túnel do Marquês localiza-se
parcialmente à superfície (2) e o outro quando este está totalmente enterrado (3), como indicado na
Figura 16. Nestes alçados a solução de contenção periférica utilizada foi cortina de estacas moldadas.
No alçado AB não foi feita a modelação por se considerar que não é um alçado condicionante, de
acordo com o que foi estudado no capitulo 2.3.2, Paredes tipo Berlim definitivo.

Figura 16 - Planta da área de intervenção com os cortes que serão estudados assinalados,
(GOOGLE, 2017)
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Para que a modelação em Plaxis seja efetuada foi necessário caracterizar diversos elementos, tais
como a geometria, o material, a malha e o faseamento construtivo utilizado. Estes parâmetros serão
estudados de seguida.

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO MODELO
5.1.1. GEOMETRIA
Como referido anteriormente foram analisados 3 cortes transversais à cortina de estacas, sendo
necessário 3 geometrias diferentes, pois as cotas de cada camada de terreno eram diferentes e as
estruturas vizinhas, túneis, também tinham posicionamentos e dimensões distintas.
Para a criação dos modelos foi considerada uma largura de 35m e uma altura que varia entre 37,5m e
40m, consoante o corte em causa, para a definição da área do corte em estudo. Tendo limitado a janela
do corte, colocaram-se as condições de fronteira com o comando “Standard fixities” e procedeu-se à
colocação dos elementos. Foi consideram um elemento “plate” com a respetiva interface, de forma a
definir a cortina de estacas. De seguida, introduziram-se elementos “fixed-end anchor” que
correspondem às bandas de lajes para a contenção da cortina, e elementos “node-to-node anchor”
para as ancoragens com o comprimento dos cabos e “geodrid” para o bolbo de selagem. Foram ainda
definidos os vários níveis de escavação. Para a modelação dos túneis utilizou-se a função “tunnel”,
introduzindo-se as suas dimensões. Por fim, uma vez que a área de escavação se encontra numa zona
urbana foi necessário considerar as sobrecargas provenientes dos arruamentos, admitindo-se uma
carga uniforme de 10kN/m2.
Na introdução dos elementos apenas é necessário identificar as suas coordenadas x e y, exceto na
definição das bandas de laje que é necessário colocar o seu comprimento e o ângulo, no caso, 180°,
para permitir o correto posicionamento na cortina.
Nas figuras seguintes é possível verificar a existência de diferentes tipos de solo, identificados com
diferentes cores, que serão caracterizados no próximo subcapítulo.
Na Figura 17 está indicado o modelo resultante do corte transversal ao túnel do ML no alçado BC.
Neste representa-se o túnel do ML, afastado 10,5m da área de intervenção, a cortina de estacas e os
contraventamentos. A sequência de trabalhos, que será explicado de seguida, respeita a sequência de
trabalhos de cima para baixo.
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Figura 17 - Corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML

Na Figura 18 encontram-se os cortes no alçado DE, transversais ao túnel do Marquês com os diferentes
posicionamentos do túnel. À superfície, em que na modelação não será considerada a parte superior
do túnel, e enterrado, onde será considerada a totalidade do túnel. Este localiza-se a 12,8m da área de
intervenção. Verifica-se que os travamentos utilizados para estes dois locais são diferentes, no primeiro
caso utilizam-se bandas de laje e ancoragens, e no segundo, apenas bandas de laje.
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Figura 18 - Cortes no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês localizado à superfície (esquerda) e
enterrado (direita)
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5.1.2. MATERIAIS
5.1.2.1. CARATERÍSTICAS DO SOLO
Relativamente aos solos, foram identificados 3 tipos: aterro, argilas e calcários e basalto (CVL). O
modelo considerando para a sua caracterização foi o de Hardening-soil por ser um modelo
elastoplástico, que representa bem o comportamento do solo e simula de forma adequada os ciclos de
carga e recarga impostos pelas sucessivas fases de escavação e aplicação de pré-esforço nas
ancoragens. Também tem em conta o endurecimento do solo e apresenta uma relação tensãodeformação não linear do tipo hiperbólico. Era necessário um modelo que aproximasse bem o
comportamento do solo ao da realidade, por este motivo optou-se pelo modelo de Hardening Soil. O
modelo de Morh-Coulomb é um modelo elástico perfeitamente plástico sendo difícil definir um valor
para a deformabilidade e a modelação em estudo necessita de um modelo que seja considerado o
endurecimento do solo (Raposo, 2008).
Na Tabela 5 estão indicados os parâmetros do modelo de Hardening Soil, onde são apresentadas
várias aproximações para permitir que o modelo seja utlizado, estas estão indicadas entre parênteses.
𝑟𝑒𝑓

A aproximação mais relevante é no módulo de deformabilidade (𝐸) que é considerado como 𝐸50 .
Tabela 5 - Parâmetros do modelo de Hardening Soil
Parâmetros de Resistência
c’

Coesão em tensões efetiva

kPa

ϕ’

Ângulo de resistência ao corte

°

Ψ

Ângulo de dilatância

°

Parâmetros de Rigidez
𝒓𝒆𝒇

Módulo de deformabilidade secante em estado triaxial

𝑬𝒐𝒆𝒅

𝒓𝒆𝒇

Módulo de deformabilidade edométrico tangente (𝐸50 )

kPa

m

Potência que expressa a dependência da rigidez em

-

𝑬𝟓𝟎

𝑟𝑒𝑓

kPa

relação ao nível de tensão
Parâmetros Avançados
𝒓𝒆𝒇
𝑬𝒖𝒓

Módulo de deformabilidade na descarga/recarga em
𝑟𝑒𝑓
estado triaxial– (3𝐸50 )

kPa

𝝂𝒖𝒓

Coeficiente de Poisson na descarga/recarga – (0,2)

-

𝒑𝒓𝒆𝒇

Tensão de referência para a rigidez (100 kPa)

kPa

𝑲𝟎

Coeficiente de impulso em repouso (1-sin Φ’)

-

𝑹𝒇

Quociente de rotura que relaciona 𝑞𝑓 𝑒 𝑞𝑎 (0,9)

-

No Tabela 6 estão indicadas as características dos solos, sendo estes os valores utlizados para a
modelação no programa Plaxis.
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Tabela 6 - Características dos solos
Aterro

Miocénico

Complexo

I

(At)

(M 1)

vulcânico de
Lisboa (CVL)

𝒓𝒆𝒇

8

60

60

MPa

𝒓𝒆𝒇

8

60

60

MPa

𝑬𝒖𝒓

𝒓𝒆𝒇

24

180

180

MPa

ϒ

18

21

21

kN/m2

ϕ’

27

35

34

º

c’

5

25

25

kPa

𝑬𝟓𝟎

𝑬𝒐𝒆𝒅

Na modelação não foi considerando nível freático pois este localiza-se abaixo da cota de escavação e
a parede de contenção é composta por drenos, que asseguram a drenagem dos solos caso o nível de
águas venha a aumentar.
5.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO
Relativamente à estrutura de contenção, cortina de estacas moldadas, foi necessário o cálculo de
determinados parâmetros para a introdução no programa. A cortina de estacas é constituída por
estacas com diâmetro de 0,8m e afastamento de 0,9m, entre eixos, e foi efetuado um revestimento das
mesmas com uma parede de betão armado de 0,2m de espessura. O betão utilizado foi C30/37 para a
cortina e túnel do Marquês e C20/25 para a estrutura do túnel do ML. Na Tabela 7 estão indicadas as
características das estruturas de contenção e dos túneis em estudo.
Tabela 7 - Características das estruturas
Cortina de estacas e
revestimento

Túnel do
ML

Túnel do
Marquês

EA

2,50E+07

2,12E+07

1,98E+07

kN/m

EI

7,59E+05

8,66E+05

5,94E+05

kN m2/m

w

18,96

17,50

15,00

kN/m/m

𝝂

0,2

0,2

0,2

-

5.1.2.3.

CARACTERÍSTICAS DAS BANDAS DE LAJES

Como referido no capítulo 4.Modelação das bandas de laje, foi necessário transformar as bandas de
laje, com comportamento bidimensional, para escoras com comportamento uniaxial, de forma a ser
possível a sua caracterização no programa Plaxis.
Essa transformação envolve a equação (5.1) sendo K a rigidez axial, F a força que é aplicada e δ o
deslocamento resultante da deformada da banda de laje, no plano da mesma.
𝐹

𝐾=𝛿

(5.1)
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No anexo I estão indicadas as imagens da modelação em SAP2000 que originam os resultados. O
método utilizado foi a aplicação de uma força, F, de 100kN/m, e analisaram-se os diferentes alçados
de forma a identificar onde é que o deslocamento, δ, era maior. A rigidez axial, K, será a mínima rigidez
axial da escora, EAescora, Caso fosse considerado o valor de EA, sendo E, o módulo de elasticidade do
betão C30/37, e A, a área da seção, o valor resultante seria maior, como é possível verificar através da
equação 5.2 e comparando com os resultados da Tabela 8. Nesta tabela, estão indicados os resultados
da rigidez axial (EA) obtida para a escora, assim como o seu comprimento(LLaje) e espaçamento
(Lspacing).

𝐸𝐴 = (33 × 106 ) × 0,3 = 9,9 × 106 𝑘𝑁

(5.2)

Tabela 8 - Características das bandas de laje

EA

1,19E+06

Alçado DE
(Marquês)
1,04E+06

LLaje

8,5

8

2

m

1

1

1

m

Alçado BC (ML)

Lspacing

Alçado DE
(Marquês - comp. variável)
3,26E+05

kN

Na laje onde o comprimento é variável foi necessário localizar onde o deslocamento era maior para que
se identificasse o seu comprimento, de forma a ser efetuado o cálculo para a secção mais desfavorável,
resultando no valor de 2m.
5.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DAS ANCORAGENS
As ancoragens são constituídas por 6 cordões de 0.6’’, com um afastamento de 3m e um pré-esforço
aplicado de 600kN, o tipo de aço utilizado foi Y1860 (ASTM A416). O seu comprimento livre varia
consoante os níveis em que são executados, possuindo dimensões de 11, 9 e 7m, localizados no 1º,
2º e 3º níveis, respetivamente. Como os valores são introduzidos no programa Plaxis por metro linear
de comprimento foi necessário que o valor do pré-esforço fosse ajustado, resultando nos valores da
Tabela 9. A inclinação das mesmas varia entre 15º e 20º.
Tabela 9 - Caraterísticas das ancoragens,(MK4, 2012)
Ancoragem
EA

1,76E+05

kN

Lspacing

3

m

P

200

kN/m

O bolbo de selagem é outro elemento que tem que ser definido e as suas características são as
indicadas na Tabela 10. O comprimento deste elemento é o mesmo para todas as ancoragens, 7m.
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Tabela 10 - Características do bolbo de selagem
Bolbo de selagem
EA

9,40E+06

kN/m

5.1.3. MALHA DE ELEMENTOS FINITOS E FASES DE CÁLCULO
Na fase de cálculo é necessário que o modelo esteja definito com uma determinada malha de
elementos finitos. Essa malha foi caracterizada desde o início do modelo, tendo-se optado por um plano
de tensões, “Plane strain”, com 15 nós por elemento, “15-Nodes”. Esta opção recai sobre o facto de a
geometria utilizada ser uniforme segundo a direção perpendicular ao plano analisado em Plaxis e os
números de nós por forma a obter uma maior precisão. O programa permite definir o tamanho da malha
consoante diferentes níveis, optou-se pelo “very fine” por se entender que os resultados obtidos eram
aceitáveis, não sendo necessário maior refinamento. O facto de refinar mais a malha iria aumentar o
tempo de processamento e os resultados não apresentavam uma diferença significativa, (Raposo,
2008).
Na Figura 19 e Figura 20 estão apresentadas as malhas de elementos finitos obtidas que irão servir de
base para as fases construtivas. É de notar que nas zonas onde existe elementos como a cortina de
estacas e os túneis, foi colocada uma zona de interação solo-estrutura, tendo o próprio programa a
preocupação de fazer um maior refinamento para estas zonas de forma a que os resultados sejam mais
realistas. No caso do bolbo de selagem também é importante haver um maior refinamento da malha
uma vez que estes elementos têm bastante importância no funcionamento das ancoragens, pelo que,
foi introduzida uma malha mais pequena.
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Figura 19 - Malha de elementos finitos do corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML
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Figura 20 - Malha de elementos finitos dos cortes no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês
localizado à superfície (esquerda) e enterrado (direita)

Depois da malha definida foi necessário introduzir as diferentes fases construtivas para possibilitar a
obtenção dos resultados dos deslocamentos. Na Figura 21 estão indicadas as fases introduzidas no
programa para o corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML. É de salientar que está selecionada
a fase da construção da cortina de estacas e foi neste passo que se eliminaram os deslocamentos
produzidos pelos assentamentos do solo devido às cargas aplicadas e à construção do túnel, pois é a
partir deste ponto que se irá colocar a instrumentação em obra de forma a monitorizar os
deslocamentos provenientes dos trabalhos de escavação e contenção periférica. A opção selecionada
“Reset displacements to zero” garante que os deslocamentos obtidos apenas são resultantes dos
trabalhos a partir daquela etapa, inclusive.
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Figura 21 - Fases construtivas para o corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML

Relativamente às diferentes fases construtivas, a primeira corresponde à introdução dos elementos
existentes no local antes do início dos trabalhos, ou seja, a carga e o túnel. De seguida foi respeitado
a construção de cima para baixo, ou seja, procedendo-se aos trabalhos de construção da banda de laje
e escavação sucessivamente até atingir a cota final da escavação.
Para os cortes no alçado DE, procedeu-se de forma semelhante, com a diferença que depois da
construção da cortina de estacas no corte do alçado BC, precede-se à construção da banda de laje, e
no corte no alçado DE as fases construtivas iniciam-se com escavação. Existe ainda outra alteração,
quando o túnel do Marquês está à superfície, pois existem ancoragens, pelo que é necessário introduzir
o valor do pré-esforço e, consequentemente aumentam as fases de escavação. Na Figura 22 está
indicado a introdução do pré-esforço na ancoragem do último nível, com o valor indicado no capítulo
5.1.2.4, Características das ancoragens.

