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Resumo 
 

Atendendo ao crescimento do fluxo turístico que Portugal tem sentido nos últimos anos, mais 

concretamente, na cidade de Lisboa, aumentando desta forma significativamente a densidade 

populacional diária presente na cidade, é necessário existir um volume de edificações habitacionais 

correspondentes ao volume de procura. Sendo a maior parte dos edificados habitacionais incapazes 

de corresponder às expectativas atuais de imobiliário devido ao seu obsoletismo e deficiências técnicas, 

torna-se cada vez mais comum a existência de obras de reabilitação, que devido à legislação em vigor, 

obriga à conservação das fachadas centenárias existentes na cidade de Lisboa, nomeadamente na 

zona centro, em contraste com a diminuição da construção de raiz.  

O presente documento apresenta um caso de estudo de uma construção nova, na zona centro 

da cidade de Lisboa, com recurso à utilização de uma estrutura de contenção periférica, estando 

interligada a uma estrutura de contenção de empena de um dos edifícios vizinhos, permitindo assegurar 

a sua conservação em segurança, sendo posteriormente integrada na nova estrutura. Desta forma, 

pretendeu-se identificar as ações que vão influenciar o comportamento da estrutura de contenção de 

fachada, que será alvo de uma breve modelação recorrendo ao software de elementos finitos SAP2000, 

assim como do comportamento do equipamento de elevação presente em obra, a partir do qual será 

feito um breve dimensionamento das microestacas presentes na sua fundação indireta por 

microestacas, tentando obter resultados realistas.  
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Abstract 

 

In view of the growth of the flow of tourist that Portugal has felt in recent years, in the city of 

Lisbon, thus increasing the daily population density present in the city, it is necessary to have a housing 

volume corresponding to the volume of demand. Since most of the built houses are unable to meet the 

current expectations of real estate due to its obsolete and technical deficiencies, it becomes increasingly 

common to have rehabilitation works, which due to the current legislation, obliges the conservation of 

the existing centennial façades in the city of Lisbon. After the demolition of the interior is executed, the 

façade containment structure is implemented, which allows to ensure its safe storage and is later 

integrated into the new structure.  

 In this way, this document aimed at identifying actions that will influence the behaviour of the 

tower crane as well as the containment system of the façade of a neighbour building and was carried 

out with support of the base elements referring to the implementation plan of the new Hotel Estrela 

Santos, located on Avenida Almirante Reis, Nº53, in Lisbon. In view of the above, a brief modelling of 

the facade restraint system is presented using the SAP2000, trying to obtain realistic results on the 

present efforts at its base. It was also made a brief design of the micropiles, present in the indirect 

foundation by micropiles, where is based the equipment of elevation existing in work, the tower crane. 
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Simbologia 

 

γ -Peso volúmico do solo 

E – Módulo de Deformabilidade 

Φ’ – Ângulo de resistência ao corte efectivo 

C’ – Coesão efetiva do solo 

∅-Diâmetro 

fy – Tensão de cedência do aço 

Nek – Valor característico do esforço axial 

Ned - Valor de cálculo do esforço axial 

Nrd - Valor de cálculo da resistência do esforço axial 

τ – Tensão tangencial 

δ – Deslocamento da estrutura de contenção 
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1. Introdução 
 

O crescimento populacional que tem vindo a ocorrer em zonas urbanas nas últimas décadas, 

acompanhado pelo notável crescimento do turismo, impulsionou significativamente a densidade 

populacional diária presente para além dos habitantes nativos, levando, naturalmente à necessidade 

de responder ao volume de procura. No caso de Portugal, verifica-se maioritariamente no litoral, mais 

concretamente e neste caso de estudo, na cidade de Lisboa. Uma vez que a maior parte do volume de 

edificações habitacionais são edifícios centenários com um nível de degradação considerável, muitas 

vezes incapazes de corresponder às expectativas atuais de imobiliário devido ao seu obsoletismo, 

torna-se cada vez mais comum a existência de obras de reabilitação, ou construção parcial, após 

demolição, de modo a dar resposta a essa procura.  

Existem duas razões principais para a execução deste tipo de obras, nomeadamente a 

existência de um volume de edificados bastante acentuado, principalmente no centro da cidade, onde 

existe a maior procura, e a legislação em vigor que proíbe a demolição de edifícios considerados parte 

integrante do património nacional.  

Apesar deste tipo de construções estar a aumentar exponencialmente, contribuindo para 

renovação do panorama Lisboeta, com a diminuição de edificações ao abandono, a própria cidade 

apresenta uma problemática notável, devido à densificação existente. Esta densificação traduz-se 

numa saturação urbana bastante elevada, acompanhada por uma repleção de tráfego, conferindo um 

espaço à superfície cada vez mais reduzido face à procura existente da sociedade atual. 

Pode-se ainda salientar que estudos recentes [1] têm evidenciado a importância destes fatores 

no desenvolvimento de problemas de saúde mental, tornando-se cada vez mais visível a falta de 

equilíbrio existente no que toca à qualidade de vida, tanto a nível físico como psicológico. 

Face aos fatores apresentados, a importância dos espaços verdes existentes é enfatizada, 

assim como o bom planeamento e gestão tanto de infraestruturas de transportes como de edifícios. 

Todos estes aspetos acompanhados com a valorização dos terrenos e a limitação de altura das 

construções impostas pelas entidades municipais, [2] revelam a necessidade de soluções que ajudem 

a minimizar os impactos ambientais urbanos. Parte desta solução será a passagem de parte de 

infraestruturas para espaço subterrâneo como alternativa à construção total à superfície, diminuindo o 

impacto visual e espacial intrínseco da construção. 

Atendendo aos elementos supracitados e tendo em conta que a maioria destas edificações se 

encontram sob efeito de banda (acopladas) e na presença de infraestruturas de transportes, torna-se 

evidente que qualquer alteração ao espaço já ocupado é fortemente condicionada pelas construções 

vizinhas, características geológicas e geotécnicas locais, seja por reabilitação ou por reconstrução após 

demolição, com recurso a escavação. Como tal, é necessário um correto e consciencioso 

dimensionamento das estruturas geotécnicas de contenção periférica, assim como de estruturas de 

contenção de fachada. O facto de as estruturas geotécnicas apresentarem a particularidade de o seu 

meio envolvente puder sofrer alterações ao longo do tempo, pode abrir espaço para dúvidas, uma vez 
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que não se trata de uma ciência exata. Desta forma, é indispensável a verificação da adaptação 

estrutural a novas condições de equilibro, considerando todos os intervenientes, sejam ações ou 

resistências. Para perceber a importância deste correto dimensionamento, basta visualizar as 

consequências nefastas associadas à rotura de uma fundação de contenção de fachada, originando o 

colapso total da parede, ou no caso de uma empena de um edifício contiguo, colocando em causa para 

além do pessoal afetivo à obra, infraestruturas de transportes, como o metropolitano, e vias de 

comunicação assim como edifícios habitacionais circundantes, tratando-se naturalmente de uma zona 

de risco elevada. 

Face ao exposto, a presente dissertação tem como objetivo principal o estudo e modelação no 

software SAP2000 da solução preconizada referente à contenção de fachada, mais propriamente, à 

contenção da empena do edifício vizinho, que confronta a rua Álvaro Coutinho. Ademais, foi realizado 

o dimensionamento da fundação indireta por microestacas da grua torre, tendo como referência os 

elementos base da obra a executar no cruzamento da Avenida Almirante Reis, nº53, com a Rua Álvaro 

Coutinho, nº38-44, na Freguesia de Arroios, em Lisboa. 

 

1.1. Estrutura da dissertação 

O presente documento encontra-se estruturado em 5 capítulos principais. Sendo os primeiros 2 

capítulos fundamentalmente de carácter informativo e descritivo, respetivamente. Onde se faz uma 

introdução à situação atual na cidade de Lisboa, remetendo para a problemática da saturação 

imobiliária, embora obsoleta. E ainda uma breve descrição da caracterização das edificações 

habitacionais existentes na zona central de Lisboa, mais propriamente, no presente caso, na Avenida 

Almirante Reis. 

Ainda no 2º capítulo e após esta descrição inicial sobre as características do edificado a reabilitar, 

é dado a conhecer ao leitor o modo de execução de microestacas, assim como diferentes soluções de 

estruturas de contenção de fachada, sendo um dos aspetos a que se irá dar mais ênfase no presente 

documento. 

No 3º capítulo é apresentado o caso de estudo, tendo por base o projeto de execução do que será 

a obra do futuro edifício Hotel Estrela dos Santos. São expostos os condicionamentos principais 

existentes em obra, tal como a solução preconizada para as diferentes temáticas existentes em obra, 

demonstrando um breve dimensionamento da fundação da grua torre, mais concretamente o 

dimensionamento das microestacas, incorporantes da fundação mencionada. Para além do referido, é 

exibido o processo de demolição a ter lugar, uma vez que a implementação da estrutura de contenção 

da fachada irá decorrer após os trabalhos de demolição. 

O 4º capítulo, apresenta a modelação com recurso ao software de elementos finitos, SAP2000, do 

sistema de contenção da empena do edifício vizinho que confronta a Rua Álvaro Coutinho, assegurando 

a sua segurança, assim como de todos os intervenientes em obra. 

Por último, temos o 5º capítulo onde são destacadas as principais conclusões.   
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2. Fundamentação Teórica 

Antecedendo os fundamentos teóricos da solução preconizada no âmbito do caso de estudo 

referente à estrutura de contenção da empena do edifício vizinho que confronta para a Rua Álvaro 

Coutinho, são abordadas de forma sucinta algumas temáticas que embora secundárias, são essenciais 

para a perceção dos trabalhos a serem executados. Desta forma, é apresentada a caracterização do 

tipo de edificados presentes na Avenida Almirante Reis, maioritariamente habitacionais, onde se insere 

o atual edifício nº53, designado presentemente por Pensão Estrela dos Santos. 