35

0
-1
At

-2

MI1

CVL

Figura 22 - Introdução do pré-esforço na ancoragem

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Com a informação referida anteriormente obtiveram-se os deslocamentos resultantes da construção da
estrutura de contenção. Estes valores foram avaliados tendo em consideração que no projeto
encontravam-se restrições de valores de alerta e de alarme que tinham de ser em considerados. Na
Tabela 11 encontram-se os valores referidos, de alerta e de alarme.
Tabela 11 - Valores de alerta e de alarme para os deslocamentos
Alerta

Alarme

δh, cortina

20

30

mm

δv, terreno

15

25

mm

δh, tunel

7

10

mm

δv, tunel

7

10

mm

Os resultados obtidos serão apresentados de seguida, sendo exposto os valores resultantes dos
deslocamentos, no final dos trabalhos de escavação e contenção periférica, e as figuras com as
respetivas deformações. Será também apresentado o estudo dos deslocamentos da cortina ao longo
das diferentes fases construtivas e os valores dos diagramas de esforços. Nos capítulos seguintes
serão comparados os valores destes deslocamentos com os de alerta e alarme.
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O deslocamento horizontal máximo da cortina foi obtido selecionando o elemento e identificando o
ponto de maior deslocamento. Fazendo um corte no topo do terreno, verificando a diferença existente
entre a posição inicial e o ponto onde existia maior deslocamento identificou-se o seu deslocamento
vertical máximo. Por fim, os deslocamentos nos túneis foram obtidos selecionando os elementos dos
mesmos e verificando-se onde existiam deslocamentos horizontal e vertical máximos.
A Figura 23 corresponde ao corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML, onde é visível os
deslocamentos totais associados a este local. Os deslocamentos com sinal positivos são no sentido do
interior da escavação e os negativos no sentido inverso. Salienta-se a existência de empolamento na
cota final de escavação, situação que ocorre devido a ter sido retirado carregamento que estava sobre
o terreno, ou seja, surgiu o alívio de tensões verticais ao longo do processo de escavação. Na cortina
de estacas é possível identificar descolamentos de maior valor, no 4º nível de escavação, onde se
verifica o valor máximo. A tardoz da cortina cria-se uma cunha que provoca deslocamentos para o
interior da escavação, o controlo desta zona é imprescindível para a avaliação dos deslocamentos no
túnel do ML. No topo da cortina de estacas, cria-se uma rotação em torno deste ponto, este fator tende
a ser contrariado pela existência dos elementos de travamento, pois quando se executa o 1º nível de
escavação a banda de laje restringe os deslocamentos existentes nesta zona. O mesmo vai
acontecendo ao longo da cortina de estacas, com a diferença que nos restantes níveis a cortina já
possui deslocamentos quando são instaladas as bandas de laje, estas apenas começam a executar as
suas funções nos níveis seguintes.
Na Tabela 12, estão indicados os deslocamentos obtidos para os diferentes locais, que traduzem o
indicado na Figura 23.
0
-1
Tabela 12 - Deslocamentos

-2
-3

At

máximos da solução inicialmente
prevista do corte no alçado BC,
transversal ao túnel do ML

-5

MI1

δh, cortina

7,8

mm

δv, terreno

4,3

mm

δh, tunel

1,6

mm

δv, tunel

2,2

mm

CVL
Figura 23 - Deslocamentos totais associados à modelação da solução inicialmente prevista do corte
no alçado BC, transversal ao túnel do ML
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A Figura 24 e a Tabela 13, corresponde ao corte no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês
localizado à superfície, secção em trincheira. Através da figura é possível verificar que a cortina tem
maiores deslocamentos onde se localizam as ancoragens. É também visível que o bolbo de selagem
localiza-se numa zona onde os deslocamentos são menores, indicando assim o seu bom
funcionamento. Neste corte acontece o mesmo que foi referido anteriormente, empolamento no fundo
da cota de escavação, devido às mesmas causas. Relativamente aos deslocamentos no túnel estes
são superiores na zona onde se faz a ligação entre a superfície e o terreno, resultantes do facto de o
túnel não possuir a sua parte superior, funcionando assim como trincheira.
0
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At
Tabela 13 - Deslocamentos

-2

máximos da solução inicialmente
prevista do corte no alçado DE,
transversal ao túnel do Marquês
localizado à superfície

MI1

δh, cortina

11,8

mm

δv, terreno

7,6

mm

δh, tunel

1,7

mm

δv, tunel

5,2

mm

CVL

Figura 24 - Deslocamentos totais associados à modelação da solução inicialmente prevista do corte
no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês localizado à superfície

À semelhança do que foi referido para o corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML, no corte
referente ao alçado DE, transversal ao túnel do Marquês, quando este se encontra enterrado, o
comportamento da cortina e dos solos é análogo, como se pode comprovar na Figura 25. Sendo que
não se verificam deslocamentos na superfície do terreno com tanta intensidade, este facto resulta das
características do solo, pois no primeiro corte a camada referente ao aterro, solo com características
menos resistentes, é maior do que no presente corte.
Na Tabela 14, estão indicados os valores dos deslocamentos nos diferentes locais, de forma a serem
comparados com os valores de alerta e de alarme enunciados anteriormente.
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Figura 25 - Deslocamentos totais associados à modelação da solução inicialmente prevista do corte
no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês, enterrado

No anexo II encontram-se indicado os deslocamentos horizontal e verticais, assim como a deformada
associada aos cortes estudados.
Analisando os valores das Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14 e comparando com os valores da Tabela
11 é possível verificar que os resultados dos deslocamentos encontram-se distantes dos valores de
alerta. Relativamente aos deslocamentos horizontais máximo da cortina o máximo obtido (11,6mm) foi
um pouco superior a metade do valor de alerta (20mm). No entanto, não revela qualquer preocupação
em relação à segurança da estrutura de contenção ou das construções vizinhas. O deslocamento
máximo vertical obtido no terreno foi de 7.6mm, uma vez que o valor de alerta é 15mm, também não
requer maior preocupação. Os resultados que carecem maior atenção são os que se referem ao do
túnel do marquês, dado que os valores de alerta são 7mm e o máximo obtido foi de 5,2mm.
Como referido por vários autores que trabalharam com o programa Plaxis e compararam os resultados
com os resultados medido pelos aparelhos de instrumentação colocados em obra, tem-se vindo a
verificar que os deslocamentos resultantes do programa são superiores aos medidos na realidade, (S.
C. Fernandes, 2016). Pelo que se considera que os resultados obtidos são bastante aceitáveis para a
modelação de um projeto.
Os resultados apresentados anteriormente referem-se aos deslocamentos no final dos trabalhos de
escavação e contenção periférica, no entanto, também é bastante interessante e pertinente o seu
estudo ao longo das diferentes fases construtivas.
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Mantendo a sequência de análise, começando pelo corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML, na
análise da Figura 26, dos deslocamentos horizontais da cortina de estacas referentes às diferentes
fases construtivas, representaram-se com linhas continuas, as fases de escavação, e com linhas a
tracejado, as fases de construção das bandas de laje. Verifica-se que o comportamento da cortina é o
expectável para elementos de travamento de rigidez lateral (escoras, bandas de laje e ancoragens), as
maiores deformações ocorrem antes da construção da banda de laje, pois nesta fase, estes apenas
são controlados pela rigidez da cortina de estacas e aquando da construção das bandas de laje, os
deslocamentos são praticamente nulos. Daí a linha correspondente à fase de escavação ser, na maioria
das vezes, coincidente à da construção da banda de laje. Este efeito foi verificado por diversos autores,
ou seja, os maiores deslocamentos horizontais localizam-se antes da construção ou instalação dos
travamentos, (Burland & Hancock, 1977; Day, 1990).
Com o aumento de profundidade é comum o aumento dos deslocamentos devido ao excesso de
pressões instaladas na cortina. É o que acontece no último nível da banda de laje, onde a altura livre
entre lajes é maior originando uma maior intensidade deste efeito.

Figura 26 - Deslocamentos horizontais referentes às diferentes etapas constritivas do corte no alçado
BC, transversal ao túnel do ML

Pelo exposto anteriormente, as zonas com maiores deslocamentos correspondem ao local onde existe
maior profundidade e a altura livre entre bandas de laje é maior. Abaixo da cota de escavação, é
esperado que exista deslocamento praticamente nulo, pois é uma estrutura flexível e equilibra as forças
horizontais, ou seja, no terreno do lado interior da parede o estado de tensão vai tender do repouso
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para o passivo, e a tardoz, passará do repouso para estado ativo, devido à diferença de tensões efetivas
verticais.
Na Figura 27 estão indicados os esforços resultantes, na cortina de estacas, dos trabalhos de
escavação e contenção periférica, sendo os valores máximos apresentados na Tabela 15.

Figura 27 - Diagramas de esforços da cortina de estacas do corte no alçado BC, transversal ao túnel
do ML

Tabela 15 - Esforços máximos na cortina de estacas do corte no alçado BC, transversal ao túnel do
ML

N [kN/m]
-735,4

V [kN/m]
-296,3

M [kNm/m]
-276,7

Analisando os resultados, o esforço normal é máximo no final da escavação, tendo o diagrama a
particularidade de alterar a sua inclinação quando o solo muda de características. Relativamente ao
esforço transverso, através deste é notável a localização das bandas de laje, pois existe uma
descontinuidade e uma absorção de esforços. O diagrama de momentos apresenta valor nulo na base
da cortina de estacas, indicando o efeito do seu encastramento, e valores máximos nos locais indicados
com máximo deslocamento.
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No que se refere ao corte localizado no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês, quando este se
encontra à superfície, os valores obtidos são um pouco diferentes dos referidos anteriormente devido
à existência de diferentes elementos de contenção, tais como ancoragens, e uma vez que o processo
construtivo se inicia com trabalhos de escavação em vez de com a construção de elementos de
travamento.
Na Figura 28, estão indicados os descolamentos horizontais da cortina de estacas no corte em análise,
sendo as linhas contínuas referentes às fases de escavação, as tracejadas referentes à construção das
bandas de laje, e as com pontos à fase de instalação das ancoragens.
No topo da cortina de estacas é possível identificar que os deslocamentos referentes aos primeiros
níveis de escavação são superiores aos verificados no final dos trabalhos. Isto deve-se ao facto de
quando se iniciam os trabalhos de escavação, apenas existe a rigidez da cortina de estacas para
assegurar o impulso dos terrenos. Quando são colocados os travamentos, a cortina de estacas adquire
maior estabilidade e os deslocamentos neste local começam a diminuir. Outro fator que permite esta
diminuição é a introdução de ancoragens. Estes elementos têm a particularidade de serem introduzidos
e executado o seu tensionamento antes do nível seguinte de escavação ser executado, o que possibilita
uma redução dos deslocamentos, ao contrário do que acontecia com as bandas de laje, que são
executados despois da escavação. Ou seja, como é visível nesta figura, os deslocamentos provocados
pela fase de escavação imediatamente antes da introdução das ancoragens são reduzidos quando
estas são ativadas.

Figura 28 - Deslocamentos horizontais referentes às diferentes etapas constritivas do corte no alçado
DE, transversal ao túnel do Marquês localizado à superfície
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Na Figura 29, encontram-se os diagramas de esforços resultantes, na cortina de estacas, dos trabalhos
executados, sendo possível a identificação dos seus valores máximos na Tabela 16.

Figura 29 - Diagramas de esforços da cortina de estacas do corte no alçado DE, transversal ao túnel
do Marquês localizado à superfície

Tabela 16 - Esforços máximos na cortina de estacas do corte no alçado DE, transversal ao túnel do
Marquês localizado à superfície

N [kN/m]
-933,7

V [kN/m]
-302,7

M [kNm/m]
-317,4

No diagrama referente ao esforço normal é possível identificar descontinuidades, estas advêm das
ancoragens pois os seus esforços têm componente horizontal e vertical, contribuindo a vertical para o
aumento de esforço normal na cortina. A componente horizontal contribui para o esforço transverso,
assim como as bandas de laje que apenas acomoda este tipo de esforço transmitido pela cortina. O
diagrama de momentos, à semelhança do que descrito para o corte no alçado BC, apresenta as
mesmas características.
O último corte refere-se também ao alçado DE, no entanto, transversal ao túnel do Marquês quando
este se encontra enterrado. São também apresentados, na Figura 30, os deslocamentos horizontais da
cortina de estacas resultantes das diferentes fases de trabalho. À semelhança do primeiro e segundo
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cortes, apresenta características idênticas, tais como o comportamento adquirido pela construção das
bandas de laje, após a fase de escavação, e o facto dos trabalhos se iniciarem com escavação provoca
deslocamentos no topo da cortina de estacas que irão diminuir à medida que são colocados os
elementos de contraventamentos, conferindo uma maior rigidez à estrutura.

Figura 30 - Deslocamentos horizontais referentes às diferentes etapas constritivas do corte no alçado
DE, transversal ao túnel do Marquês, enterrado

Na Figura 31 apresentam-se os diagramas de esforços, na cortina de estacas resultantes da
modelação, indicando-se na Tabela 17 os seus valores máximos.
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Figura 31 - Diagrama de esforços no da cortina de estacas do corte no alçado DE, transversal ao
túnel do Marquês, enterrado

Tabela 17 - Esforços máximos na cortina de estacas do corte no alçado DE, transversal ao túnel do
Marquês, enterrado

N [kN/m]
-790,5

V [kN/m]
-310,6

M [kNm/m]
-279,4

Uma vez que foi utilizada a mesma solução de contenção periférica para os cortes nos alçados BC,
transversal ao túnel do ML, e DE, transversal ao túnel do Marquês, enterrado, será estudada a
comparação dos seus valores. No que se refere às figuras onde serão indicados os deslocamentos
derivados dos diferentes processos, Figura 26 e Figura 30, é visível que apresentam uma deformada
semelhante, resultado num comportamento da cortina idêntico. No entanto, os resultados apresentados
são um pouco diferentes para os deslocamentos. Nos primeiros níveis de escavação, o corte BC
apresenta maiores deslocamentos, este fator advém das características do solo, um solo menos
resistente provoca maiores impulsos e, em consequência, maiores deslocamentos. Porém, no final dos
trabalhos de escavação os deslocamentos máximos são da mesma ordem de grandeza.
Um aspeto a realçar na análise dos deslocamentos e na comparação destes dois cortes é o facto de,
na cota do último nível de travamento, estes se acentuarem bastantes. Como referido anteriormente,
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deve-se à existência de uma maior altura de escavação. No entanto, no corte DE existe uma maior
acentuação dos deslocamentos entre o último nível de travamento e o anterior, isto ocorre devido à
geometria da banda de laje ser menor do que nos primeiros 3 pisos e à existência de maiores pressões
a cotas inferiores.
Comparado os resultados máximos dos diagramas de esforços também é possível verificar que são
semelhantes, confirmando uma vez mais a compatibilidade da solução adotada para os dois cortes.
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6.

Modelação

de

soluções

alternativas
Foram estudadas várias alternativas à solução inicialmente prevista de contenção periférica com o
objetivo de comparar o comportamento do solo, da estrutura de contenção e das estruturas vizinhas,
assim como o custo associado. Tal como na modelação inicial, foram utilizados os programas de
elementos finitos Plaxis 2D e SAP2000.
As soluções alternativas tiveram como objetivo a otimização da solução inicialmente proposta. Foi
considerado que o método construtivo utilizado para a contenção periférica, cortina de estacas
moldadas, se adequava à situação uma vez que são estruturas suficientemente rígidas para assegurar
que os solos e as estruturas vizinhas, túneis, sofrem deslocamentos reduzidos inerentes aos trabalhos
de escavação. Para tal, alteraram-se as características das estacas da cortina, diâmetro e espaçamento
entre elas, sendo também estudado o comportamento dos solos e das estruturas, no caso da cortina
de estacas ser travada por outros elementos em alternativa aos da solução inicialmente prevista. As
soluções alternativas em causa foram dimensionadas de forma a diminuir os custos, não
comprometendo a segurança, ou seja, minimizando os deslocamentos provocados nos solos e nas
estruturas. Nestas modelações houve a preocupação de melhorar as zonas que foram identificadas
como mais críticas para a solução inicialmente prevista.
Perante o exporto, criaram-se 4 alternativas que se separam em 3 partes, sendo estudados os mesmos
cortes que, anteriormente, foram indicados na Figura 16. A primeira parte, composta pelas alternativas
A e B, onde se criam alternativas às bandas de laje nos pisos -3 e -5, em que os cortes são os
correspondentes ao alçado BC, transversal ao túnel do ML, e cortes no alçado DE, transversal ao túnel
do Marquês, enterrado. Na segunda parte, relativa à alternativa C, são apresentadas alternativas para
onde se encontram ancoragens do alçado DE, no qual o corte estudado se localiza quando o túnel do
Marquês está à superfície. E a última parte, D, procedeu-se à alternação dos primeiros três níveis de
bandas de lajes que abrange os alçados BC e DE, e são estudados os 3 cortes anteriormente referidos.
Importante referir que na definição das soluções alternativas teve-se a preocupação de verificar que os
túneis existentes nos locais não iriam ser afetados pelos elementos de contenção, nomeadamente o
túnel ML devido à colocação de ancoragens. Dado que as distâncias de segurança eram verificadas
avançou-se para o estudo destas soluções alternativas.
Analisou-se a alteração da cortina de estacas na estrutura de contenção e verificou-se que não sofria
grandes modificações em termos de deslocamentos, pelo que, depois de estudar as soluções
alternativas em separado, o que se apresenta na dissertação são as suas combinações. Resultando
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nas soluções alternativas finais que se encontram resumidas na Tabela 18 e que serão explicadas com
detalhe nos próximos subcapítulos.
A introdução da geometria no programa para a modelação das diferentes alternativas sofreu algumas
alterações em relação à solução inicialmente prevista, devido à alteração dos elementos de travamento.
No entanto, procedeu-se da mesma forma que se indicou no subcapítulo 5.1.1.Geometria.
Tabela 18 - Resumo das alternativas estudadas

Alternativas

Alterações

Localização do
corte transversal
BC – ML

A

Cortina e
Ancoragens
DE - Marquês
(enterrado)

B

Cortina e
Laje

BC - ML
DE - Marquês
(enterrado)

C

Cortina e
Ancoragens

DE - Marquês
(superfície)

D

Cortina e
Laje

BC - ML e
DE - Marquês

Descrição da alternação em relação à
solução inicialmente prevista
- Substituir as 2 bandas de lajes por 3 níveis
de ancoragens com comprimentos
diferentes
- Substituir as 2 bandas de laje de
comprimento variável por 3 níveis de
ancoragens com comprimentos diferentes
- Substituir as 2 bandas de laje de
comprimento variável por 2 níveis de
ancoragens com o mesmo comprimento
- Substituir as 2 bandas de laje por 1 no piso
-4 com maior comprimento
- Alterar a inclinação das ancoragens para
ficar igual em toda a parede
- Retirar ancoragens do meio e aumentar o
comprimento do último nível tendo todas a
mesma inclinação
- Diminuir o comprimento das lajes dos 3
primeiros pisos

Nos seguintes subcapítulos serão estudadas as alternativas e a obtenção dos seus resultados. Impõese também que sejam identificadas as vantagens e as desvantagens associadas a cada uma delas,
assim como a comparação das mesmas. No final do capítulo, será efetuada a analise de verificação de
segurança e os custos associados a cada alternativa.
A primeira alteração a ser abordada é na cortina de estacas. Por ser uma alteração que se aplicará em
todas as alternativas, será o elemento inicial da análise. As alterações foram efetuadas no diâmetro
das estacas, que passou a ser 0,7m em substituição de 0,8m, e no seu afastamento, que se alterou de
0,9m para 1,2m. Atendendo que se trada de uma abordagem académica foi considerado este diâmetro.
Como é visível na Tabela 19, estão indicados os valores que resultaram desta alteração e pode ser
efetuada a comparação com a solução inicialmente prevista.
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Tabela 19 - Características da cortina de estacas
Alternativa

Solução inicialmente prevista

d

0,7

0,8

m

L

1,2

0,9

m

EA

1,72E+07

2,50E+07

kN/m

EI

3,46E+05

7,59E+05

kN m2/m

w

13,02

18,96

kN/m/m

Estes foram os valores que se utilizaram para a modelação das soluções alternativas, apresentando
diversas vantagens, principalmente ao nível económico e de tempo de execução. O facto de reduzir o
diâmetro das estacas vai permitir utilizar menos material (betão e armadura), aumentar o afastamento
entre elas, permite que se executem menos estacas, resultando numa diminuição de tempo, pelo
trabalho ser executado em menos dias, e de custo, dado que existe uma poupança associada ao
material e à mão de obra. De notar que o custo correspondente ao equipamento necessário para este
trabalho é elevado. Pelo que foi exposto, esta é uma solução que é viável, sem que a segurança da
obra e o prazo de execução sejam comprometidos.
Uma vez que na data em que a dissertação foi efetuada ainda não se dispunha de registos dos
aparelhos de instrumentação acerca dos deslocamentos medidos pela cortina de contenção, terrenos
e estruturas envolventes (túneis). As alternativas estudadas foram comparadas com os resultados
obtidos para a modelação da solução inicialmente prevista de contenção periférica, indicados na Tabela
20, e controlados através dos valores de alerta e de alarme apresentados da Tabela 21.
Tabela 20 - Resultados dos deslocamentos obtidos da modelação da solução inicialmente prevista

δh, cortina
δv, terreno
δh, tunel
δv, tunel

Alçado BC
(ML)

Alçado DE
(Marquês – superfície)

Alçado DE
(Marquês – interior)

7,8
4,3
1,6
2,2

11,6
7,6
1,7
5,2

7,3
3,6
1,4
2,7

mm
mm
mm
mm

Tabela 21 - Valores de alerta e de alarme para os deslocamentos
Alerta

Alarme

δh, cortina

20

30

mm

δv, terreno

15

25

mm

δh, tunel

7

10

mm

δv, tunel

7

10

mm
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6.1. ALTERNATIVA A
6.1.1. DADOS DA MODELAÇÃO
A alternativa A corresponde ao estudo do comportamento das estruturas de contenção quando se altera
o tipo de travamento (bandas de laje) nos pisos -3 e -5, nos cortes localizados nos alçados BC e DE,
quando o túnel do Marquês se encontra enterrado. As alterações feitas, em relação à solução
inicialmente prevista, foram, a modificação das características da cortina de estacas, consoante as
características da Tabela 19, e a substituição das bandas de laje dos últimos dois níveis por
ancoragens. As ancoragens utilizadas foram de 0.6’’ com 6 cordões, espaçadas de 3m e com uma
inclinação de 20º.
Os três primeiros níveis de bandas de laje não sofrem alteração, utilizando-se os mesmos valores
obtidos através da modelação em SAP2000 para a solução inicialmente prevista, ou seja, os valores
da Figura 22, que foram apresentados no capítulo 5.2.Análise dos resultados obtidos.
Tabela 22 - Características das bandas de laje

EA

1,19E+06

Alçado DE
(Marquês)
1,04E+06

LLaje

8,5

8

2

m

1

1

1

m

Alçado BC (ML)

Lspacing

Alçado DE
(Marquês - comp. variável)
3,26E+05

kN

No que se refere ao corte BC, em que o corte é transversal ao túnel do ML foram colocados 3 níveis e
ancoragens, correspondentes às cotas dos pisos -3, -4 e -5. Os comprimentos dos cabos das
ancoragens variam, apresentando comprimentos de 11 m no piso -3, 9 m no piso -4 e 7 m para o piso
-5. O bolbo de selagem possui o mesmo comprimento para todos os níveis,7 m, e o pré-esforço aplicado
foi de 750 kN. A Tabela 23, resume o que foi referido anteriormente, indicando os valores introduzidos
no programa para a modelação, para as ancoragens e bolbo de selagem.
Tabela 23 - Valores utilizados na modelação da alternativa A no alçado BC (ML)
EAancoragens

1,76E+05

kN

Lspacing

3

m

P

250

kN/m

EAbolbo de selagem

9,40E+06

kN/m

Relativamente ao corte no alçado DE foram estudadas duas alternativas. Uma vez que foi verificado
que os deslocamentos resultantes da modelação, apenas com a alteração das características da cortina
de estacas, eram pouco significativos em relação aos obtidos na modelação da solução inicialmente
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prevista foi estudada a existência de dois e três níveis de ancoragens. A alternativa A1, correspondente
a existirem 3 níveis de ancoragens nas mesmas cotas, com igual comprimento e valor de pré-esforço
aplicado utilizado no alçado BC. Na alternativa A2, estuda-se a existência de 2 níveis de ancoragens
localizados às cotas nos pisos -3 e -5, estas apresentam um comprimento livre de 11m e o bolbo de
selagem um comprimento de 7m. Uma vez que foi reduzido o número de ancoragens foi necessário
aplicar um maior valor para o tensionamento, sendo necessário verificar o valor máximo admitido pelos
cabos. Através das equações (6.1) e (6.2) verificou-se o valor máximo referido. É importante mencionar
que o aço em causa é Y1860 com a norma ASTM A416, (Beton-Verein, 1997).
𝑃𝑚á𝑥/𝑐𝑜𝑟𝑑ã𝑜 = 𝐴𝑝 × 𝜎𝑝,𝑚á𝑥 = 140 × 10−6 × 1440 × 103 = 201.6𝐾𝑁/𝑐𝑜𝑟𝑑ã𝑜

𝜎𝑝,𝑚á𝑥 = 𝑚𝑖𝑛(0.8 × 𝑓𝑝𝑘 ; 0.9 × 𝑓𝑝0,1𝑘 ) = 1440 𝑁/𝑚𝑚2

(6.1)

(6.2)

Uma vez que a ancoragem é constituída por 6 cordões, através da equação (6.3) verifica-se o valor
máximo que esta admite e, de acordo com os valores de tensão admitidos no mercado, define-se o
valor a utilizar na modelação.
𝑃𝑚á𝑥 = 𝑃𝑚á𝑥/𝑐𝑜𝑟𝑑ã𝑜 × 𝑁º𝑐𝑜𝑟𝑑õ𝑒𝑠 = 201.6 × 6 = 1209.6 𝐾𝑁

(6.3)

Aplicou-se um pré-esforço de 1050 kN, o que equivale a uma tensão por cordão de 175kN. Estes
valores respeitam a equação (6.4) indicada na (EN 1537, 1999) e recorrendo ao catálogo (MK4, 2012)
é possível verificar a máxima carga de blocagem de 12224kN.
𝑃𝑜 = 0.6 𝑃𝑡𝑘