  

2.1. Caracterização dos Edifícios presentes na Av.  Almirante Reis 

 

Os anos de 1880 a 1940, foram marcados por um crescimento vertiginoso das construções na 

cidade de Lisboa, nomeadamente a Avenida Almirante Reis, uma das zonas em que existiu maior 

atividade de construção, trazendo à capital construtores impreparados e ambiciosos.  

Desconhecedores das exigências tradicionalmente impostas, devido à atividade sísmica sentida no 

passado, vêm desenvolver técnicas construtivas muito mais expeditas que permitem uma execução 

muito mais rápida e económica, mas também muito mais pobre e insegura, a ponto de diversos edifícios 

se desmoronarem durante a construção [3]. 

Grande parte destas edificações são de carácter habitacional, surgindo uma substituição no 

método construtivo, passando de gaiola, para gaioleiro. Segundo [4], a denominação de gaioleiro 

pretende traduzir as simplificações e as enormes alterações ao nível dos sistemas construtivos 

ocorridos após o sismo de 1755, nas quais se incluem o aumento da altura dos edifícios que 

rapidamente atingiram os 5 ou 6 pisos, acompanhado da deturpação da gaiola original, "em que alguns 

elementos de solidarização horizontal das paredes mestras, pura e simplesmente desapareceram”, 

como se pode observar na figura 2.1. Para além do referido, a qualidade de materiais aplicado não era 

a melhor. 

Deste modo, podemos evidenciar que as construções desta época designadas por gaioleiros, 

na sua maioria sob a influência das artes decorativas e com revestimento de fachadas quase total por 

azulejos, não foram realizadas com a devida preparação, tanto a nível técnico como material, criando 

espaço para a dúvida sobre o seu comportamento face a um outro evento sísmico de escala 

semelhante [5]. No entanto, este comportamento não será objeto de estudo nesta dissertação.   
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2.1.1. Breve caracterização estrutural dos edifícios gaioleiros 

 

Como referido no subcapítulo anterior e face às exigências atuais de performance e de critérios 

de serviço, a maioria das edificações da época de 1900 que foram executadas sob efeito de bairro, 

estão aquém em termos de boas capacidades estruturais. Posto isto, é natural que apresentem 

dependência dos edifícios contíguos como apoios das suas próprias empenas para atingir níveis de 

equilíbrio necessário para a sua estabilidade. Isto é, ao demolir um edifício adjacente elimina-se apoios 

das empenas, podendo agravar problemas estruturais originados pelo método construtivo referido.  

Ademais, tanto as paredes exteriores, como as paredes interiores, apresentam um papel 

estrutural preponderante. Designadas respetivamente por paredes resistentes e tabiques, estas são 

parte de um sistema estrutural que possibilita a permanência em equilíbrio destes edifícios centenários. 

Este equilíbrio é atingido, por um sistema básico de encaminhamento de forças, baseado na filosofia 

gravitacional, em que as paredes acima referidas, servem de apoio às principais vigas que em 

combinação com a laje permitem o suporte dos pavimentos, permitindo que as cargas presentes no 

edifício sejam guiadas pelos pavimentos até estes elementos estruturais e finalmente transmitidas até 

às fundações.  

De acordo com [5], estas bases estruturais permitem a camuflagem das deficiências estruturais 

intrínsecas destas construções. Deficiências estas como: a diminuição das cagas verticais através da 

diminuição das paredes resistentes à medida que o edifício acresce em altura; a fraca ligação existente 

entre paredes ortogonais e pavimentos, assim como o comportamento flexível dos pavimentos no plano 

acompanhado pela existência de vão excessivamente logos, são indicadores de pouca redundância 

estrutural.   

Figura 2.1 - Exemplo de Edifício do tipo Gaioleiro, adaptado de [6] 
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2.2. Estrutura de contenção de fachada  
 

2.2.1. Observações gerais 

 

A estrutura de contenção de fachada é, frequentemente, utilizada em situações desfavoráveis 

nomeadamente na presença de fachadas de altura considerável e/ou com um estado de degradação 

avançado, não suportando, deste modo, grandes deformações, sendo também utilizadas quando são 

realizados trabalhos de escavação que condicionam o equilíbrio das estruturas devido à 

descompressão originada.  

Segundo, [7], tratando-se de estruturas provisórias, e uma vez que as estruturas de contenção 

de fachadas são relativamente leves e ao mesmo tempo resistentes, conseguem ser bastante versáteis, 

permitindo uma aplicação com rapidez e flexibilidade. A decisão sobre qual o sistema a ser impregnado 

em obra é da responsabilidade do projetista, tornando-se complexo devido aos condicionalismos 

impostos pela envolvente, o estado de conservação do edifício, entre outros aspetos técnicos 

relacionados com a sua montagem e com a sua compatibilização com os trabalhos de reconstrução e 

interação da malha urbana. 

De acordo com a legislação em vigor, é interdita a demolição de fachadas revestidas a azulejos, 

pelo que este tipo de estruturas permite garantir a proteção e valorização do património azulejar 

português no seio da cidade de Lisboa, contribuindo para a preservação estética da cidade.  

Face ao exposto, durante os trabalhos de demolição e construção da parte interior do edifício, 

a fachada precisa de ser mantida na sua posição original, resistindo às ações a que o mesmo poderá 

estar sujeito como o vento e às demais atividades circundantes, nomeadamente a construção e o 

tráfego que podem transmitir vibrações. Por essa razão, existem casos que obrigam ao encerramento 

da via pública adjacente à estrutura de contenção, garantindo assim, para além da sua estabilidade 

enquanto os trabalhos decorrem, a segurança de todos os operários e da população estranha à obra. 

Desta forma, quando são realizados procedimentos que alteram o equilíbrio de fachadas 

existentes, seja por substituição integral do interior do edifício ou apenas por reabilitação, é necessário 

a tomada de medidas preventivas. Estas passam por apoiar as paredes exteriores, ditas paredes 

resistentes, em estruturas de contenção de fachadas que deverão ser dimensionadas para o efeito, 

visando a sua posterior recuperação. Ademais, este tipo de estrutura poderá ser utilizado como recurso 

à preservação da estabilidade de empenas de edifícios, aquando da demolição de edifícios contíguos 

que outrora garantiam essa estabilidade. 

É nesta premissa, que o edifício que confronta a rua Álvaro Coutinho será suportado, devido à 

demolição na integra do edifício de empena partilhada, assunto de estudo na presente dissertação. 

A diversidade deste tipo de estruturas é bastante elevada. Cada solução apresenta as suas 

vantagens, desvantagens e condicionamentos técnicos de aplicação específicos. Como já foi referido, 

não será objeto de estudo aprofundado este tipo de matéria, pelo que será referido apenas a solução 

escolhida para o presente caso, que se baseia numa solução do tipo Sistema Patenteado. 
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2.2.2. Classificação das estruturas de contenção de fachadas 

 

Existem diversas opções a considerar para efetuar a contenção de uma fachada. No entanto, 

podem restringir-se essas opções em duas categorias: Localização e Tipo de estrutura. 

2.2.2.1. Localização das estruturas de contenção 

No que se refere à localização, os sistemas de contenção são classificados tendo em conta a 

posição da estrutura provisória em relação ao edifício, existindo uma distinção entre sistemas externos 

e internos, quando conjugados são designadas por estruturas mistas.  

Como o próprio nome indica, os sistemas externos estão localizados no lado exterior da 

fachada a ser preservada. Sendo esta a situação mais comum do seu uso, este tipo de estrutura, 

permite um travamento pelo exterior, apresentando a grande vantagem de não interferir nos trabalhos 

de reconstrução. Contudo, a ocupação da via pública é restrita, devendo ser minimizada. 

Determinadas situações impossibilitam mesmo a colocação da estrutura provisória na via pública. A 

solução passa por empregar a estrutura provisória, do lado interior do edifício a remodelar, designada 

estrutura interna. Todavia, esta solução levanta outros problemas, uma vez que ocupando espaço na 

área de trabalho, consequentemente restringe os métodos de demolição possíveis, assim como os 

construtivos.  

Existe, portanto, uma dependência dos métodos de trabalhos possíveis tendo em conta a escolha do 

tipo de solução de estrutura provisoria a impregnar. Como exemplo destes dois sistemas, são expostas 

as figuras 2.2 e 2.3. 

Aquando da possibilidade de ocupação tanto no interior como no exterior em relação ao edifício, 

utiliza-se o método misto, que se trata da combinação dos dois sistemas. 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Sistema de 

contenção exterior [8] 

Figura 2.3 - Sistema de contenção interior [8] 
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2.2.2.2. Tipo de estruturas de contenção 

 

2.2.2.2.1. Sistemas de pórticos e treliças 

 

A constituição deste tipo de sistema consiste na conjugação de vários perfis de aço laminado 

que, no seu conjunto, formulam a estrutura de contenção, como se pode observar na figura 2.4, 

correspondente à solução inicial a implementar em obra. São constituídos normalmente por um 

aglomerado de perfis verticais que, em combinação com elementos horizontais e diagonais, permitem 

o contraventamento estrutural, que pode ser designado por pórtico ou treliça no caso de as ligações 

serem articuladas. Num sistema em pórtico, é possível ter dois tipos de ligações entre perfis, variando 

o tipo de esforço. Se tiver uma ligação não soldada, apenas teremos esforço de compressão e tração. 

Caso tenhamos uma ligação soldada, acresce a estes o esforço de flexão. 

Existindo várias possibilidades de combinações de perfis, a escolha das propriedades e 

geometria necessárias para o dimensionamento da referida estrutura é da responsabilidade do 

projetista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Solução inicial para a obra em estudo retirado de [9] 
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2.2.2.2.2. Sistemas Patenteados  

 

Em contraste ao sistema anterior, estes tipos de sistema são únicos, não sendo constituídos 

por perfis de aço laminado comuns. Por norma, apresentam uma versatilidade e capacidade de 

adaptação enorme, podendo ser aplicados em qualquer situação. A razão para tal, deve-se 

principalmente ao facto dos elementos constituintes destes sistemas, serem construídos em vários 

tamanhos, com numerosos orifícios em toda a sua área, permitindo uma ligação fácil a diversos 

acessórios e viabilizando a adaptação a qualquer fachada.   

Pegando no exemplo da estrutura de contenção da fachada da obra em estudo, que será mais 

à frente pormenorizada, esta é constituída por 2 torres verticais Treliçadas, instaladas ao longo da 

fachada. Este sistema pertence à empresa Carldora, sendo designado por “Torre Carl + 

Multidireccional”, estando presente o modelo na figura 2.5. Os elementos estruturais principais dos 

quais o módulo é composto são designados por perfis “Carl +” e “Carl H”.   

Estes primeiros perfis podem ser designados como a base estrutural de todo o sistema, uma 

vez que contêm os orifícios supracitados, permitindo o encaixe de outros elementos estruturais, como 

elementos horizontais e diagonais constituídos por tubos retangulares, assim como vigas “Carl H”. A 

conjugação de todos estes elementos, designado por módulo, permite o suporte a elevados 

carregamentos axiais. Quando vários módulos são acoplados, atingindo alturas variáveis consoante a 

necessidade, obtém-se as torres anteriormente referidas.   

 

Figura 2.5 - Torre Carl + Multidirecional, adaptado de [10] 
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2.2.3. Fundações das estruturas de contenção de fachada de sistemas de pórticos  
 

A base dos sistemas de contenção de fachadas, ou seja, as suas fundações, podem variar 

dependendo de certos fatores como: o tipo de terreno e tipo de esforços, que por sua vez está 

diretamente dependente da geometria da estrutura e a sua altura; a presença de infraestruturas e ou 

serviços enterrados. Estes aspetos no seu conjunto irão conduzir para a solução final, podendo ser 

realizada por uma sapata contínua, isolada ou por maciços de betão. Estes dois últimos elementos 

podem ser ligados por meio de vigas de fundação, tendo como objetivo a uniformização do elemento, 

minimizando os deslocamentos diferenciais. Como meio de reforço, em presença de solos com 

características resistentes insuficientes, é comum a utilização de microestacas. Outra solução poderia 

passar pelo melhoramento de solo em profundidade, que numa situação de escavação futura, será 

uma solução mais onerosa, mas eficiente. 

 

2.3. Microestacas 
 

 As microestacas surgiram essencialmente como reforço de fundações de edifícios já 

existentes, com um nível de danos considerável e que não apresentem grande espaço de manobra, 

servindo assim essencialmente como recalçamento de fundações e trabalhando principalmente por 

compressão, podendo ser executadas nos dias de hoje em espaços pequenos face a um leque de 

soluções de maquinaria variada. É uma solução adequada para zonas urbanas densamente edificadas, 

uma vez que, a sua execução não origina grandes vibrações nem ruídos. É um método bastante eficaz 

na criação de barreiras face a vibrações como por exemplo do metropolitano, presente na figura 2.6, 

que podem danificar estruturas à superfície. Outros exemplos da sua utilização podem ser a prevenção 

de deslizamentos de terras, como se pode verificar na figura 2.7, retirada de [11], podendo ser utilizadas 

em qualquer tipo de terreno (desde que o bolbo de selagem esteja para além da superfície de 

deslizamento), reforço de muros de suporte, melhoramento de condições do solo, entre outros.  

Figura 2.6 - Barreira face a vibrações, retirado 

de [11] 

Figura 2.7 - Estabilização permanente de 

taludes, retirado de [11] 
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De acordo com [7], trata-se de estacas de pequeno diâmetro, compreendido entre 80 a 400 

mm, contrastando com as estacas moldadas convencionais de diâmetros sempre superiores a 400-500 

mm, sendo mais utilizadas entre os 100 e os 200 mm. É pois um elemento de elevada esbelteza com 

grande capacidade de carga, nomeadamente de 300 a 1300 kN, com assentamentos reduzidos, 

permitindo a transmissão ao solo das solicitações a que é sujeita. Funciona fundamentalmente por 

atrito lateral através do fuste, contrariando os movimentos da superestrutura, sendo esta a razão 

principal que permite existir um controlo dos assentamentos. Os valores obtidos de resistência de ponta 

são insignificantes na equação da resistência total, sendo apenas cerca de 15% do valor da resistência 

lateral a não ser que se esteja em presença de rocha com boas capacidades resistentes. Como 

ilustração da constituição de uma microestacas tipo, é apresentada a figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Constituição de uma microestaca, adaptado [6] 
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2.3.1. Tipos de microestacas 
 

De acordo com [6], as microestacas podem ser classificadas quanto à sua aplicabilidade tendo 

em conta o tipo de injeção, isto é, tendo menor aplicabilidade ou maior aplicabilidade. Assim sendo, 

são classificadas como microestacas do tipo I, injetadas a baixa pressão ou microestacas do tipo II, 

injetadas a alta pressão (20 a 40 bar), respetivamente. Podem ainda ser diferenciadas em 4 tipos, 2 

tipos para o tipo I e outros 2 tipos para o tipo II, tendo em conta que no presente documento alusivo à 

obra em estudo, onde foi utilizado aplicação do tipo II, serão destacadas apenas estas.  

Sendo as do tipo II de alta pressão, apresentam uma resistência de ponta superior aos do grupo 

I, no entanto, uma vez que nestas últimas a sua injeção é executada por gravidade e tendo menos 

vantagens em relação às do tipo II, apresentam cada vez menor aplicação.  

 

Dentro das microestacas do tipo II, existem duas técnicas de injeção: a IGU (Injeção Única e 

Global) e IRS (Injeção Repetitiva e Seletiva), formando assim dois grupos distintos. As principais 

diferenças entre estes dois métodos de injeção, como os próprios nomes indicam, consistem em dois 

pontos: na forma de injeção (seletiva ou global) e no seu ato (podendo ser único ou repetitivo). Ou seja, 

na primeira técnica não se deixa tempo suficiente para se dar início à presa, enquanto que, na segunda 

pode se dar a totalidade da presa da calda inicialmente injetada. Já a segunda injeção, no primeiro 

caso, é utilizado um tubo de manchete no bolbo de selagem com válvulas espaçadas de um metro, 

permitindo a saída da calda com uma pressão exercida na boca do tubo a 10 MPa, conferindo o aspeto 

de bolbo de selagem, enquanto que, no segundo método de injeção são utilizados obturadores 

colocados nas válvulas manchete com pressões a variar de 2 a 8 MPa, permitindo a saída da calda. 

No primeiro caso é realizada a injeção apenas uma vez, enquanto que no segundo método o processo 

é repetitivo, até se atingir a pressão desejada. Por norma a execução de uma microestaca, divide-se 

em 4 fases, tal como é apresentado na figura 2.9 com respetiva legenda referente a cada fase. 

Figura 2.9 - Fases de Execução de Microestacas, retirado de [12] 
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3. Caso de estudo 
 

3.1. Enquadramento Geral  
 

Nas zonas urbanas de maior centralidade, a execução de processos de escavação e 

consequente execução de contenções periféricas, tendo como fim a construção de edificados ou 

reabilitação do interior de edifícios, reveste-se de especial dificuldade que, em regra, se verifica nas 

metrópoles. Nomeadamente complexidades como a possibilidade de encontrar uma diversidade 

acentuada de terrenos em pouca área, realocação temporária de serviços afetados, estruturas 

preexistentes contiguas ou vizinhas. Assim sendo, estes obstáculos deverão ser acompanhados 

periodicamente sendo possível reanalisar o projeto, ajustando ao cenário real. Aliado a estes fatores, 

a limitação de cércea imposta inviabiliza o desenvolvimento dos edifícios em altura, levando ao 

crescente aumento do número de pisos subterrâneos, conduzindo cada vez mais a situações de choque 

com infraestruturas enterradas, como é o caso das galerias do Metropolitano de Lisboa E.P. (ML) 

existentes ou planeadas. 

 

3.2. Apresentação da obra 
 

O edificado que servirá de estudo, localizado na Avenida Almirante Reis, Nº53, em Lisboa, é 

constituído por 7 pisos elevados destinados a hotelaria e 2 pisos enterrados, reservados a restauração 

e áreas técnicas, que será o Hotel Estrela dos Santos, cujo promotor é “Manuel Santos Marques, Lda”.  

Desta forma, com o propósito apresentado, serão realizadas diversas atividades, que podem 

ser destacadas de forma sucinta, para uma melhor compreensão: 

• Implementação de área de Estaleiro; 

• Instalação da Grua Torre; 

• Demolição do edifício, ao mesmo tempo que é montada a estrutura de contenção da 

empena do edifício adjacente; 

• Execução da estrutura de contenção periférica, sendo realizados os trabalhos de 

escavação em simultâneo; 

Descrição resumida do tipo de contenção utilizado: 

Por norma, a forma mais eficaz de obter bons parâmetros de segurança durante a escavação, 

é através de execução de taludes, sem recurso a qualquer suporte, no entanto, por motivos 

relacionados com o espaço disponível em meio urbano, tal não é exequível. 

Desta forma, este tipo de estruturas apresenta toda uma panóplia de soluções, diferindo nos 

materiais construtivos, na disposição dos seus elementos e respetiva filosofia de construção, permitindo 

atingir grandes profundidades de escavação com face vertical, não ocupando uma área muito elevada, 

fator de grande importância quando existe uma taxa alta de ocupação de solo. A decisão do tipo de 
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estrutura a ser executada in situ, é da responsabilidade do projetista e deverá ser baseada em vários 

fatores como: as condições geotécnicas e hidrogeológicas locais; capacidade ou não de elemento de 

impermeabilização, isto é, funcionalismo e limitações construtivas; margem permitida de 

deslocamentos; solicitação da estrutura; serviços afetados; prazos temporais e económicos, entre 

outros. 

 No que concerne à obra em estudo, a solução adotada para estrutura de contenção periférica 

foi a cortina tipo “Berlim definitivo”, travada por meio de escoramentos e bandas de laje, dependendo 

da frente de trabalho, substituindo a utilização de ancoragens. 