(6.4)

Os valores introduzidos no programa para a modelação são os indicados na Tabela 24. Uma vez
observado que alterando a inclinação das ancoragens, os deslocamentos eram mais favoráveis,
definindo-se uma inclinação de 15 º para esta alternativa.
Tabela 24 - Valores utilizados na modelação da alternativa A no alçado DE (Marquês – superfície)
A1

A2

EAancoragens

1,76E+05

1,76E+05

kN

Lspacing

3

3

m

P

250

350

kN/m

EAbolbo de selagem

9,40E+06

kN/m
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6.1.2. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
Após a introdução das características dos materiais no programa Plaxis, obtiveram-se, para os
diferentes cortes em estudo, os modelos para o cálculo das deformações e os resultados dos
deslocamentos. Com estes resultados, será efetuada a comparação entre os valores obtidos na
alternativa e os da solução inicialmente prevista, apresentando a sua diferença.
A Figura 32 e Tabela 25 apresentam, no corte no alçado BC, transversal ao túnel do ML, o modelo de
elementos finitos com os deslocamentos finais em determinadas seções e os valores desses
deslocamentos, respetivamente. É ainda apresentada a diferença entre estes deslocamentos e os da
solução inicialmente prevista. No anexo III, será apresentada a resultante da deformada, para os cortes
estudados.
0
-1
-2
At

MI1

CVL

Figura 32 - Deslocamentos associados à modelação da alternativa A do corte no alçado BC,
transversal ao túnel do ML

Tabela 25 - Resultados da modelação da alternativa A do corte no alçado BC, transversal ao túnel do
ML

9,1

Solução
inicialmente
prevista
7,8

5,7

Alternativa A

δh, cortina
δv, terreno
δh, tunel
δv, tunel
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Diferença
1,3

mm

4,3

1,4

mm

1,8

1,6

0,2

mm

3,7

2,2

1,5

mm

A diferença entre os resultados da alternativa e da solução inicialmente prevista é pouco significativa,
pelo que se considera esta alternativa válida.
Referente ao corte no alçado DE, quando o túnel do Marquês se encontra enterrado, correspondente
às alternativas A1 e A2, encontram-se os resultados da modelação na Figura 33, os com os
deslocamentos finais e, na Tabela 26, os valores desses deslocamentos.
0

0

-1

-1
At

At

-2

-2

MI1

MI1

CVL

CVL

Figura 33 - Deslocamentos do corte no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês, enterrado
associados à modelação da alternativa A1 (esquerda) e à modelação da alternativa A2 (direita)

Tabela 26 - Resultados da modelação da alternativa A no corte no alçado DE, transversal ao túnel do
Marquês, enterrado

δh, cortina
δv, terreno
δh, tunel
δv, tunel

Alternativa
A1

Alternativa
A2

9,1

10,4

Solução
inicialmente
prevista
7,3

5,9

5,9

3,6

0,9

1,0

0,3

4,3

Diferença
A1

Diferença
A2

1,8

3,1

mm

2,3

2,3

mm

1,4

-0,5

-0,4

mm

2,7

-2,4

1,6

mm

No corte neste alçado DE, a alteração da inclinação da ancoragem efetuou-se por se identificar que os
deslocamentos maiores verificavam-se na cortina de estacas. Uma vez que os deslocamentos são
horizontais, diminuindo a inclinação da ancoragem, em relação à horizontal, a componente da força
resultante, nesta direção, aumenta, resultando assim numa redução dos deslocamentos.
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Na alternativa A2, beneficia-se do referido anteriormente, dado que com a omissão de um nível de
ancoragens, é necessário que os elementos de travamento possuam maior resistência de forma a
minimizar os deslocamentos horizontais da cortina. Em consequência desta omissão, existe uma
diminuição de preço, no entanto, as ancoragens são pré-esforçadas com uma maior tensão e é
necessário verificar se o bolbo de selagem suporta a tensão transmitida ao terreno.
Comparando os resultados dos deslocamentos das duas alternativas, é possível verificar que a
alternativa A1 apresenta valores mais próximos em relação à solução inicialmente prevista do que a
A2. Este facto, indica que, em termos de segurança, é uma solução mais viável. No entanto,
comparando os custos, estes irão ser superiores pela existência de mais um nível de ancoragem. Ou
seja, uma vez que a parede de contenção apresenta um comprimento de 29m, e as ancoragens têm
um espaçamento de 3m, a alternativa A2 implica a execução de menos 9 ancoragens do que na
alternativa A1.
Todas as alternativas apresentam vantagens e desvantagens. Após a sua análise foi necessário
identificar a mais vantajosa optando-se pela alternativa A1, pois apesar de ter custos e tempos de
execução superiores, apresenta maior segurança e este é considerado um elemento fulcral no
dimensionamento deste tipo de estruturas. No entanto, a A2 continua a ser bastante segura e
comparando os resultados com os valores de alerta da Tabela 21, é possível comprovar o que foi
referido.
Fazendo uma análise geral da alternativa A, esta apresenta vantagens em termos construtivos pelo
facto dos travamentos das paredes de contenção, BC e DE, apresentarem as mesmas características,
ou seja, espaçamento entre ancoragens, ângulo de inclinação e comprimento dos cabos nos mesmo
piso. A carga de tensionamento também é importante ser a mesma, o facto de se optar pela alternativa
A1 também demonstra benefícios a este nível. Estas medidas também fazem com que exista mais
segurança na construção da obra pois, quanto mais variações entre os elementos houver, maior é a
probabilidade de haver erros, devido a uma inadequada leitura dos elementos de projeto. A colocação
de ancoragens em alternativa às bandas de laje tem ainda a vantagem de permitir que o espaço no
interior da obra fique mais liberto para a circulação e execução de outros trabalhos. A desvantagem
assenta em termos económicos, pelo motivo das bandas de laje serem elementos definitivos, que faz
com que a quantia monetária gasta para a contenção periférica seja aproveitada para o projeto de
estruturas. Relativamente ao tempo de execução, admitindo que cada nível de ancoragens demora
cerca de uma semana, devido à espera para se poder tensionar as ancoragens, considera-se que a
sua execução é mais rápida do que as bandas de laje, pois, nas segundas, o tempo da colocação da
armadura, do betão de limpeza e da cura do betão é superior.
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6.2. ALTERNATIVA B
6.2.1. DADOS DA MODELAÇÃO
A alternativa B consiste em avaliar a possibilidade de substituir as duas bandas de laje inicialmente
propostas para o nível dos pisos -3 e -5 por uma ao nível do piso -4, com alteração no seu comprimento
e das caraterísticas da cortina de estacas indicadas anteriormente na Tabela 19. O aumento do
comprimento da banda de laje irá conceder uma maior rigidez do elemento de contraventamento,
possibilitando o suporte da estrutura, e permitindo a substituição dos dois níveis de bandas de laje por
apenas um.
Esta alternativa resulta do facto de se verificar que os maiores deslocamentos da cortina, na solução
inicialmente prevista, localizam-se à cota do piso -4 e neste local a altura de escavação é elevada em
comparação com os restantes níveis. As primeiras bandas de laje não serão alteradas, mantendo as
mesmas características indicadas na Tabela 22.
Para a modelação desta alternativa foram avaliados os deslocamentos nos mesmo locais que indicados
na alternativa A, alçados BC e DE, quando o túnel do Marquês se encontra enterrado. Foram avaliados
os mesmos cortes, com o objetivo de verificar os deslocamentos existentes no mesmo local, de forma
a identificar a solução mais conveniente para o travamento da cortina de estacas, com as novas
características.
Foram testadas várias dimensões para as lajes, sendo as apresentadas na Tabela 27, as que obtiveram
resultados mais satisfatórios, ou seja, as que aproximavam mais os resultados dos deslocamentos com
os da solução inicialmente prevista. Estes são os dados utilizados na modelação no programa Plaxis.
Tabela 27 - Valores utilizados para a modelação da alternativa B

L

Alçado BC
(ML)
9,5

Alçado DE
(Marquês – interior)
2

m

EA

1,24E+06

3,26E+05

kN

Para a obtenção da rigidez da banda de laje, com as novas dimensões, foi necessário proceder a nova
modelação, através do programa SAP2000, procedendo-se da mesma forma referida anteriormente,
no subcapítulo 5.1.2.3.Características das bandas de lajes. No anexo III encontra-se ilustrada essa
modelação e estão indicados os resultados dos deslocamentos, assim como a geometria e a malha
utilizados para a sua obtenção. De notar que apesar de se aumentar o comprimento da banda foi
necessário manter a posição dos perfis metálicos, de forma a ser compatível com os pisos superiores.
A principal vantagem desta alternativa é o facto de se beneficiar de uma maior rigidez axial, uma vez
que o comprimento da banda de laje aumenta vai permitir uma rigidez axial superior provocando
menores deslocamentos na cortina de estacas e, consequentemente, nos terrenos envolventes.
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6.2.2. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
Os resultados obtidos, relativamente aos deslocamentos, estão representados na Figura 34 e na Tabela
28 em que é possível verificar que se aproximam da solução inicialmente prevista e não provocam
preocupações inerentes à segurança. Apresenta-se ainda, no anexo III, a deformada resultante da
modelação realizada.
Esta alternativa apresenta diversas vantagens, o facto de se executar apenas uma banda de laje, na
cota do piso -4, em vez de duas localizadas nas cotas dos pisos -3 e -5, faz com que os trabalhos sejam
reduzidos. Este fator permite uma redução do tempo de execução e também do custo associado. No
entanto, a segurança é mantida e os deslocamentos obtidos são bastante próximos dos obtidos na
solução inicialmente prevista. Outro aspeto importante é o facto de permitir uma maior facilidade de
trabalho, pois, nos pisos mais enterrados, a altura entre lajes vai ser superior, e em escavações de
grande dimensão começa a sentir-se dificuldade em retirar as terras, uma vez que os solos começam
a ser mais rígidos. Desta forma, facilitam-se os trabalhos permitindo aumentar a produtividade. O
aumento do comprimento da laje em 1m no alçado BC, não vai ser um facto muito condicionante na
obra pois a altura de escavação vai aumentar, ficando o espaço para a execução dos trabalho mais
liberto.
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Figura 34 - Deslocamentos associados à modelação da alternativa B, do corte no alçado BC,
transversal ao túnel do ML (esquerda) e corte no alçado DE, transversal ao túnel do Marquês,
enterrado (direita)
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Tabela 28 - Resultados da modelação da alternativa B

δh, cortina
δv, terreno
δh, tunel
δv, tunel

9,5

Solução
inicialmente
prevista
BC
7,8

Solução
inicialmente
prevista
DE
7,3

5,9

4,5

4,3

2,1

1,9

2,8

3,2

Alçado
BC
(ML)

Alçado DE
(Marquês –
interior)

9,7

Diferença
BC

Diferença
DE

1,9

2,2

mm

3,6

1,6

0,9

mm

1,6

1,4

0,4

0,5

mm

2,2

2,7

0,5

0,6

mm

Relativamente aos resultados é possível identificar onde existe uma maior diferença de deslocamentos,
ou seja, no alçado DE no deslocamento horizontal da cortina de estacas. O deslocamento é um pouco
superior, no entanto aceitável, e visto que as estruturas envolventes, como os túneis, não são afetadas
sendo uma alternativa que será tida em consideração.

6.3. ALTERNATIVA C
6.3.1. DADOS DA MODELAÇÃO
A alternativa C refere-se à criação de soluções construtivas diferentes à projetada na solução
inicialmente prevista no alçado DE, quando o túnel do Marquês se encontra à superfície.
Tendo a preocupação de compatibilizar as alternativas, com o objetivo de se adotar a mesma solução
ao longo da parede de contenção, avaliou-se o comportamento dos solos e das estruturas (cortina de
estacas e túnel) com as mesmas soluções adotadas na alternativa A. Ou seja, colocação de
ancoragens com a mesma inclinação e alteração da cortina de estacas para as mesmas características,
indicadas na Tabela 19. Tal como nesta alternativa A, em que se separou em A1 e A2, na alternativa
C procedeu-se da mesma forma. Sendo a alternativa C1 composta por 3 níveis de bandas de laje e 3
de ancoragens com comprimento variável, entre 11 e 7m, e com 20 º de inclinação. A alternativa C2,
apresenta 3 níveis de bandas de laje e 2 níveis de ancoragens, sendo que estas possuem o mesmo
comprimento, 11m, e a sua inclinação é de 15 º.
Nas alternativas C1 e C2 utilizaram-se os valores da Tabela 22 e da Tabela 24 para as características
das bandas de laje e das ancoragens, respetivamente. Uma vez que estas são do mesmo tipo que as
colocadas na alternativa A, os dados utlizados foram os mesmos, variando a sua localização.
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6.3.2. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
A principal vantagem da alternativa C é a compatibilização das soluções construtivas ao longo da
parede de contenção. A alternativa C1 conjugada com a A1 e a C2 com a A2 são soluções bastante
viáveis, pois permitem que ao longo da parede de contenção, cortina de estacas, se adote a mesma
solução de travamento. E como foi referido para a alternativa A, as vantagens inerentes à execução da
mesma solução são relevantes.
Apesar dos resultados um pouco menos satisfatórios da alternativa A2, a modelação da alternativa C2
foi efetuada com objetivo de comprovar que neste local se verificava a mesma situação. Contudo, tal
não se acentuou tanto, como é visível através dos resultados da modelação na Figura 35 e na Tabela
29 na coluna da comparação dos valores obtidas para a solução inicialmente prevista. Nesta figura e
tabela são também visíveis os deslocamentos resultantes da modelação da alternativa C1. No anexo
III encontram-se as deformadas dos solos e das estruturas.
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Figura 35 - Deslocamentos associados à modelação da alternativa C1 (esquerda) e C2 (direita)
Tabela 29 - Resultados da modelação da alternativa C

δh, cortina
δv, terreno
δh, tunel
δv, tunel
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Alternativa
C1

Alternativa
C2

12,2

12,6

Solução
inicialmente
prevista
11,6

6,7

6,9

1,5
4,7

Diferença
C1

Diferença
C2

0,6

1,0

mm

7,6

-0,9

-0,6

mm

1,3

1,7

-0,2

-0,4

mm

4,9

5,2

-0,6

-0,4

mm

Analisando os valores da Tabela 29, constatou-se que os resultados da alternativa C1 são bastante
aceitáveis, sendo o valor máximo do deslocamento, para a cortina de estacas, apresentado na
alternativa C2.
No que se refere à alternativa C1, era esperado que os resultados não fossem muito distantes dos
valores da solução inicialmente prevista, pois as diferenças entre estas duas modelações são a cortina
de estacas, que passa a ser mais rígida, e a inclinação do segundo e terceiro nível de ancoragens, que
passa de 15º para 20º, adquirindo todas a mesma inclinação. O aumento da inclinação das ancoragens
irá causar a diminuição da respetiva componente horizontal, que irá condicionar o deslocamento nesta
direção. Esta diminuição de resistência, na direção horizontal, será compensada com o aumento da
resistência na cortina de estacas, verificando-se uma diferença entre a solução inicialmente prevista e
a alternativa inferior a 1mm. Através desta alteração é possível uma diminuição dos deslocamentos em
relação aos restantes locais analisados, deslocamento vertical do terreno e deslocamento horizontal e
vertical do túnel. A alternativa C2, tendo as mesmas características que a alternativa A2, os comentários
que lhe serão atribuídos serão os mesmos.