• Execução da Estrutura restante do edifício. 

O projeto de execução dos trabalhos respeitantes à fundação indireta da grua torre e aos 

processos de escavação e respetiva contenção periférica, foi elaborado pela empresa “JetSJ”, tendo 

por base visitas efetuadas ao local, incluindo reportagem fotográfica, assim como os elementos 

disponibilizados pelo Cliente, em particular: 

 -Projeto de Licenciamento Arquitetura, elaborado pela empresa “Edgeline Arquitetos 

Associados, Lda.” E “JAG Arquitetos”, em fevereiro de 2016;” 

 -Projeto de Licenciamento de Estruturas e Fundações, elaborado pela empresa “José 

Rui Mascarenhas”, em agosto de 2016; 

 -Projeto de Licenciamento de Demolição com Contenção de Fachada, elaborado pela 

empresa “Engilaje – Projetos e Gestão de Engenharia e Empreendimentos, Lda.”, em agosto de 2016; 

 -Procedimentos “Interferências de Terceiros em Estruturas ML em Exploração”, 

elaborado pela “Metropolitano de Lisboa E. P.E”, em maio de 2010; 

 - Ficha técnica da grua torre, modelo POTAIN MC 68B; 

 - Fichas dos furos das sondagens realizadas pela empresa “Tecnasol – 

Elevolution Group SGPS” em fevereiro de 2018. 

 

3.2.1. Características da obra 
 

A conceção arquitetónica do edifício a construir, cujo Projeto é da autoria de “Edgeline 

Arquitetos Associados, Lda.” e “JAG Arquitectos”, prevê um edifício com uma forma em planta 
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aproximadamente quadrada, como se pode verificar na figura 3.1 referente à planta de localização, 

com uma área total de cerca de 225m2 por piso. 

 

 

 

Trata-se de uma obra de raiz, transformando um edifício degradado num hotel moderno, com 

uma elevada capacidade de resistência a sismos. A edificação a demolir, possui uma configuração 

retangular, com quatro pisos designado por “Pensão Estrela dos Santos”, localizado no cruzamento da 

Avenida Almirante Reis, com a Rua Álvaro Coutinho, na Freguesia de Arroios, em Lisboa. Como já foi 

referido no presente documento, os edifícios de habitação presentes nesta zona central da cidade, são 

na sua maioria designados por edifícios gaioleiros, esta designação deve-se ao seu método construtivo. 

Por consequência da construção menos conseguida destes edificados, originando necessidade de 

outras infraestruturas para atingir a sua própria estabilidade, será realizada uma contenção de fachada, 

ou neste caso de empena. Empena esta, partilhada pelo edifício a Poente de 5 pisos elevados e 

edificado a construir. 

 

Figura 3.1 - Planta de Localização, retirado de [13] 
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3.3. Condicionamentos 
 

Aquando das fases de projeto, de modo a serem revogadas diferentes soluções, é necessário 

ter em conta toda uma panóplia de fatores que poderão condicionar a viabilidade de diferentes 

soluções, criando um nicho, fazendo com que a escolha final seja efetuada de acordo com os prazos 

de execução e possibilidade económica. Sendo o projeto de execução o resultado de uma análise de 

exequibilidade sequencial e uma ferramenta de conceção, é fulcral a não existência de 

incompatibilidades nas diferentes especialidades, possibilitando uma inequívoca interpretação por 

parte das entidades intervenientes na execução da obra. 

 

3.3.1. Condicionamentos locais 
 

De acordo com [14], foi efetuado um levantamento, designadamente a recolha de registo 

fotográfico visando o estabelecimento de pontos de referência e a autenticação da situação e do estado 

presente das fachadas e demais elementos construtivos, possibilitando aos técnicos de projeto, a 

referência do estado de conservação dos prédios vizinhos do edifício nº53 da Avenida Almirante Reis, 

suscetíveis de agravamento de danos existentes, por força da execução de escavações, demolições e 

fundações e demais trabalhos da obra a realizar.  

Antecedendo a descrição resumida do auto de vistoria e de levantamento fotográfico da 

situação, ponto de referência para a posterioridade,  efetuado em conjunto pelo Eng.º Manuel Brazão 

Farinha, representante da “Brazão Farinha Engenharia Lda”, Eng.º Tiago Santos que coadjuvou a 

vistoria e Eng.º Tibério Yan diretor de obra da empresa “Ramos Catarino S.A.”, assim como Cristina 

André, representante da Pensão Estrela dos Santos, é apresentado a vista em planta, na figura 3.2, 

onde é possível visualizar a área de implantação que se encontra delimitada por edificações e 

arruamentos, assim como as fachadas dos edifícios em questão, descrevendo-se: 

 -Edifício vizinho, com 5 pisos elevados e uma semi-cave, a Poente (figura 3.3); 

-Edifício Pensão Estrela dos Santos (figura 3.4). 

-Edifício vizinho, com dois pisos elevados, a Norte (figura 3.5); 

 -Av. Almirante Reis, incluindo galeria do Metropolitano de Lisboa, a Nascente; 

 -Rua Álvaro Coutinho, a Sul. 
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Figura 3.2 - Vista em planta da área de implantação, edifícios vizinhos e arruamentos 

adjacentes 

Figura 3.3 - - Edifício 

nº 46 da Rua Álvaro 

Coutinho, adjacente 

a Poente, retirado de 

[14] 

Figura 3.4 - Edifício n.º 53 da Avenida 

Almirante Reis e edifícios vizinhos a 

norte (direita) e poente (esquerda), 

retirado de [14] 

Figura 3.5- Edifício nº 53 da Av. 

Almirante Reis, adjacente a 

Norte – Pensão Residencial 

Estrela dos Santos, retirado de 

[14] 
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Os edifícios contíguos ao edificado Pensão Residencial Estrela dos Santos, presente na figura 

13, são ambos de construções do tipo gaioleiro, correspondendo aos anos de 1870 a 1930, conforme 

definido no 1º Encontro sobre Reabilitação de Edifícios de Habitação (LNEC, 1985) tal como a maioria 

dos edifícios originais da zona. Designados por número de porta, o edifício nº55 da Avenida Almirante 

Reis e o edifício nº46 da Rua Álvaro Coutinho, apresentam um estado de conservação distinto [14].  

Esta distinção deve-se ao facto de o primeiro edifício ter sofrido obras de conservação e 

beneficiação recentes, alterando a sua tipologia interior para uma disposição mais moderna.  

Enquanto que o segundo edifício, sendo tipicamente um “prédio de rendimento” face aos seus 5 pisos 

elevados, comum à sua época, não apresenta qualquer alteração à sua tipologia inicial. Ademais, é 

possível verificar, o não cumprimento da legislação em vigor [15] que preconiza a realização de obras 

de manutenção de oito em oito anos, devido à observação de tubos de quedas de águas pluviais 

aparentes na fachada, não originais, dos quais estão a verter água há vários anos, o que se comprova 

pela profunda deterioração dos rebocos nas zonas afetadas, que possibilita a entrada de águas para o 

interior. Como resultado da infiltração destas águas, para além das manchas de humidade, fendas e 

desprendimento de revestimentos e outro material, existe uma diminuição da capacidade estrutural 

característica da madeira. Como forma de reforço estrutural em apoio das varandas, cujo estrutura é 

em perfis metálicos e abobadilhas cerâmicas, parece ter sido feita uma introdução posterior de pilares, 

esta hipótese generalizada a este tipo de edifícios, terá que ser confirmada por meio de sondagens 

[14].  

Não obstante, o facto de o edifício nº55 da Avenida Almirante Reis apresentar apenas 2 pisos 

elevados em contraste com o segundo edifício aqui referido, que apresenta 5 pisos elevados, poderá 

ser uma mais valia em relação ao seu estado de conservação, uma vez que, neste tipo de construção, 

as paredes estruturais diminuíam em espessura à medida que o edifício acresce em altura, com o 

objetivo de diminuir o peso próprio estrutural.  

Considerando a breve descrição da diferenciação dos edifícios a ter em conta na execução da 

obra, o edifício nº55 da Avenida Almirante Reis apresenta um bom estado de conservação, enquanto 

que o edifício nº46 da Rua Álvaro Coutinho, apresenta um estado de integridade precária. 

3.3.2. Natureza Construtiva 
 

Respeitante ao projeto e de acordo com a legislação em vigor, presente no artigo 5º, alínea 

1.5, é importante destacar o limite de cércea imposto aos edifícios presentes na zona do plano de 

urbanização do núcleo histórico de alfama e da colina do castelo, não podendo ultrapassar um limite 

de 7 pisos [16]. 

Atendendo à localização do edifício, uma vez que se insere numa zona da malha urbana de 

Lisboa bastante vivida, é de prever que existam diversas redes enterradas e/ou aéreas na zona de 

influência da obra. Desta forma, deverá ser efetuado um levantamento possibilitando o desvio destes 

serviços para garantir o seu normal funcionamento durante e após a execução da obra. Face à 

presença de uma taxa elevada de ocupação de edifícios com caracterização mista, isto é: comércio, 

serviços, cultural e habitação de construção centenária, depreciativamente designada por construção 
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do tipo Gaioleiro, é imprescindível a execução de uma contenção na empena partilhada com o edifico 

habitacional de 5 pisos que confronta a Rua Álvaro Coutinho. Com a execução desta contenção de 

“fachada”, classificada como um sistema de contenção interior, verifica-se uma dificuldade acrescida 

nos processos de escavação, devido à implementação de microestacas, que servirão de fundação a 

este sistema. Acrescendo a este fator, os arruamentos confrontados apresentam um elevado tráfego 

automóvel, assim como a existência de uma galeria do metropolitano de Lisboa (Nascente na Avenida 

Almirante Reis), o que diminui as soluções possíveis, inviabilizando a execução de ancoragens. 

 

3.3.3. Natureza Geológica e Geotécnica 
 

De forma a conhecer as condições geológicas e geotécnicas locais, tendo como objetivo a 

caracterização do comportamento geotécnico associado aos terrenos geológicos subjacente à  área de 

estudo, deverá ser efetuado um cruzamento de informação obtida por meio de análise da cartografia 

geológica relativa à área a intervir, do reconhecimento superficial e de  informação providenciada pelos 

trabalhos de prospeção, assim como, realizar quando possível a consulta de dados presentes em 

estudos anteriormente realizados em zonas vizinhas, de modo a obter conclusões assertivas.  

Através do cruzamento de informações obtidas por estudos anteriores efetuados na mesma 

zona, é possível fazer uma estimativa dos solos que serão encontrados em profundidade aquando a 

execução dos trabalhos da campanha de prospeção. Deste modo, a área delimitada referente à obra 

em estudo, deverá ser formada por aluviões e/ou aterros de idade Holocénica (𝑎),  por calcários de 

Entrecampos (Banco Real – Miocénico) (𝑀𝐸𝐶), que são constituídos por calcários margosos, finamente 

arenosos, micáceos e calcários mais ou menos compactos, areias intercaladas e, ainda, por 

aparecimento das areolas de Estefânia (Miocénico) (𝑀𝐸𝑆), constituídas por níveis de arenitos calcários, 

areias argilosas e areias e arenitos argilosos.  

Desta forma, foram estimados valores dos parâmetros geomecânicos que serão adotados no 

dimensionamento de estruturas geotécnicas, inferidos através dos resultados SPT (Standard 

Penetration Test), apresentados na tabela 3.1, adaptado de [17]. 

Tabela 3.1 - Descrição e Parametrização Estimada das Zonas Geotécnicas, adaptado de [17] 

Zona 
Geotécnica 

Cota 
estimada [m] 

Descrição E [MPa] γ [kN/m3] ∅’ [º] C’ [kPa] 

ZG1 15-22 
Arenito calcário a 

calcário 
compactos 

100 20 38 - 

ZG2 22-27 
Solos arenosos 
muito soltos a 

soltos 
30 18 31 - 

ZG3 27-33.4 
Aterros arenosos 

muito soltos 
10 16 26 - 
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De forma a confirmar os valores apresentados na tabela 3.1, já em fase de obra, foi feita uma 

campanha de prospeção geológica e geotécnica. Não obstante, todos os elementos apresentados 

deverão ser continuamente confirmados através da observação dos terrenos durante os trabalhos de 

escavação e furação, assim como pela análise dos resultados do plano de instrumentação e 

observação, que será falado posteriormente no presente documento. 

A campanha de prospeção geológica e geotécnica, no presente caso de estudo, teve como 

objetivo antever o dispositivo geológico e geotécnico do local, descrevendo as formações geológicas 

ocorrentes e classificando as suas características geotécnicas, facultando, assim, a confirmação 

antecipada da exequibilidade da solução proposta para os diferentes projetos de execução referentes 

à obra, permitindo alterações de projeto. Esta campanha constou em 4 sondagens mecânicas, 

conforme disposição na figura 3.6, de dois tipos distintos: sondagens S - com execução de ensaios 

SPT e recolha de amostras para classificação macroscópica assim como amostras intactas para 

execução de ensaios mecânicos, e, ainda, sondagens SP - neste caso, não foi feita a recolha de 

amostras intactas, mas foi feita a instalação de piezómetro hidráulico de circuito aberto no interior do 

furo. Tendo em conta a geomorfologia local, o lugar escolhido para a execução das sondagens do tipo 

SP, permite a compreensão do comportamento do nível freático. 

Figura 3.2 - Localização em planta das sondagens base do Estudo Geológico-Geotécnico 

adaptado de [13] 
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Com o intuito de realizar a confirmação da geometria, cotas e caracterização das fundações 

das empenas dos edifícios adjacentes, foram ainda feitos dois poços de reconhecimento: PC1 e PC2, 

figuras 3.7 e 3.8, respetivamente, estando a sua localização indicada na figura em cima apresentada. 

Com base na descrição executada em [17], apresenta-se a tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Síntese das principais características dos poços de reconhecimento aptado de [17] 

Poço Localização 
Prof. 

Atingida 
[m] 

Constituição da 
fundação das Empenas 

Geometria da Fundação 

PC1 
Empena do ed. 

Na Av. Almirante 
Reis 

3,00 
Parede enterrada em 

alvenaria de pedra 
Verticalidade constante da 

parede enterrada 

PC2 
Empena do 

edifício na Rua 
Álvaro Coutinho 

3,60 
Parede enterrada em 

alvenaria de pedra 
Verticalidade constante da 

parede enterrada 

5,00 

Existência de estrutura 
concava constituída em 

material cerâmico 
fragmentado 

Alteração da geometria da 
fundação, aumento da 
espessura da parede 

enterrada para dentro do lote 

 

A razão pela qual ambas as fundações das empenas apresentam parede vertical em alvenaria 

em pedra, é devido à existência de caves enterradas. A diferença de profundidade atingida nos poços 

de inspeção foi devido à limitação da área de trabalho no interior do edifício existente, não sendo 

possível intersectar a cota de fundação dos edifícios vizinhos como se pode visualizar nas figuras em 

baixo apresentadas.  

 

 

 

Figura 3.3 - Fotografia do poço de Inspeção 1 

(PC1), retirado de [17] 

Figura 3.4 - Fotografia do poço de Inspeção 2 

(PC2), retirado de [17] 
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Com base na campanha de prospeção e ensaios realizados, presente no Anexo I, foi possível 

o preenchimento dos boletins de ensaio relativos aos resultados das sondagens. Através da análise 

destes mesmos boletins, verificou-se diferenças em profundidade entre a informação obtida pelas 4 

sondagens mecânicas proporcionando perceção dos materiais existentes em profundidade. 

Neste seguimento, achou-se pertinente a decomposição das zonas geotécnicas em 8 zonas 

em vez das 3 inicialmente previstas. De modo a facilitar uma visualização em profundidade, foram 

realizados os cortes AA’ e BB’, meramente representativos, apresentados na seguinte figura 3.9. 

 

 

Na sequência dos cortes em cima apresentados, é feita uma breve descrição, na tabela 3.3, 

sobre os estratos legendados. 

Tabela 3.3 - Descrição da legenda dos estratos 

Legenda Descrição 

A Aterro arenoso siltoso de cor castanho com fragmentos de natureza variada 

B 
Argila levemente arenosa de tom acastanhado, com fragmentos de natureza 

variada (calcário, basalto, tijolo, etc.) 

C 

Argila de cor castanho amarelado a uma profundidade de 8 m a 13 m presente 
em S1 

Argila de cor castanho acinzentado a uma profundidade de 17 m a 19 m 
presente em S1 

D Silte por vezes ligeiramente argiloso, de tom acastanhado 

E Lumachela, de tom acinzentado, muito fracturada 

F 
Calcarenito, de tom acastanhado. Fraturas sub-horizontais, em relação ao eixo 

de sondagem, de bordos regulares e rugosos. 

G 
Silito irregularmente consolidado de cor castanho amarelo, por vezes com zonas 

carsificadas. 

H Argilito de cor castanho acinzentado 

 

Figura 3.5 - Cortes AA', BB' e respetiva legenda 
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Pode-se concluir com base nas informações supracitadas, as espessura e valores NSPT de 

cada estrato, apresentado na tabela 3.4, assim como os critérios de consistência, presentes na tabela 

3.5. 

 

Tabela 3.4 - Propriedades Zonas Geotécnicas 

Zona Geotécnica Espessura [m] 𝑵𝑺𝑷𝑻 (pancadas) 

A 1,5 - 3 3 - 8 

B 4-11 4-20 

C 1-5 27-40 

D 1-11 19-55 

E 1,75 >60 

F 1-2,5 >60 

G 8 >60 

H 1 >60 

 
Tabela 3.5 - Critérios de Consistência retirado de [17] 

𝑵𝑺𝑷𝑻 (pancadas) Consistência 

0-2 Muito mole 

2-4 Mole 

4-8 Média 

8-15 Dura 

15-30 Muito Dura 

>30 Rija 

 

A partir de uma profundidade na ordem dos 10 m, é possível encontrar materiais com um bom 

comportamento geotécnico, com valores registados pelos ensaios 𝑁𝑆𝑃𝑇 na ordem de 27->60, podendo-

se definir de acordo com os critérios de consistência como materiais rijos.  

Significando que os substratos mais próximos à superfície, apresentam características 

incapazes de sustentar estruturas geotécnicas, sem intervenção de procedimentos de melhoramento.  

 

3.4. Solução Preconizada 
 

A presente dissertação teve fundamentalmente como base de estudo as fases de obra, alusivas 

à execução da fundação da grua torre presente em obra, assim como a contenção da empena do 

edifício contiguo e demolição a ocorrer posteriormente. 

 

3.4.1. Grua Torre 
 

É conhecido que os principais problemas existentes na construção ao nível nacional são a 

baixa produtividade e a baixa qualidade com que se executam os empreendimentos de construção e a 

carência de segurança no ato de construir [18]. 
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Possibilitando a utilização de certas técnicas construtivas, ou até de certos materiais, 

conferindo um aumento de produtividade, a inserção de equipamentos de elevação como gruas torre, 

são de grande valor.  Este tipo de equipamentos acarreta um acréscimo de risco existente em obra.  

Apesar da existência de risco ser uma certeza, este é um fator em que se baseia no contexto particular 

de cada empreitada e na apreciação (identificação, análise e avaliação) dos riscos que poderão 

influenciar (positiva ou negativamente) esses objetos, face às incertezas envolvidas. Esse processo de 

apreciação dos riscos deve culminar com o tratamento destes riscos, isto é, devem ser tomadas 

medidas que minimizem as ameaças e maximizem as oportunidades de sucesso. 