6.4. ALTERNATIVA D
6.4.1. DADOS DA MODELAÇÃO
Na alternativa D estuda-se a alteração da dimensão da banda de laje correspondente aos primeiros 3
níveis de travamento, uma vez que esta tem comprimento uniforme ao longo de todo o alçado BC e
DE. Para esta alternativa de solução de contenção foram avaliados os 3 cortes que têm sido estudados,
ou seja, no alçado BC e no alçado DE, quando o túnel do Marquês se localiza à superfície e enterrado.
Foram estudadas várias dimensões concluindo-se, através dos resultados dos deslocamentos, que os
indicados na Tabela 30 eram a melhor alternativa, por se aproximarem dos valores resultantes da
modelação da solução inicialmente prevista e apresentarem vantagens, a nível económico e de tempo
de execução.
Tabela 30 - Valores utilizados para a modelação da alternativa D
Alçado BC
L

7,5

Alçado DE
7

EA

5,92E+05

6,03E+05

m
kN

O comprimento da referida banda de laje foi diminuído em 1m, nos dois alçados, e as características
da cortina de estacas também foram alteradas conforme os valores apresentados na Tabela 19. Nos
restantes níveis de travamento foram mantidos os mesmos elementos com as mesmas características.
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Como referido anteriormente, para a obtenção da rigidez axial das bandas de baje foi necessário efetuar
uma modelação através do programa de elementos finitos SAP2000. No anexo IV e encontra-se essa
modelação, sendo apresentada a sua geometria, com as forças aplicadas, a malha utilizada e a
resultante da deformada.
Uma vez que o comprimento da banda de laje foi diminuído foi necessário reposicionar os elementos
de apoio provisório vertical (pilares metálicos) para o interior da laje, de forma a não se localizem a uma
distância muito reduzida do bordo livre. Esta alteração implicou a alteração dos restantes níveis, onde
se encontram bandas de laje. A modelação procedeu-se da mesma forma que para as bandas de laje
dos primeiros níveis, diferindo apenas a geometria.

6.4.1. RESULTADOS OBTIDOS
Na Figura 36 e Figura 37, encontram-se os resultados da modelação desta alternativa, na Tabela 31 e
Tabela 32 os valores dos deslocamentos e no anexo III, a sua deformada.
Nesta alternativa, o facto de as bandas de lajes apresentarem um menor comprimento permite a
libertação de espaço na área de escavação, sendo este um fator favorável. A diferença de comprimento
não é muito significativa (1m) no entanto, em termos de volume de terras a escavar, condicionado pela
existência de bandas de laje localizadas no piso superior, este diminui. Estas características permitem
um maior rendimento e, em consequência, menor tempo de execução e custos, pois os custos
associados à mão de obra e equipamento diminuem. Também é utlizada uma menor quantidade de
betão e armadura, no entanto esta diferença é menos significativa.
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Figura 36 - Deslocamentos associados à modelação da alternativa D do corte no alçado BC,
transversal ao túnel do ML
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Figura 37 - Deslocamentos associados à modelação da alternativa D do corte no corte do alçado DE,
transversal ao túnel do Marquês localizado à superfície (esquerda) e enterrado (direita)

Tabela 31 - Resultados da modelação da alternativa D

δh, cortina
δv, terreno
δh, tunel
δv, tunel

Alçado BC
(ML)
9,3

Alçado DE
(Marquês– superfície)
11,9

Alçado DE
(Marquês – enterrado)
7,8

mm

4,9

6,4

2,8

mm

1,7

1,3

1,0

mm

2,3

4,5

2,1

mm

Tabela 32 - Resultados da modelação da alternativa D - comparação

δh, cortina

7,8

Solução
inicialmente
prevista
(DE –
superfície)
11,6

δv, terreno

4,3

7,6

3,6

0,6

-1,2

-0,8

mm

δh, tunel

1,6

1,7

1,4

0,0

-0,4

-0,4

mm

δv, tunel

2,2

5,2

2,7

0,0

-0,7

-0,5

mm

Solução
inicialmente
prevista
BC

Solução
inicialmente
prevista
(DE –
enterrado)
7,3

Diferença
BC

Diferença
(DE –
superfície)

Diferença
(DE –
enterrado)

1,5

0,3

0,6

mm
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Analisando os resultados é possível identificar que no alçado BC é onde se verificam maiores
diferenças relativamente ao deslocamento da cortina de estacas. Uma vez que neste alçado localizase o túnel do ML, bastante próximo da área de escavação, é importante o controlo dos deslocamentos
da cortina de estacas, uma vez que estes movimentos irão influenciar os deslocamentos do túnel.
Relativamente ao alçado DE, através dos valores da Tabela 32, verifica-se que a estrutura do túnel não
apresenta grandes variações. A justificação para este resultado encontra-se nas imagens da deformada
da modelação, na Figura 37. Dado que os maiores deslocamentos se encontram entre o 4º e 5º níveis
de travamento e a estrutura do túnel encontra-se a uma cota superior, este não sofre consequências
significativas.
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7.

Análise

comparativa

das

soluções
Para avaliar as diferentes alternativas de forma a conseguir-se efetuar a sua comparação é necessário
ter conta diversos fatores, tais como, deslocamentos na estrutura de contenção, nos solos e nas
estruturas vizinhas, fatores económicos e de segurança. Estas apresentam enumeras vantagens e
desvantagens, quando se opta por uma solução é necessário ponderá-la com o intuito de se selecionar
a solução mais vantajosa.
Nos capítulos anteriores foram estudadas várias soluções com o objetivo de conter os terrenos para a
construção de pisos enterrados, minimizando os deslocamentos nas estruturas vizinhas. Após se
analisarem a solução inicialmente prevista e as soluções alternativas em separado, verificando os
deslocamentos que lhes estavam associados. Neste capítulo, serão analisadas as soluções em
conjunto, apresentando-se uma análise comparativa entre elas e indicando as soluções construtivas
que se podem adotar em opção à solução inicialmente prevista. Será também verificada a sua
segurança e os custos.

7.1. DESLOCAMENTOS
As soluções alternativas foram obtidas com base nos resultados dos deslocamentos provocados na
estrutura de contenção e das envolventes. Este elemento é bastante importante na modelação de
estruturas com estas características, sendo por isso bastante abordado nesta dissertação.
Os deslocamentos da cortina de estacas verificados no estudo da solução de contenção inicialmente
prevista e das soluções alternativas serão indicados nas figuras seguintes, apresentando-se de acordo
com os cortes analisados, corte BC, e os dois cortes DE, respetivamente, Figura 38, Figura 39 e Figura
40. Estes deslocamentos resultam da fase em que se terminam os processos construtivos, é ainda
assinalado o valor de alerta, 20 mm. Uma vez que o valor de alarme de 30 mm, e nenhuma das soluções
apresenta valores superiores ou próximos do valor de alerta (20mm), o valor de alarme não foi
representado nas figuras de comparação dos deslocamentos na cortina de estacas apresentadas de
seguida.
Nas figuras seguintes, de comparação dos deslocamentos na cortina de estacas, encontram-se
diversas linhas, as contínuas que representam as soluções alternativas, a tracejada que indicam a
solução inicialmente prevista e a vermelha com outro tipo de tracejado que indica o valor de alerta.
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Serão também apresentadas tabelas com os valores máximos dos deslocamentos nas diferentes
soluções, Tabela 33, Tabela 34 e Tabela 35. A última linha das tabelas indica a diferença, dos
deslocamentos, entre as soluções alternativas e a inicialmente prevista.
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Figura 38 - Comparação dos deslocamentos na cortina de estacas no alçado BC, transversal ao túnel
do ML

Tabela 33 - Resultados dos deslocamentos na cortina de estacas no alçado BC, transversal ao túnel
do ML
Solução
inicialmente
prevista

Alternativa
A

Alternativa
B

Alternativa
D

Valor de
alerta

Valor de
alarme

7,8

9,1

9,7

9,3

20,0

30,0

mm

Diferença

1,2

1,9

1,5

12,2

22,2

mm

Analisando a figura e a tabela, correspondentes ao alçado BC, transversal ao túnel do ML, conclui-se
que os deslocamentos no início e no final da cortina conferem para o mesmo local e, à exceção da
alternativa B, o deslocamento máximo ocorre aproximadamente no mesmo local. Estes deslocamentos
resultantes da modelação são um pouco superiores aos da modelação da solução inicialmente prevista,
sendo que este valor não ultrapassa os 2mm.
As soluções alternativas resultam em deformadas diferentes da cortina de estacas, pelo efeito dos
diferentes elementos de travamento e da sua localização. Recordando-se que foram utlizados
ancoragens e bandas de laje para estes elementos.
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Visto que os resultados são inferiores a metade do valor de alerta, e mesmo que nenhuma das soluções
alternativas tenha apresentado deslocamentos inferiores aos da solução inicialmente prevista, estas
soluções serão válidas. Os valores dos deslocamentos são bastante próximos, não sendo considerada
uma desvantagem, e ao nível económico e de tempo de execução irão apresentar vantagens.

Figura 39 - Comparação dos deslocamentos na cortina de estacas no alçado DE, transversal ao túnel
do Marquês localizado à superfície

Tabela 34 - Resultados dos deslocamentos na cortina de estacas no alçado DE, transversal ao túnel
do Marquês localizado à superfície
Solução
inicialmente
prevista

Alternativa
C1

Alternativa C2

Alternativa D

Valor de
alerta

Valor de
alarme

11,6

12,2

12,6

11,9

20,0

30,0

mm

Diferença

0,6

1,0

0,3

8,4

18,4

mm

No alçado do túnel do Marquês, quando este se localiza à superfície, as deformadas resultantes dos
processos de escavação e contenção aproximam-se mais da solução inicialmente prevista do que no
corte anterior. Os resultados apresentam-se, uma vez mais, distanciados dos valores de alerta e
alarme, indicando a segurança dos processos construtivos. Em certos pontos, a deformada apresenta
deslocamentos inferiores aos da solução inicialmente prevista, sendo, a sua diferença máxima
aproximadamente 1 mm da solução inicialmente prevista.
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No alçado anterior, na deformada das diferentes alternativas, é visível que foram considerados
diferentes elementos de travamentos, devido à variação das mesmas. Neste caso, uma vez utilizada a
mesma solução, cortina de estacas com bandas de laje nos 3 primeiros pisos e ancoragens nos
restantes pisos, alterando-se as suas caraterísticas, a cortina adota um formato semelhante.
0
-1
-2

Figura 40 - Comparação dos deslocamentos na cortina de estacas no alçado DE, transversal ao túnel
do Marquês, enterrado

Tabela 35 - Resultados dos deslocamentos na cortina de estacas no alçado DE, transversal ao túnel
do Marquês, enterrado
Solução
inicialmente
prevista
7,3
Diferença

Alternativa
A1

Alternativa
A2

Alternativa
B

Alternativa
D

Valor de
alerta

Valor de
alarme

9,1

10,4

9,5

7,8

20,0

30,0

mm

1,8

3,2

2,2

0,6

12,8

22,8

mm

À semelhança dos resultados no alçado BC, transversal ao túnel do ML, no alçado DE, quando o túnel
do Marquês se localiza à superfície, as deformadas das diferentes alternativas apresentam o mesmo
comportamento. Uma vez que se teve a preocupação de compatibilizar o método construtivo dos dois
alçados consecutivos, eram expectáveis estes resultados. A diferença entre estes e os valores de alerta
são distintos não comprometendo a segurança. A alternativa A2 é a que requer maior atenção, sendo
que caso não verifique grandes vantagens a nível de tempo de execução e económicos, será a solução
menos viável de ser executada.
Para a criação das soluções alternativas houve, desde início, a preocupação de compatibilização dos
alçados de forma a que a solução adotada apresentasse caraterísticas o mais próximo possível. É
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nessa sequência de ideias que se criaram combinações de soluções alternativas que se apresentam
na Tabela 36.
Tabela 36 - Combinação de soluções de contenção periférica
Combinação de
soluções

BC (ML)

DE (Marquês –

DE (Marquês –

superfície)

enterrado)

1

A

C1

A1

2

A

C2

A2

3

B

C1

B

4

D

D

D

As combinações 1 e 2 são caracterizadas por possuírem cortina de estacas, em que os elementos de
travamento são ancoragens, tendo na primeira combinação 3 níveis de ancoragens e na segunda 2
níveis. Na combinação 3 procedeu-se à alteração das características de estacas e na cota dos pisos 3 e -5, onde na solução inicialmente prevista, se localizam bandas de laje passa a executar-se apenas
uma bandas de laje à cota do piso -4, no restante comprimento da cortina são colocadas ancoragens.
A combinação 4, apresenta os mesmos elementos que a solução inicialmente prevista, com a diferença
das características da cortina de estacas e das bandas de laje.
Na verificação de segurança e na comparação dos custos serão consideradas estas combinações. No
anexo V, encontra-se as figuras relativas a cada corte para cada combinação.