No entanto, em termos de segurança neste sector, tem-se vindo a observar um elevado nível 

de sinistralidade. Apesar de existirem razões de natureza cultural, o fator destacado como justificação. 

para tal ocorrência, poderá estar interligado com a obsolescência da regulamentação técnica 

portuguesa sobre a segurança nos estaleiros. Como exemplos temos o regulamento de segurança no 

trabalho da construção civil e o regulamento das instalações provisórias do pessoal empregue nas 

obras, datados de 1958 e 1965 respetivamente, e que não sofreram nenhuma atualização face à 

evolução tecnológica que desde então ocorreu no sector [19]. 

 Recentemente, a ocorrência da queda de duas gruas torre na cidade de Lisboa, separadas 

temporalmente por um ano, tendo ocorrido no dia 15 de junho de 2016 na Avenida Duque de Loulé e 

no dia 22 de junho de 2017, na Avenida Augusto Aguiar, são modelos de referência negativos.  

 

Face ao exposto, é evidente que é necessário um maior controlo em termos de segurança na 

construção. Não obstante, a carência de um estudo geológico-geotécnico mais aprofundado poderá 

estar na origem deste problema. Isto é, a obtenção de dados em profundidade através de campanhas 

de prospeção geológica e geotécnica, permitem validar e otimizar soluções de escavação, de 

contenção periférica ou até de fundações. É o caso nas gruas torre, que muitas vezes necessitam de 

uma solução de fundação apropriada para as cargas e terrenos locais, concedendo à estrutura global 

a segurança necessária para a execução dos trabalhos em conformidade. 

 

No presente capítulo, será descrita uma breve caracterização do tipo de grua utilizada na obra 

em estudo, dando maior destaque à estrutura de fundação, que será do tipo fundação indireta por 

microestacas. A ligação da grua torre com o maciço de fundação será conseguida através da ligação 

mecânica entre o maciço de fundação e os pés da grua torre, que ficarão encastrados no mesmo.  

 

3.4.1.1. Características Técnicas da Grua Torre 

 

A grua torre é um equipamento bastante utilizado e versátil no mundo da Engenharia Civil. 

Tamanha utilização é facilmente percetível assim que se entenda o valor que este tipo de equipamento 

poderá trazer a uma obra, facilitando o transporte e a elevação de materiais. Embora a sua atividade 
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se limite a este tipo de ações, é este tipo de equipamento que possibilita a existência de edificados de 

elevações bastante expressivas.  

 

Segundo a norma deste equipamento, EN 14439:2009, aplicável a todas as gruas fabricadas e 

vendidas a partir de 1 de janeiro de 2010, uma grua torre está definida como equipamentos compostos 

por lanças rotativas colocadas no topo de uma torre que se mantém aproximadamente na vertical em 

operação, permitindo a movimentação horizontal de cargas mudando o raio, rodando e/ou deslocando 

o equipamento na sua totalidade. Estão também equipados com dispositivos para a movimentação 

vertical das cargas [20]. 

 

A escolha da grua a empregar in situ passa, primeiramente, por definir o tipo de grua que se 

adequa aos trabalhos que serão executados, e, de seguida, dá-se a escolha do modelo mais 

apropriado. A grua torre tem as suas especificações e mecanismos próprios, tornando cada uma 

distinta para um determinado trabalho, no entanto, todas elas se baseiam em mecanismos principais, 

sendo eles, segundo [19]: 

- Mecanismo de elevação, constituído por um sistema de polias e cabos de aço entrelaçados, 

no qual acopla o gancho que amarra as cargas;  

- Mecanismo de rotação, no qual se dá a rotação da lança, através de um ponto giratório;  

- Mecanismo de translação do carrinho, que se movimenta ao longo da lança e é constituído 

por um conjunto de rodas e cabos que se acionam através do sistema de comandos da grua;  

 - Mecanismo dos carris, no caso de gruas de base móvel, sendo constituído por rodas.  

 

 

O modelo escolhido para execução dos trabalhos na obra em estudo, trata-se do modelo 

POTAIN MC 68 B. Sendo classificada em função da configuração da lança como uma grua de lança 

horizontal ("hammerhead jib"), possuindo um porta lança (“saddle jib”), este tipo de grua apresenta uma 

altura total superior, permitindo uma maior capacidade de carga com um alcance superior, no entanto, 

apresentam uma dificuldade acrescida de montagem e de desmontagem quando em comparação com 

as que não apresentam um porta lança (“flattop”).  

 

Tratando-se de uma grua torre fixa, é através da ligação mecânica de topo entre a torre metálica 

e a lança, que existe o mecanismo de rotação da lança, permitindo a que este equipamento consiga 

alcançar todos os pontos contidos no seu perímetro radial, apresentado na figura 3.10.  
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Na tabela 3.6, são apresentadas as características resumidas do equipamento, sendo 

apresentado na figura 3.10 o modelo do equipamento de elevação. 

Tabela 3.6 - Características do equipamento de elevação 

Marca Potain 

Modelo MC 68B 

Comprimento de Lança 30 m 

Altura da torre 37m 

Chassis Sem 

Versão Chumbada 

Mecanismo de rotação Topo da grua (Top-Slewing) 

Configuração da lança Lança horizontal (“hammerhead jib”) 

Porta lança Com (“saddle jib”) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  - Perímetro radial da grua, adaptado de [21] 
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3.4.1.2. Fundação da grua torre 

Após a instalação e quando em funcionamento, a grua torre está exposta a várias forças, 

sobretudo forças que resultam da interação vento-estrutura e forças devido ao peso próprio do 

equipamento, onde estão inseridas as cargas que durante o seu exercício de funções não serão 

estáticas. Isto é, a carga presente na grua torre, resulta de várias combinações de ações, devido ao 

efeito da gravidade, da inércia e ainda do vento, originando esforços atuantes na sua base, podendo 

ser, esforço transverso, esforço axial, momento fletor e torsor, como se verifica na figura 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Modelo do equipamento de elevação, 

adaptado de [22] 

Figura 3.8 - Sistema de esforços na grua torre, 

adaptado de [23] 
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Como consequência, de forma a obter o equilíbrio que possibilite a execução dos trabalhos em 

segurança e apesar da grua torre, geralmente ser apresentada como uma torre independente, precisa 

sempre de ter uma base estável. A seleção do tipo de fundação para a grua torre depende de três 

fatores principais, sendo eles: 

-A classe da grua – trabalhos leves, médios ou pesados; 

-As condições do solo - argilas moles até rocha; 

- Condicionamentos locais – zona de cidade congestionada ou zona de área livre. 

Ademais, existem três tipos diferentes de fundações para a grua torre, podendo ser de base 

auto-içável, conhecido também como sistema “climbing” (figura 3.13), de base móvel (figura 3.14) ou 

como ocorre na maioria das vezes de base fixa (figura 3.15), podendo também ser fixa com blocos de 

betão contíguos à sua base ou inserida num maciço, através do encastramento dos pés da grua. Uma 

vez que se trata do caso da obra em estudo, será dado maior realce a esta matéria. 

 

 

 

Como já foi referido, e, independentemente da escolha do tipo de fundação, todas as cargas 

presentes nesta estrutura metálica serão guiadas até à fundação. Sendo constituída por um maciço de 

betão armado, representa estruturalmente o equivalente a um encastramento, permitindo a absorção 

das cargas e controlo da deformação da grua torre, que por sua vez estando em contacto com o terreno 

as transmitirá ao solo. Existindo ligação mecânica entre o maciço e a grua torre, a referência ao 

encastramento facilmente é percetível. Esta ligação é composta pela inserção de parte dos pés da grua 

no maciço, transferindo na integra todas as cargas provenientes da estrutura metálica para o maciço, 

como demonstrado na figura 3.16. 

Figura 3.11 – 

Climbing, adaptado 

de [24] 

 

Figura 3.9 - Base móvel, com contra 

pesos, adaptado de [25] 

 

Figura 3.10 - Base móvel, com 

contra pesos Base Fixa, 

Encastrada na Sapata, adaptado 

de [25] 
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Todas as ligações da estrutura da torre metálica terão que estar de acordo com as indicações 

providenciadas pelo respetivo fornecedor/fabricante. O mesmo acontece com a instalação dos pés da 

grua, que serão colocados de maneira a não serem recuperados posteriormente, figura 3.17. De modo 

a garantir a segurança da grua torre, é essencial que não exista problemas na transmissão da totalidade 

das cargas ao maciço de fundação, aspeto este que é garantido através de um bom encaixe dos pés 

no mesmo, sendo imperativo uma fixação no maciço até uma profundidade de 0,74 m, garantindo os 

0, 15 m livres à superfície, valores indicados pelo fornecedor [21].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 - Exemplo de base fixa com maciço, adaptado de 

[21] 

Figura 3.13 - Esquema de apoio da grua Potain MC 68 b [21] 
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Tratando-se de estruturas temporárias, os requisitos relativos à fadiga ou até de um grau de 

reforço mínimo de fundações, como é exigido em construções de longo termo, geralmente não se 

aplicam. Por norma, estes tipos de fundações são designadas como fundações diretas, em que o 

maciço de fundação é devidamente dimensionado consoante as cargas presentes, podendo ser 

superficial ou integrado no solo. A verificação de segurança de fundações diretas é feita pelos seguintes 

estados limites: 

- Perda de equilíbrio da estrutura por derrubamento (EQU), que consiste na verificação da 

condição em que os momentos estabilizadores sejam superiores aos desestabilizadores ∑ >𝑀𝑠𝑡𝑏

 ∑ 𝑂𝐾𝑀𝑑𝑠𝑡𝑏  ; 

- Rotura ou deformação excessiva do solo (GEO), consistindo na verificação dos dois estados 

limites da capacidade de carga e de pressão no solo, 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 > 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑂𝐾; 

- Rotura interna ou deformação excessiva da estrutura (STR), verificação dos dois casos, 

provindos da análise GEO.  

 

No entanto, em situações em que a análise do relatório geológico-geotécnico revela que o solo 

em profundidade apresenta características insuficientes para suporte de uma fundação direta, é 

necessário encontrar uma solução para o problema. Na maioria dos casos, este problema é resolvido 

pela execução de fundações indiretas, que consiste na inclusão de estacas de betão armado no maciço 

de fundação, ou através de microestacas, permitindo a transmissão das cargas ao solo resistente.  

Na obra em estudo, é possível identificar na planta de estaleiro a grua torre, estando situada a 

sul do edifício a intervir, que será assente numa fundação indireta por microestacas. Esta decisão é 

fundamentada não só devido ao tempo previsto para o seu funcionamento, mas também devido aos 

dados revelados pela prospeção geológica-geotécnica, que como pode ser verificado 2º no capítulo, 

evidencia camadas de solo em profundidade com características geotécnicas insuficientes, 

incapacitando o recurso à utilização de uma fundação direta, podendo acarretar consequências futuras.  

3.4.1.3. Fundação Indireta por Microestacas 

 

À semelhança de uma fundação direta, também a fundação indireta por microestacas necessita de um 

maciço de betão armado. Este tipo de fundação é uma associação de dois géneros de fundações 

diferentes, tirando vantagens de ambos os métodos, sendo eles fundações superficiais (maciço de 

encabeçamento) e fundações profundas (microestacas). O maciço de encabeçamento, presente na 

figura 3.18, através da armadura ordinária do qual é composto, permite o encaminhamento de cargas 

provenientes da estrutura metálica até às cabeças das microestacas.  
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. 

 

Tendo em conta a análise da ficha técnica providenciada pelo fornecedor, onde constam todas 

as possíveis combinações de carga e respetivos valores de esforços pertencentes aos distintos pés da 

grua torre, figura 3.19, para as diferentes posições da grua tanto em serviço como em repouso, é 

possível verificar a disparidade de valores de reações, identificando os valores condicionantes. 

 

 

Figura 3.14 - Maciço de Encabeçamento, adaptado de [21] 

Figura 3.15 - Reações nos pés da grua POTAIN MC 68B em serviço (a) e fora de serviço (b), 

adaptado de [21] 
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De maneira a compreender melhor o cenário das reações nos pés das gruas, na figura 3.20 

são expostas as 3 situações em que a posição da grua poderá diferir, variando o tipo de esforço em 

cada pé. Estes esforços são a resultante dos momentos fletores, que por efeito binário geram esforços 

axiais. De forma a transmitir na integra as cargas axiais para substratos geologicamente estáveis, será 

instalada para cada pé da grua uma microestaca materializada através de um tubo metálico 

∅127,0x9mm, em aço do tipo N80 (fy>560MPa), dispondo de uniões exteriores entre troços. 

  

Admite-se, porém, que o elemento estrutural composto pelo maciço de encabeçamento é 

suficientemente rígido de forma a possibilitar que a distribuição das reações se dê de forma equitativa 

por estes apoios. Este elemento, ilustrado na figura 3.18, apresenta as dimensões referidas na tabela 

3.7. 

 

Tabela 3. 7 - Dimensões maciço de encabeçamento 

B[m] L[m] H[m] 

3,00 3,00 1,20 

Figura 3.16 - Esforços existentes nos pés da grua torre, para as diferentes posições 
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Como medida preventiva para que o betão utilizado no maciço de encabeçamento, presente 

na figura 3.21, não seja misturado com elementos granulares oriundos do solo, foi previsto a colocação 

de um betão de limpeza em toda a sua área com uma altura de 0,10 m. 

 

3.4.1.4. Ações 

 

A partir da análise das reações sobre os pés de encastramento presentes na ficha técnica 

supramencionada, é verificado que os esforços máximos correspondem à situação em repouso, 

quando o movimento da lança horizontal da grua, em planta, perfaz 45º.  Neste caso, apenas duas 

microestacas estão a absorver os esforços de flexão por efeito binário. Admitindo que os valores 

disponibilizados são valores característicos, apresenta-se a tabela 3.8: 

Tabela 3.8 - Valores característicos dos esforços máximos de compressão e tração provenientes da 
grua torre 

Estado Tração[kN] Compressão[kN] 

Funcionamento 310 460 

Repouso 540 670 

Máximo 540 670 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 - Maciço de encabeçamento, adaptado de [21] 
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O peso próprio da estrutura de fundação é igualmente distribuído pelas microestacas, obtendo-

se os seguintes valores, presentes na tabela 3.9: 

 
Tabela 3.9 - Valores característicos dos esforços máximos de compressão e tração, grua torre + peso 
próprio do maciço 

Estado Tração[kN] Compressão[kN] 

Funcionamento+PPmaciço 251 519 

Repouso+PPmaciço 481 729 

Máximo 481 729 

 

Como se pode observar na tabela 3.9, após a contabilização do carregamento proveniente do 

maciço de encabeçamento, o valor condicionante é o valor correspondente ao estado de repouso. O 

valor máximo do esforço de cálculo pode ser obtido, por aplicação do fator parcial de segurança, como 

se verifica na equação 1:  

 

 𝑁𝐸𝑑 = 729 × 1,5 = 1093,6 (𝑘𝑁) 1 

   

3.4.1.5. Dimensionamento  

 

Como forma de dimensionamento da solução proposta, será feita apenas a verificação da 

segurança aos estados limites últimos das microestacas de fundação da grua torre, e devida 

explicação, complementando todos os cálculos presentes na folha de Excel referente ao Anexo II.  

 

3.4.1.5.1. Estado Limite Último de Resistência da Seção 

 

Em situações em que o esforço normal é predominante sobre os outros, de acordo com o 

Eurocódigo 3, a verificação de segurança ao Estado Limite Último de Resistência da Secção pode ser 

assegurada através da seguinte condição, presenta na equação 2:  

 

 𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑

≤ 1 
2 

 

 

 

De forma a calcular o esforço axial resistente da secção da microestaca que será alvo de 

carregamento condicionante, considerou-se os valores tabelados, presentas na tabela 3.10, para 

secções correntes de microestacas constituídas por aço do tipo N80 (fy>560MPa), presente no quadro 

em baixo. 
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Tabela 3.10 - Secções correntes do tubo N80 com fyd=560 MPa 

Diâmetro 
exterior 

(mm) 

Espessura 
do aço 
(mm) 

Área 
(cm2) 

Momento 
de 

Inércia 
(cm4) 

Raio de 
giração 

(cm) 

Módulo 
de 

flexão 
(cm3) 

Momento 
flector 

resistente 
(kN.m) 

Esforço 
transverso 
resistente 

(kN) 

Esforço 
axial 
(kN) 

88,9 6,5 16,83 1,44E+02 2,92 32,31 16,50 315,0 942,0 

88,9 7,5 19,18 1,60E+02 2,89 36,02 18,3 359,1 1074 

88,9, 9,5 23,70 1,89E+02 2,83 42,59 21,7 443,7 1327 

101,6 9,0 26,18 2,83E+02 3,29 55,74 28,4 490,2 1466 

114,3 7,0 23,60 3,41E+02 3,80 59,64 30,4 441,8 1321 

114,3 9,0 29,77 4,16E+02 3,74 72,70 37,0 557,4 1667 

127 9,0 33,36 5,84E+02 4,18 91,83 46,8 624,6 1868 

139,7 9,0 36,95 7,93E+02 4,63 113,45 57,8 691,9 2069 

177,8 9,0 47,73 1,70E+02 5,98 191,66 97,6 893,5 2673 

177,8 10,0 52,72 1,86E+03 5,94 209,34 106,6 986,9 2952 

117,8 11,5 60,08 2,09E+03 5,89 234,63 119,4 1124,8 3364 

 

Para uma microestaca de ∅127,0x9mm, verifica-se que 𝑁𝑟𝑑 = 1868𝑘𝑁 . No entanto, foi 

considerado uma redução de 20%, relativa ao tipo de ligação entre troços de microestacas, e ainda, 

possibilitando a contabilização dos efeitos da fadiga, foi aplicado um minorante de 1,35 tendo em conta 

a redução da resistência do material, obtendo o valor de Nrd,. presente na tabela 3.11.  

 

Tabela 3. 11 - Verificação da segurança ao estado limite último de resistência da secção 

Tipo de solução Ned[kN] Nrd[kN] 

Microestacas ∅127,0x9mm 1094 1107 

 

3.4.1.5.2. Estado Limite Último de Capacidade de Carga do Terreno 

 

O processo construtivo das microestacas de tipo II, consistindo nos sistemas de injeção de 

calda a alta pressão, neste caso utilizando o sistema de injeção IGU, é bastante benéfico tanto para o 

aumento da rigidez estrutural, como para o aumento da resistência do solo, uma vez que ao estarmos 

a densificar o solo conseguimos,  não só, incrementar a rigidez e resistência do solo preenchendo os 

interstícios, aumentando desta forma a área de contacto de solo em volta das microestacas, mas 

também aumentar a área bruta do elemento estrutural, pois o bolbo de selagem também faz parte da 

constituição das microestacas. 

Apesar destes elementos estruturais, apresentarem resistência de ponta, cerca de 15% do 

valor de resistência lateral, é na resistência lateral em que o seu dimensionamento recai. É, portanto, 

mediante do atrito lateral que ocorre a transmissão de cargas ao terreno. 

A verificação de segurança associada ao dimensionamento geotécnica é feita recorrendo ao 

dimensionamento segundo Bustamante e Doix, onde se verifica a resistência entre a ligação calda de 

cimento e o terreno. 
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Este método consiste na quantificação do comprimento do bolbo de selagem, que será 

indispensável para realizar a mobilização de atrito, necessário para vencer as solicitações transmitidas 

ao terreno. Este comprimento pode ser calculado a partir da equação 3: 

 

 

 
𝐿𝑠𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 = [

𝑁

(𝜋 × 𝐷𝑠 × 𝑞𝑠)
] × 𝐹𝑆 

3 

 

 

Com: 

• 𝑁 – Carga vertical característica nas microestacas ao nível da selagem [kN];  

• 𝐷𝑠 – Diâmetro médio do bolbo de selagem (𝑎 𝑥 𝐷); 

• 𝑎 - Coeficiente dependente do sistema de injeção; 

• 𝑞𝑠  – Parâmetro que define o atrito limite unitário, quantificado a partir de ábacos 

(Bustamante e Doix);  

• 𝐿𝑠𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚- Comprimento do bolbo de selagem [m];  

• 𝐹𝑆. – Fator de segurança.  