7.2. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
A verificação de segurança foi efetuada para os elementos cortina de estacas e bandas de laje. Esta
foi aferida, tendo em conta o estado limite último e de serviço, de acordo com a EN 1992-1-1,
(CEN,2004).
Foi verificado o estado limite último de resistência à compressão, à flexão e ao esforço transverso. Em
relação ao estado limite de serviço foi verificada a deformação. Para o cálculo do estado limite último,
utilizaram-se os esforços resultantes da modelação e considerou-se um coeficiente de segurança de
ϒg=1,35 e ϒq=1,50.

7.2.1. CORTINA DE ESTACAS
Na Tabela 37, Tabela 38 e Tabela 39 encontram-se os esforços finais mobilizados na cortina de
estacas, para os diferentes cortes.
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Tabela 37 - Esforços resultantes na cortina de estacas para o alçado BC – transversal ao túnel do ML

Soluções

Ned (kN)

Ved (kN)

Med (kNm/m)

Inicialmente prevista

1103,1

444,4

415,0

Alternativa A

1204,7

298,1

207,7

Alternativa B

1094,2

424,3

388,5

Alternativa D

1039,3

400,4

350,3

Tabela 38 - Esforços resultantes na cortina de estacas para o alçado DE – transversal ao túnel do
Marquês localizado à superfície
Ned
(kN)

Ved
(kN)

Inicialmente prevista

1400,5

454,1

476,1

Alternativa C1

1370,6

416,3

371,9

Alternativa C2

1326,2

378,2

360,6

Alternativa D

1352,2

444,7

416,7

Soluções

Med (kNm/m)

Tabela 39 - Esforços resultantes na cortina de estacas para o alçado DE – transversal ao túnel do
Marquês enterrado

Soluções

Ned (kN)

Ved (kN)

Med (kNm/m)

Inicialmente prevista

1185,7

465,9

446,1

Alternativa A1

1210,9

328,7

255,6

Alternativa A2

1204,7

316,6

337,2

Alternativa B

1174,4

483,4

417,5

Alternativa D

1089,5

420,2

357,0

7.2.1.1. ESTADO LIMITE ÚLTIMO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Para a verificação à compressão é necessário verificar a condição da equação (7.1), em que a tensão
de rotura do elemento de betão, 𝜎𝑐 , C30/37 à compressão é de 20MPa, 𝑁𝑒𝑑 é o esforço normal atuante,
e 𝐴𝑐 é a área de seção de betão.
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =

𝑁𝑒𝑑
𝐴𝑐

≤ 𝜎𝑐

(7.1)

Na Tabela 40 encontram-se os resultados do cálculo, sendo possível verificar que a condição se
verifica, ou seja, os valores são inferiores a 20MPa.Os valores na tabela são apresentados em MPa.
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Tabela 40 - Verificação ao estado limite último de resistência à compressão

Soluções

Alçado
BC
(ML)
(MPa)

Alçado DE
(Marquês–
superfície)
(MPa)

Inicialmente prevista

2,19

3,64

3,13

-

2,84

-

Alternativa A

Alternativa A1
Alternativa A2

Alternativa B
Alternativa C

Alternativa C1

-

Alternativa C2

Alternativa D

2,70

3,56

Alçado
DE
(Marquês
– interior)
(MPa)

Valor
limite

4,19
4,28
4,26
4,15
-

< 20 MPa

3,45
3,51

3,85

7.2.1.2. ESTADO LIMITE ÚLTIMO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO COMPOSTA
Dado que as estacas estão sujeitas a esforço normal e de flexão é necessário efetuar a verificação à
resistência à flexão composta por compressão, utilizando os ábacos de flexão composta de secções
circulares, (Grupo de betão armado e Pré-esforço, 1982). É necessário compreender a contribuição do
esforço normal pois este influencia a quantidade de armadura necessária. Neste ábaco, a percentagem
mecânica de armadura, ω, necessária, e consequentemente a quantidade de armadura, varia
consoante o valor do esforço normal reduzido, ν. Verificando-se que a maior quantidade de armadura
é obtida quando o esforço normal é nulo, ou seja, ν = 0, assumiu-se esta hipótese para a verificação
de segurança, ou seja, correspondente à flexão simples.
ν=

𝑁𝑒𝑑
𝜋𝑟 2 𝑓𝑐𝑑

(7.2)

A equação (7.3) é indicada no EN 1992-1-1 de forma a verificar a segurança ao estado limite último à
flexão, em que 𝑀𝑒𝑑 , é o momento fletor atuante, e 𝑀𝑟𝑑 , o momento máximo resistente do elemento.
𝑀𝑒𝑑
𝑀𝑟𝑑

≤1

(7.3)

Para o cálculo o momento máximo resistente utiliza-se a equação (7.4), em que 𝑧 = 0,9𝑑𝑒 ,sendo 𝑑𝑒 a
altura útil equivalente da secção da estaca.
𝑀𝑒𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧

(7.4)

De forma a obter a armadura necessária, 𝐴𝑠 , para resistir aos esforços atuantes procedeu-se ao seu
pré-dimensionamento através das equações (7.5) e (7.6), onde μ é o momento fletor reduzido.
μ=

𝑀𝑠𝑑
2𝜋𝑟 3 𝑓𝑐𝑑

(7.5)

Através do ábaco, referido anteriormente, define-se o valor da percentagem mecânica de armadura, ω,
que permite obter a armadura necessária para a secção resistir ao esforço atuante. Com esta
quantidade é obtido o valor de 𝐴𝑠 para o cálculo do momento resistente.

69

A𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝜔 𝐴𝑐 𝑓𝑐𝑑

(7.6)

𝑓𝑦𝑑

Com o que for referido efetuou-se a Tabela 41, onde são indicados os momentos fletores atuantes das
secções para as diferentes alternativas.
Tabela 41 - Momento máximo resistentes do elemento

Soluções

Alçado BC
(ML)
(kNm)

Alçado DE
(Marquês– superfície)
(kNm)

Alçado DE
(Marquês – interior)
(kNm)

Inicialmente prevista

897,9

1122,4

974,34

498,8

-

779,7

-

Alternativa A

Alternativa A1
Alternativa A2

Alternativa B
Alternativa C

Alternativa C1

779,5

-

Alternativa C2

Alternativa D

779,5

779,5

779,5

623,7
779.5
974,4
779,5

Comparando os valores dos momentos máximo resistentes da Tabela 41 com os das tabelas do início
do subcapítulo 7.2.1 verifica-se que em todos os casos o momento resistente é superior ao atuante,
verificando-se assim a segurança. No anexo VI estão apresentados os cálculos com maior detalhe.
7.2.1.3. ESTADO LIMITE ÚLTIMO DE RESISTÊNCIA AO ESFORÇO TRANSVERSO
Uma vez mais utilizou-se o EN 1992-1-1, (Grupo de betão armado e Pré-esforço, 1982), de forma a
verificar a segurança da resistência ao esforço transverso. A verificação é feita através da equação
(7.7), onde 𝑉𝑒𝑑 é o esforço transverso atuante e 𝑉𝑟𝑑 o valor do esforço transverso resistente máximo do
elemento que se calcula com recurso à equação (7.8)
𝑉𝑒𝑑
𝑉𝑟𝑑

𝑉𝑟𝑑 =

𝐴𝑠𝑤
𝑠

≤1

(7.7)

𝑧 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃)𝑓𝑦𝑑

(7.8)

Dado que a secção é circular e que as secções indicadas nas tabelas são para secções retangulares
procedeu-se à transformação do elemento com auxílio das equações (7.9) e (7.10), respetivamente,
altura e largura útil, sendo 𝜙 o diâmetro da estaca.
𝜙

𝑑𝑒 = 0,45 𝜙 + 0,64 (𝑑 − )
2

𝑏𝑒 = 0,9 𝜙

(7.9)
(7.10)

Utilizando as dimensões obtidas das equações anteriores calcula-se, através da equação (7.11), a área
de armadura transversal necessária para resistir ao esforço transverso. Considerou-se 𝑧 = 0,9𝑑𝑒 e θ =
30°.
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𝐴𝑠𝑤
𝑠

𝑉𝑒𝑑

=

(7.11)

𝑧 cotg(θ) 𝑓𝑦𝑑

O EN 1992-1-1 remete para a existência de armadura de esforço transverso mínima de forma a garantir
os requisitos mínimos de segurança. A armadura adotada tem de ser superior ou igual à armadura
mínima regulamentada pela equação (7.12). Para tal, é calcula-se a taxa de armadura de esforço
transverso, 𝜌𝑤 , 𝛼 corresponde ao ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso e o eixo
longitudinal, (7.13).
(

𝐴𝑠𝑤
𝑠

)

𝑚𝑖𝑛

𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =

= 𝜌𝑤 𝑏𝑤 𝑠𝑒𝑛(𝛼)
0,08√ 𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘

=

0,08√30
500

(7.12)
= 8,76 × 10−4

(7.13)

As bielas comprimidas do betão é outro elemento que tem que ser verificado, utilizando-se a equação
(7.14) e (7.15).
𝜎𝑐,𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 =

𝑉𝑠𝑑

(7.14)

𝑏𝑒 ×0,9𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛(𝜃)cos(𝜃)

𝜎𝑐,𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 ≤ 0,6 𝑓𝑐𝑑 (1 −

𝑓𝑐𝑘
250

) = 0,6 × 20 (1 −

30
250

) = 10,56 𝑀𝑃𝑎

(7.15)

No anexo VI, encontram-se os cálculos detalhados desta verificação, apresentando-se na Tabela 42
os valores resultantes do esforço transverso resistente. Comparando estes valores com os das tabelas
no inicio do subcapítulo 7.2.1, verifica-se que os esforços transversos são inferiores ao resistentes,
assegurando assim a segurança do elemento.
Tabela 42 - Esforço transverso máximo resistentes do elemento

Soluções

Inicialmente prevista
Alternativa A

Alternativa A1
Alternativa A2

Alternativa B
Alternativa C

Alternativa C1
Alternativa C2

Alternativa D

Alçado BC
(ML)
(kN)

Alçado DE
(Marquês– superfície)
(kN)

Alçado DE
(Marquês – interior)
(kN)

597,2

549,2

518,4

388,5

-

518,4

-

518,4

518,4
388,5
518,4

388,5
388,5
518,4
518,4

7.2.1.4. ESTADO LIMITE DE SERVIÇO – DEFORMAÇÃO
Dada a existência do túnel do ML, este fator requer maiores preocupações, pelo que na verificação de
segurança é importante verificar os deslocamentos que este elemento irá sofrer devido aos trabalhos
de escavação e contenção, e se estes não ultrapassam os valores regulamentados de alerta e alarme
do projeto.
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A verificação do cumprimento da segurança procede-se comparando os resultados dos deslocamentos
nos túneis do ML e do Marquês com os valores de alerta e de alarme, 7mm e 10mm, respetivamente.
Através das tabelas dos resultados dos deslocamentos apresentados anteriormente, conclui-se que o
deslocamento máximo, 5.2 mm, este verifica-se no túnel do Marquês, quando este de localiza à
superfície, correspondente à direção vertical. Sendo este valor inferior ao valor de alerta a segurança
está verificada.

7.2.2. BANDAS DE LAJE
7.2.2.1. ESTADO LIMITE ÚLTIMO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO
De acordo com o EN 1992-1-1, e tal como foi referido para a verificação de segurança da cortina de
estacas, é necessário averiguar a veracidade da equação (7.16).
𝑀𝑒𝑑
𝑀𝑟𝑑

≤1

(7.16)

Para o cálculo o momento máximo resistente utiliza-se a equação (7.17), em que 𝑧 = 0,9𝑑𝑒 , sendo 𝑑𝑒
a altura útil equivalente da secção.
𝑀𝑟𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧

(7.17)

Dada a geometria da banda de laje, para esta verificação, considerou-se o modelo simplificado indicado
na Figura 41. Dado que se trata de um elemento provisório, admitiu-se o valor de 1 kN/m para a
sobrecarga vertical de utilização. Analisaram-se as duas secções mais críticas, apresentando
diferentes comprimentos de vão.
Ped

Figura 41 - Modelos simplificado para a verificação de segurança à flexão da banda de laje
Tabela 43 - Momentos atuantes máximos de flexão na banda de laje
1

2

Ped

82,5

87,6

kN/m

L1

6,65

6,2

m

L2

1,35

1,8

m

M+

225,4

202,2

kNm/m

M-

418,5

420,6

kNm/m

Considerando a armadura inicialmente prevista, 𝜙 16//0.10, o momento resistente é de 472.4 kNm/m.
Através dos resultados apresentados na Tabela 43, é possível verificar que o momento atuante é
inferior ao momento resistente, sendo assim verificada a segurança.
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7.2.2.1.

ESTADO LIMITE ÚLTIMO DE RESISTÊNCIA ÀS FORÇAS DE TRAÇÃO

Esta verificação deve-se os impulsos do solo que transmitem esforços da cortina de estaca para a
banda de laje, resultando assim em forças de tração na mesma.
Estudaram-se as mesmas soluções de combinações indicadas na Tabela 36. Na Figura 42 e Figura 43
encontram-se os modelos do programa SAP2000 utilizados para esta verificação de segurança, nas
figuras estão ainda indicados 2 cortes que indicam as zonas estudadas para esta verificação. Para
cada combinação foi alterado o valor de cargas distribuídas, sendo os valores utilizados na Tabela 44
e Tabela 45, estes resultados da laje mais condicionante.

Figura 42 - Modelo SAP2000 para a verificação de segurança, pisos 0, -1 e -2

Figura 43 - Modelo SAP2000 para a verificação de segurança, pisos -3, -4 e -5
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Tabela 44 - Reações transmitidos à banda de laje, pisos 0, -1 e -2
Combinação de
soluções
Inicialmente prevista

BC
(kN/m)

CD
(kN/m)

DE
(kN/m)

EF
(kN/m)

-237,9

-377,6

-517,3

-548,5

1

-357,9

-439,1

-520,3

-46,1

3

-389,3

-454,8

-520,3

-40,2

4

-230,5

-372,0

-513,5

-555,3

Tabela 45 - Reações transmitidos à banda de laje, pisos -3, -4 e -5
Combinação de
soluções
Inicialmente prevista

BC
(kN/m)

CD
(kN/m)

DF
(kN/m)

-507,9

-443,1

-378,3

3

-545,5

-585,0

-624,5

4

-484,4

-439,8

-395,3

Dadas as caraterísticas da modelação, a condição para a verificação de segurança é a força resultante
da armadura ser superior à força de tração instalada na banda de laje. Através da equação (7.18) é
possível calcular a força resistente da armadura.
𝐹𝑦 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑

(7.18)

Para obter as forças de tração instaladas na banda de laje, analisaram-se as forças segundo a direção
paralelo ao alçado da parede de contenção. Para cada modelo estudaram-se os 2 cortes, indicados na
Figura 42 e Figura 43, de forma a obter os valores da Tabela 46.
Tabela 46 - Forças de tração na banda de laje
Solução/
Combinação

Pisos 0, -1 e -2

Pisos -3, -4 e -5

Fed (kN/m)

Corte

1

2

Inicialmente
prevista

2035,6

869,5

1

1961,4

640,5

3

1958,1

601,4

4

3641,5

871,9

Inicialmente
prevista

2297,0

3757,1

3

3902,9

5771,1

4

2413,4

3688,0

A armadura inicialmente proposta é de 98.18 cm2/m, que corresponde a uma força resistente de
4270,8 kN/m. Comparando os valores da Tabela 46 com este valor, verifica-se que apenas é necessário
reforço para a combinação 3 nos pisos -3, -4 e -5. Dado que a armadura inicial é de 𝜙 25//0.10, no
reforço será utilizado 𝜙 16//0.10. Nas restantes combinações a segurança verifica-se.
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No anexo VII, encontram-se os cálculos mais detalhados desta verificação de segurança e os
resultados da modelação. Dada a semelhança dos resultados apenas foram apresentadas figuras dos
modelas para a solução inicialmente prevista.

7.3. CUSTOS
Após a análise estrutural das diferentes soluções é também importante a sua avaliação a nível
económico. De acordo com a combinação de soluções indicadas na Tabela 36 procedeu-se ao cálculo
dos custos associados à construção da estrutura de contenção, de forma a comparar estes valores
com o custo resultante da solução inicialmente prevista.
Os custos totais variam consoante o elemento construtivo. Relativamente à cortina de estacas
considerou-se o custo do betão e das armaduras para a estaca, assim como o do equipamento de
furação, vara de “Kelly”. Para as ancoragens contabilizou-se o seu custo por metro linear. Visto que as
bandas de laje são elementos provisórios não serão contabilizados nos custos, pois considerou-se que
o seu custo será admitido no projeto de estruturas. Nas tabelas seguintes apresentam-se os custos
associados à solução inicialmente prevista e a cada combinação de soluções alternativas, indicandose o custo por metro quadrado de alçado de parede de contenção (m2).
Tabela 47 - Custos referentes à solução inicialmente prevista

Elemento

Custo
unitário

Dimensões

Custo total
(€/m2)

90 €/m3

15,6 m3/mlp

50,27

1 €/Kg

7800 Kg/ mlp

270,03

Furação das estacas (vara Kelly)

50 €/ml

31,1 ml/ mlp

55,56

Ancoragens

65 €/ml

16 ml/ mlp

37,14

Betão para estacas
Armadura para estacas

413 €/m2

Tabela 48 - Custos referentes à combinação de solução 1

Elemento

Custo
unitário

Dimensões

Custo total
(€/m2)

90 €/m3

9 m3/mlp

28,86

1 €/Kg

7800 Kg/ mlp

175,61

Furação das estacas (vara Kelly)

50 €/ml

23,3 ml/ mlp

41,67

Ancoragens

65 €/ml

48ml/ mlp

111,43

Betão para estacas
Armadura para estacas

358 €/m2
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Tabela 49 - Custos referentes à combinação de solução 2

Elemento
Betão para estacas

Custo
unitário

Custo total
(€/m2)

Dimensões

90 €/m3

9 m3/mlp

28,86

1 €/Kg

7800 Kg/ mlp

175,61

Furação das estacas (vara Kelly)

50 €/ml

23,3 ml/ mlp

41,67

Ancoragens

65 €/ml

40 ml/ mlp

92,86

Armadura para estacas

339 €/m2

Tabela 50 - Custos referentes à combinação de solução 3

Elemento

Custo
unitário

Dimensões

Custo total
(€/m2)

90 €/m3

9 m3/mlp

28,86

1 €/Kg

7800 Kg/ mlp

175,61

Furação das estacas (vara Kelly)

50 €/ml

23,3 ml/ mlp

41,67

Ancoragens

65 €/ml

16 ml/ mlp

37,14

Betão para estacas
Armadura para estacas

283 €/m2

Tabela 51 - Custos referentes à combinação de solução 4

Elemento

Custo
unitário

Dimensões

Custo total
(€/m2)

90 €/m3

9 m3/mlp

28,86

1 €/Kg

7800 Kg/ mlp

175.61

Furação das estacas (vara Kelly)

50 €/ml

23,3 ml/ mlp

41,67

Ancoragens

65 €/ml

16 ml/ mlp

37,14

Betão para estacas
Armadura para estacas

283 €/m2

A utilização de diferentes elementos construtivos possibilita a variação do preço da solução de
contenção periférica. Analisando os custos resultantes de cada combinação e comparando-os com os
obtidos para a solução inicialmente prevista é possível identificar que as combinações 3 e 4 são as
mais vantajosas a nível económico. O facto de se utilizar mais bandas de lajes, que são elementos que
complementarão as lajes da estrutura definitiva, vai permitir um menor custo.

76

7.4. ANÁLISE COMPARATIVA GLOBAL
Após a análise dos deslocamentos da cortina de estacas, da verificação de segurança e do custo
associados a cada solução, é possível identificar as vantagens e os inconvenientes de cada uma delas,
assim como a identificação da solução que representa maiores benefícios. Dado que uma solução pode
ser economicamente mais vantajosa e em termos de deslocamentos pode apresentar valores
superiores, provocando o menos favorável comportamento da estrutura de contenção e das vizinhas,
em particular dos túneis do ML e do Marquês, é importante a sua análise de forma integrada.
Na Tabela 52 encontram-se os resultados obtidos para cada solução, referentes aos deslocamentos
horizontais máximos da cortina de estacas em cada alçado e o custo resultante da análise económica.
Tabela 52 - Análise comparativa global das soluções
Deslocamentos horizontais máximos da cortina (mm)
Combinação
de soluções

Custo
(€/m2)

Alçado BC
(ML)

Alçado DE
(Marquês – superfície)

Alçado DE
(Marquês – enterrado)

7,8

11,6

7,3

413

9,1

12,2

9,1

358

2

9,1

12,6

10,4

339

3

9,7

12,2

9,5

283

4

9,3

11,9

7,8

283

Inicialmente
prevista
1

Considerando os dados da tabela anterior é possível verificar que as soluções alternativas são
economicamente mais vantajosas do que a solução inicialmente prevista, apresentado, no entanto,
deslocamentos ligeiramente superiores aos desta solução. Como referido anteriormente, os resultados
dos deslocamentos obtidos para a cortina de estacas são bastante inferiores aos valores de alerta e
alarme, pelo que não acarretam preocupações acrescidas.
Relativamente à combinação de soluções 2, é a combinação, entre as alternativas, a que apresenta
melhores vantagens a nível económico, ao nível dos deslocamentos verifica-se o contrário no alçado
BC. Apesar de economicamente esta combinação ser vantajosa, em termos de deslocamentos é onde
se localizam maiores valores para o alçado DE. A combinação que apresenta menos vantagens, a nível
dos deslocamentos, é a combinação 3 por se verificar que os benefícios que se adquire por colocar
uma solução de contenção com custos pouco elevados não são compensados com deslocamentos tão
satisfatórios, comparativamente com as restantes soluções. Em contrapartida, a combinação 4 é a que
apresenta custos mais reduzidos, porém, existe o benefício dos deslocamentos serem inferiores. No
alçado DE, esta é a combinação que reduz mais os deslocamentos, no alçado BC, apesar que não
serem os menores, são também bastante satisfatórios.
Dado que nas combinações 1 e 2, a sua diferença é a omissão de um nível de ancoragem no alçado
DE, os deslocamentos resultantes eram expectáveis.
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Comparando a combinação 1 com a combinação 3, conclui-se que a segunda é mais vantajosa por
apresentar um custo inferior, por metro quadrado de parede de contenção, e a variação dos
deslocamentos, entre elas, é inferior a 1mm. Estas duas combinações apresentam diferentes níveis de
travamentos, a combinação 1 é constituída por ancoragens e a combinação 3 por bandas de laje. As
bandas de laje adquirem maior rigidez, proporcionando deslocamentos inferiores. No entanto,
analisando a Tabela 52 este facto não se verifica, isto acontece porque para a contenção da cortina de
estacas através de bandas de laje foi utilizado um nível, enquanto que ancoragens utilizaram-se 3
níveis.
Perante o que foi referido, as combinações 1 e 4 são as que apresentam mais vantagens em termos
de deslocamentos, comparando as duas opta-se pela segunda por se considerar que em termos
económicos a diferença, entre elas, é de cerca de 74€/m2, e em termos de deslocamentos na cortina
de estacas é inferior a 1,5mm.
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8.

Conclusões

8.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizado o estudo de soluções de contenção periférica para a construção de pisos enterrados, em
meio urbano, é possível verificar que os objetivos foram cumpridos, permitindo retirar conclusões
acerca deste tema. O cumprimento dos objetivos foi conseguido através da revisão bibliográfica, da
caracterização do caso de estudo e da criação de soluções alternativas, em relação à inicialmente
prevista, para a estrutura de contenção periférica. A revisão bibliográfica possibilitou aprofundar o
conhecimento relativo à construção em meio urbano, às estruturas flexíveis e aos seus elementos de
travamento, que caracterizam o caso de estudo e que serviram de base para este trabalho.
Através das modelações efetuadas foi possível compreender o comportamento do solo, de estruturas
flexíveis e a sua influência nas estruturas e infraestruturas vizinhas. Inicialmente procedeu-se à
modelação da solução inicialmente prevista para o caso de estudo. Esta permitiu a identificação dos
locais mais sensíveis a deslocamentos, possibilitando a criação de soluções alternativas. Ainda para a
solução inicialmente prevista, analisaram-se os deslocamentos da cortina de estacas ao longo das
etapas construtivas e os esforços na mesma.
Analisando os deslocamentos da cortina de estacas nas diferentes etapas construtivas verificou-se o
comportamento da mesma quando é suportada por diferentes elementos de travamento, bandas de
laje e ancoragens. As bandas de laje são estruturas que apresentam rigidez elevada, no entanto, por
trabalharem apenas num plano, controlam maioritariamente os deslocamentos horizontais. Os
deslocamentos são controlados após a sua colocação, ou seja, nos níveis seguintes de escavação. No
caso das ancoragens, o que se verifica é a redução dos mesmos quando se procede ao seu
tensionamento e irá atuar também nos seguintes níveis de escavação.
Comparando a deformada da cortina de estacas quando são utilizadas bandas de laje ou ancoragens
verifica-se que são semelhantes. Quando colocados no mesmo nível apresentam comportamento do
mesmo tipo, porém, pelo facto das bandas de laje apresentarem, geralmente, maior rigidez, os
deslocamentos resultantes são inferiores.
Os esforços analisados permitiram compreender a forma como os esforços são transmitidos à cortina
de estacas.
A modelação de soluções alternativas foi efetuada tendo como base os valores obtidos para a solução
inicialmente prevista. Comparando os valores obtidos com os valores de alerta e alarme apresentados
no projeto verifica-se que estes são bastante inferiores (metade do valor de alerta). A opção de não
aproximar mais os deslocamentos resultantes da modelação e dos valores de alerta, apesar de permitir
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uma diminuição dos custos, teve em vista a segurança da obra. O facto da área de implantação se
localizar no centro urbano e nas suas fronteiras se localizarem túneis de elevada relevância, esta
dissertação possibilitou o aumento da sensibilidade em relação aos deslocamentos provocados, nas
estruturas e infraestruturas vizinhas, pelos trabalhos de escavação e contenção periférica. Efetuando
novas modelações concluiu-se que com a otimização de níveis de travamentos (ancoragens e bandas
de laje), em relação à solução inicialmente prevista, iria determinar nos túneis deformações superiores
às aceitáveis.
O facto de a obra se localizar no centro urbano motiva sempre preocupações, no entanto, acrescente
o facto de nas suas fronteiras se localizarem o túnel do ML e o túnel do Marquês causa a necessidade
de adquirir um maior cuidado ao nível do dimensionamento da estrutura de contenção, levando a uma
tentativa de reduzir ao máximo os eventuais danos que possam existir nestas estruturas.

8.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Na sequência do trabalho desenvolvido, existem ainda aspetos que têm bastante interesse e cujo
estudo seria pertinente.
Dado que o projeto se encontra em fase de licenciamento, após esta fase, os tópicos que serão
enunciados de seguida teriam interesse para a progressão do estudo efetuado.
• Acompanhamento da obra;
• Comparação das soluções propostas com os resultados dos aparelhos de instrumentação;
• Através dos resultados dos aparelhos de instrumentação, fazer uma retroanálise, de forma a obter
resultados na modelação semelhantes. Esta retroanálise passaria pela alteração das
características do solo, com o objetivo de os aproximar à realidade, ou seja, aproximar o
comportamento do solo resultante da modelação ao que se verifica em obra. Este trabalho
permitiria uma calibração dos modelos utilizados para o dimensionamento de estruturas de
contenção deste tipo;
• Efetuar a mesma análise das soluções alternativas com outro método construtivo para a parede
de contenção, por exemplo, em vez de cortina de estacas utilizar painéis de CSM.
• Utilização de um programa de elementos finitos que permitisse uma análise tridimensional. Uma
vez que a estrutura de contenção, cortina de estacas, e os elementos de travamento, bandas de
laje, funcionam em planos diferentes, seria interessante esta modelação, tendo como objetivo o
estudo simultâneo do comportamento da cortina de estacas e das bandas de laje.
• Estudar o efeito de perda de rigidez das bandas de laje por fendilhação.

80

Referências bibliográficas
Al-Khoury, R., Bakker, K. J., Bonnier, P. G., Brand, P. J. W., Broere, W., Burd, H. J., & Vermeer, P. A.
(2002). Manual Plaxis 2D - Version 8 (R.B.J. Bri). Delft: A.A. Balkema Publishers.
Beton-Verein, D. (1997). Design Aids for Eurocode 2, Part I ENV 1992-1-1.
Brito, J. (1999). Estacas moldadas no terreno. IST. Lisboa. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1633.8402
Brito, J. (2001a). Ancoragens. IST. Lisboa. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1240.6248
Brito, J. (2001b). Paredes tipo Munique. IST. Lisboa. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1502.7688
Brito, J. (2002). Cortinas de Estacas Moldadas. IST. Lisboa. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3862.0648
Burland, J. B., & Hancock, R. J. R. (1977). Underground Car park at the House of Commons:
geotechnical aspects. The Structural Engineer, 55(2), 87–105.
CML. (2012). Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa, Artigo 106o. Plano Diretor Municipal
de Lisboa. Lisboa.
CML. (2013). Regulamento Municipal De Urbanização E Edificação De Lisboa, Artigo 104 o. Retrieved
from

http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/novo0ut2013/ea/RMUEL.pdf
Day, P. W. (1990). Factors influencing the movement of retaining structures, 109–114.
EN 1537. (1999). Execution of special geotechnical work - Ground anchors. English.
Fernandes, M. A. de M. (1983). Estruturas Flexiveis para suporte de Terras. FEUP.
Fernandes, S. C. (2016). Solução de contenção periférica em meio urbano recorrendo a bandas de laje.
IST.
GOOGLE (2017). Google Earth. Version 9.2.52.4. Nota (Av. Fontes Pereira de Melo e Av. Antonio
Augusto

Aguiar).

Disponível

em:

<https://earth.google.com/web/@38.72862145,-

9.14816004,69.83660994a,349.88730162d,35y,16.28374661h,8.18034994t,0r>.

Acesso

em:

81

22/02/2018
Grupo de betão armado e Pré-esforço. (1982). Tabelas - Estados Limites últimos. Lisboa: IST.
Guerra, N. (2007). Estruturas de contenção flexíveis: cortinas multi-ancoradas. Lisboa.
Guerra, N. (2008). Estruturas de contenção flexíveis: cortinas multi-escoradas. Lisboa.
Folhas de apoio Estruturas de betão armado. (2011). Fundações indirectas por estacas. IST
Mascarenhas, J. (2006). Sistema de construção I. Porto: Livros Horizonte.
MK4, I. S. (2012). Post-tensionig. Barcelona.
NP - EN 1997-1. (2010). Norma Portuguesa - Eurocódigo 7 – Projecto geotécnico Parte 1: Regras
gerais NP EN 1997-1 2010.
Peck, R. B. (1972). Soil-structure interaction. Proc. Conf. on Performance of Earth and Earth Retaining
structures, ASCE, Purdue Univ., Lafayette, Indiana.
Pinto, A., Ferreira, S., Barros, V., Costa, R., Lopes, P., & Dias, J. (2002). Palácio Sotto MayorRecalçamento De Edifício Centenário E Escavação De Grande.
Pinto, A., & Pita, X. (2016a). Hotel Meliã - Memória descritiva do projecto de escavação e contenção
periférica da fase de projecto de licenciamento. Lisboa: JETsj.
Pinto, A., & Pita, X. (2016b). Hotel Meliã - Peças desenhadas do projecto de escavação e contenção
periférica da fase de projecto de licenciamento. Lisboa: JETsj.
Pinto, A., Tomásio, R., & Pita, X. (2008). Soluções de Travamento de Contenções Periféricas
recorrendo a Elementos Estruturais. Encontro Nacional Betão Estrutural 2008.
Raposo, N. (2008). Pré-dimensionamento de estruturas de contenção ancoradas. FEUP.
CEN. (2004). Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings.
European Commitee for Strandardization. Brussels.

82

Anexos

Anexo I - Modelação em SAP da banda de laje, solução inicialmente prevista
Anexo II - Modelação em Plaxis, solução inicialmente prevista
Anexo III - Modelação em Plaxis, alternativas
Anexo IV - Modelação em SAP da banda de laje, alternativas
Anexo V - Combinação de soluções
Anexo VI - Verificação de segurança da cortina de estacas
Anexo VII - Verificação de segurança das bandas de laje

I

Anexo I - Modelação em SAP da banda de laje, inicialmente prevista
Pisos 0, -1 e -2
Geometria, malha utlizada e aplicação das forças uniformes para a obtenção da deformada da banda
de laje.

Resultados da deformada (m) provocada pela aplicação das forças provenientes da cortina de estacas.

II

Pisos -3 e -5
Geometria, malha utlizada e aplicação das forças uniformes para a obtenção da deformada da banda
de laje.

Resultados da deformada (m) provocada pela aplicação das forças provenientes da cortina de estacas.

III

Anexo II – Modelação em Plaxis, solução inicialmente prevista
Alçado BC, transversal ao túnel do ML
Geometria

Deformada

At

At

MI1

MI1

CVL
CVL

Deslocamentos horizontais

IV

Deslocamentos horizontais

At

At

MI1

MI1

CVL

CVL

Alçado DE, transversal ao túnel do Marquês, localizado à superfície
Geometria

Deformada

At

At

MI1

MI1

CVL

CVL

Deslocamentos horizontais

Deslocamentos horizontais

At

At

MI1

MI1

CVL

CVL

V

Alçado DE, transversal ao túnel do Marquês, enterrado
Geometria

Deformada

At

At

MI1

MI1

CVL

CVL

Deslocamentos horizontais

Deslocamentos horizontais

At

At

MI1

MI1

CVL

VI

CVL

Anexo III - Modelação em Plaxis, alternativas
Alternativa A
Túnel ML

At

MI1

CVL

Túnel Marquês
(A1)

(A2)

At

At

MI1

MI1

CVL

CVL

VII

Alternativa B
Túnel ML

Túnel Marquês

At
At

MI1

MI1

CVL

CVL

Alternativa C
Túnel Marquês
(C1)

VIII

(C2)

At

At

MI1

MI1

CVL

CVL

Alternativa D
Túnel ML

At

MI1

CVL

Túnel Marquês
(Superfície)

(Enterrado)

At

MI1

CVL

At

MI1

CVL

IX

Anexo IV - Modelação em SAP da banda de laje, alternativas
Alternativa B
Geometria utlizada, malha e aplicação das forças uniformes para a obtenção da deformada da banda
de laje.

Resultados da deformada (m) provocada pela aplicação das forças provenientes da cortina de estacas.

X

Alternativa D
Pisos 0, -1 e -2
Geometria utlizada, malha e aplicação das forças uniformes para a obtenção da deformada da banda
de laje.

Resultados da deformada (m) provocada pela aplicação das forças provenientes da cortina de estacas.

XI

Pisos -3 e -5
Geometria utlizada, malha e aplicação das forças uniformes para a obtenção da deformada da banda
de laje.

Resultados da deformada (m) provocada pela aplicação das forças provenientes da cortina de estacas.

XII

Anexo V – Combinação de soluções

Combinação 1

Combinação 2

XIII

Combinação 3

Combinação 4

XIV

Anexo VI – Verificação de segurança da cortina de estacas
Compressão
Ned
(kN)

Ved
(kN)

Med
(kNm)

sigma

Flexão
v

u

w

Alçado BC - Metro

Transverso

As
(cm2/m)

As,adotado
(cm2/m)

Armadura

Mrd
(kNm)

Asw/s
(cm2/m/m)

(Asw/s),adotado
(cm2/m/m)

Armadura

Vrd
(kN)

Bielas comprimidas

Prevista

1103,15 444,41

415,04

2,19

0,11 0,05 0,15

34,67

39,27

8 fi 25

897,85

11,22

15,08

fi 12//0,15

597,18

2,71

Alternativa A

1204,65 298,13

207,68

3,13

0,16 0,04 0,12

21,23

25,13

8 fi 20

498,81

8,67

11,30

fi 12//0,20

388,49

2,40

Alternativa B

1094,18 424,28

388,49

2,84

0,14 0,07 0,20

35,39

39,27

8 fi 25

779,47

12,34

15,08

fi 12//0,15

518,44

3,41

Alternativa D

1039,29 400,38

350,33

2,70

0,14 0,07 0,20

35,39

39,27

8 fi 25

779,47

11,65

15,08

fi 12//0,15

518,44

3,22

Vrd
(kN)

Bielas comprimidas

Compressão
Ned
(kN)

Ved
(kN)

Med
(kNm)

sigma

Flexão
v

u

w

Alçado DE -Marquês _Int

Transverso

As
(cm2/m)

As,adotado
(cm2/m)

Armadura

Mrd
(kNm)

Asw/s
(cm2/m/m)

(Asw/s),adotado
(cm2/m/m)

Armadura

Prevista

1185,68 465,95

446,07

3,08

0,12 0,06 0,17

39,29

49,09

10 fi 25

974,39

13,55

15,08

fi 12 // 0,25 518,44

2,84

Alternativa A

1210,92 328,65

255,62

3,15

0,16 0,05 0,15

26,54

31,42

10 fi 20

623,66

9,56

11,30

fi 12//0,20

388,49

2,64

Alternativa B

1204,74 316,58

337,19

3,13

0,16 0,06 0,17

30,08

39,27

8 fi 25

779,47

9,21

11,30

fi 12//0,20

388,49

2,54

Alternativa D

1174,35 483,39

417,53

3,05

0,15 0,08 0,21

37,16

49,09

10 fi 25

974,39

14,06

15,08

fi 12//0,15

518,44

3,88

Compressão
Ned
(kN)

Ved
(kN)

Med
(kNm)

sigma

Flexão
v

u

w

Alçado DE -Marquês _Sup

Transverso

As
(cm2/m)

As,adotado
(cm2/m)

Armadura

Mrd
(kNm)

Asw/s
(cm2/m/m)

(Asw/s),adotado
(cm2/m/m)

Armadura

Vrd
(kN)

Bielas comprimidas

Prevista

1400,54 454,05

476,12

2,79

0,14 0,06 0,17

39,29

49,09

10 fi 25

1122,37

11,47

15,08

fi 12//0,15

597,18

2,77

Alternativa A

1370,60 416,33

371,94

3,56

0,18 0,07 0,20

35,39

39,27

8 fi 25

779,47

12,11

15,08

fi 12//0,15

518,44

3,34

Alternativa B

1326,21 378,18

360,62

3,45

0,17 0,07 0,20

35,39

39,27

8 fi 25

779,47

11,00

11,30

fi 12//0,20

388,49

3,04

Alternativa D

1352,16 444,69

416,66

3,51

0,18 0,08 0,21

37,16

39,27

8 fi 25

779,47

12,93

15,08

fi 12//0,15

518,44

3,57

σ,c (fcd)

Asmin

(Asw/s)min

(σ,c,bielas)max

20,00

6,34

5,52

10,56

XV

Anexo VII – Verificação de segurança das bandas de laje
fi 25//0.10

Armadura inicial

98,18 cm2/m

Pisos 0, -1 e -2
SIP

1
fy

435000

FS

1

FS
2

46,8

435000

F11

20,0 cm2/m

As

kN/m2

1
1307,6
45,1

4
fy

1,5

Corte

1357,05 579,65 kN

As

3
fy

1,5

Corte
F11

kN/m2

FS
2

Corte

427 kN

F11

14,7 cm2/m
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