 

De modo a que este método seja aplicável a qualquer tipo de solo segundo diferentes aspetos 

construtivos, Bustamante e Doix, estudaram um grande número de resultados experimentais, tendo 

sido possível a criação de gráficos e tabelas que permitem a correlação dos referidos diferentes aspetos 

construtivos em solos distintos. 

 

A tabela 3.12 e a figura 3.22, possibilitam a identificação mais apropriada dos valores para a 

aderência solo-cimento, qs - coeficiente que está dependente da natureza, consistência ou 

compacidade do solo e para o coeficiente alfa (a), estando ambos dependentes do tipo de injeção. 

Assim como a tabela 3.13, que permite a identificação do fator de segurança tendo em conta o período 

de utilização e o tipo de esforço a suportar. 

 

 Para a seleção do coeficiente qs, tomou-se como referência os dados provindos do boletim de 

ensaio da sondagem SP1. Trata-se do elemento de prospeção mais próximo da grua torre, onde são 

apresentados os resultados dos ensaios penetrométricos do tipo SPT, permitindo a classificação dos 

terrenos quanto à sua compacidade e consistência assim como a descrição do tipo de solo. Assim, 

revela que à profundidade aproximadamente de 15 metros existe estratos competentes, descritos como 

Calcarenito e Silte argiloso com valores de Nspt superior a 60 pancadas, obtendo como valor para a 

tensão tangencial de atrito, qs, 250 kPa, figura 3.22. Não obstante, considerando uma redução de 12% 
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deste valor, obtendo 220 kPa, é possível obter-se um comprimento de selagem superior, sendo por 

isso mais conservativo.  

 

 

 

 

De forma análoga, a escolha do coeficiente alfa, baseou-se nos dados presentes na tabela 

3.12, retirados de Bustamante e Doix [26], que devido ao tipo de material existente, sendo camadas 

alternantes de argila e calcário, foi classificado como marga ou calcário margoso, e sistema de injeção 

utilizado, IGU, foi obtido o valor de 1,1. 

 

Tabela 3.12 - Determinação do Coeficiente a, adaptado de [26] 

Solo Coeficiente a Quantidades mínimas de calda 
aconselhadas Vi 

 IRS IGU 1,5 Vs 

Seixo 1,8 1,3 a 1,4 1,5 Vs 

Seixo arenoso 1,6 a 1,8 1,2 a 1,4 1,5 Vs 

Areia c/ seixo 1,5 a 1,6 1,2 a 1,3 1,5 Vs 

Areia Grossa 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 Vs 

Areia média 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 Vs 

Areia Fina 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 Vs 

Areia Siltosa 1,4 a 1,5 1,1 a 1,2 1,5 a 2 Vs para IRS e 1,5 Vs para IGU 

Silte 1,4 a 1,6 1,1 a 1,2 2 Vs para IRS e 1,5 Vs para IGU 

Argila 1,8 a 2,0 1,2 2,5 a 3,0 Vs para IRS e 1,5 a 2,0 Vs 
para IGU 

Marga ou 
calcário 
margoso 

1,8 1,1 a 1,2 1,5 a 2 Vs para IRS e 1,5 Vs para IGU 

Rocha alterada 
ou fragmentada 

1,2 1,1 1,1 a 1,5 Vs para camada finamente 
fissurada e 2,0 Vs ou mais para 

camada fraturada 

 

 

Figura 3.18 - Gráficos para calcular qs para greda, marga e calcário, adaptado de [26] 
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Tabela 3. 13 - Coeficiente de segurança no dimensionamento do bolbo de selagem 

Carácter dos perfis Tração Compressão 

Provisório 2,0 1,8 

Permanente 2,2 2,0 

 

Tratando-se de um carácter provisório, uma vez que é a fundação de uma grua torre, e com 

esforços condicionantes de compressão, o fator de segurança F.S., foi admitido como 1,8. 

Considerando que a furação será executada com diâmetro mínimo de 8” (D≥0,2m) [m], e que 

a carga vertical é de 729 kN, podemos calcular o comprimento de selagem, desta forma é apresentada 

a tabela 3.14: 

Tabela 3.14 - Verificação do ELU de capacidade de carga do terreno das microestacas 

 Nek [kN] ∅furação[mm] τc-s[kPa] a F.S. Lselagem mín 
[m] 

Microestacas 729 200 220 1,1 1,8 9 

 

3.4.2. Execução das Microestacas 
 

Como já foi referido anteriormente, as microestacas são elementos estruturais que permitem 

realizar a transmissão em profundidade das ações verticais das fundações. De forma a iniciar a 

implantação da microestacas, é necessário determinar o ponto central da mesma, para que esteja em 

concordância com o projeto de execução, para tal é utilizado o recurso a métodos de topografia. A 

execução da microestacas é processada através de três fases principais: 

 - Perfuração; 

 - Colocação da Armadura; 

 - Injeção da argamassa. 

3.4.2.1. Perfuração 

 

De forma a proceder à furação, é necessário estabelecer o método de furação mais adequado 

às características dos terrenos a atravessar, adequando os meios para a execução desses mesmos 

furos. O fator diferenciador de método para método é naturalmente o solo existente in situ, como forma 

de síntese é apresentada a tabela 3.15: 

Tabela 3.15 - Correspondência de equipamento para tipo de solo 

Solos coerentes Secos Máquina Perfuradora de rotação com trado 

Solos incoerentes 

Máquina Perfuradora de rotação com trado e 
revestimento provisório contínuo do furo e auxílio 

de um fluído de circulação (geralmente água) 

Máquina a roto-percussão com varas e bit, 
acionadas a ar comprimido 
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Devido à inconsistência dos solos incoerentes e para evitar o colapso das paredes do furo, é 

utilizado como meio preventivo tubos de revestimento designados também por tubo de perfuração, 

conferindo a proteção necessária ao furo mesmo devido à descompressão dos solos, ou como 

alternativa, a utilização das lamas bentoníticas, que por norma são utilizadas em furações de diâmetros 

superiores aos das microestacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No presente caso de estudo, será executada a furação com martelo de fundo sem revestimento, 

consistindo numa perfuração combinada com a ação rotativa, transmitida pela cabeça de rotação da 

perfuradora, e com a percutiva transmitida pelo martelo e bit, figura 3.23, sendo a ligação entre a cabeça 

da máquina e o martelo feito com varas de comprimento variável, figura 3.24, até atingir o comprimento 

desejado. O acionamento do ar comprimido permite executar pressão sobre o pistão do martelo, de 

forma a transmitir a energia de impacto ao bit e, assim, promover a despreendimento do material 

existente em profundidade, para além do referido permite ainda remover os detritos de furação para a 

superfície, mantendo o furo limpo [12].  

Figura 3.20 - Varas de furação, 

adaptado de [6] 

Figura 3.19 - Cabeças de furação ou 

bit, adaptado de [6] 

Figura 3.21 - Fases de execução de microestaca, adaptado de [12] 
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Na figura 3.25, em cima apresentada é possível visualizar as diferentes etapas de execução 

de uma microestacas. Passando a ser descritas: 

Fase 1:  Perfuração e introdução do tubo de perfuração (figura 3.26); 

Fase 2: Extração das varas e bit; 

Fase 3: Introdução do tubo – armadura (tubo TM – liso com manchetes na zona de selagem; 

Fase 4: Selagem do espaço entre tubos; 

Fase 5: Extração do tubo de perfuração; 

Fase 6: Operação de injeção faseada do bolbo de selagem; 

Fase 7: Preenchimento do tubo TM com calda; 

Fase 8: Introdução de eventual armadura complementar no interior do tubo TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2. Colocação da Armadura 

 

À medida que se introduz a armadura da microestaca no furo, vai-se procedendo à ligação de 

troços de tubo metálico em aço N80 de comprimento variável e diâmetro de 127,0 e parede com 9 mm 

de espessura, através de uniões roscadas. Este procedimento deve-se ao facto de a maior parte dos 

furos têm mais de 12 m de profundidade, havendo necessidade de ter diversos troços de armadura. A 

diferença na sua ligação deve-se ao tipo de esforço solicitado, caso seja de compressão, poderá ser 

por simples sobreposição de troços, enquanto que, se for tração o esforço solicitado a ligação deverá 

Figura 3.22 - Equipamento de furação semelhante ao utilizado em obra, 

Soilmec SM-4, adaptado de [27] 
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ser soldada. Após a introdução da armadura é iniciada a colocação dos tubos com válvulas tipo 

manchete destinadas a injeção a alta pressão, de modo a materializar o bolbo de selagem. 

3.4.2.3. Injeção da argamassa  

 

A injeção da argamassa na microestacas é composta por 3 operações distintas executadas 

pela seguinte ordem: 

 -Injeção de selagem exterior: Após a colocação da armadura tubular da microestaca 

no furo dá-se início à operação de injeção no espaço anelar referente à parte exterior  

 -Injeção de alta pressão através das manchetes na zona do bolbo. Esta injeção pode 

ser iniciada assim que a selagem exterior inicie a presa. Este tipo de injeção a alta pressão do tipo IRS, 

é feita com recurso a obturador duplo que faz com que a calda abra as válvulas ao incidir nas mesmas, 

permitindo a sua saída para a zona de terreno a injetar. Sendo um método seletivo, injeta cada válvula 

individualmente.  

 -Injeção de selagem do interior da armadura tubular da microestacas. Ao contrário do 

processo de injeção anterior, esta fase de injeção pode ser iniciada assim que a sua precedente esteja 

concluída.  

 

3.4.3. Demolição de edifício de habitação – Pensão Estrela dos Santos 
 

3.4.3.1. Enquadramento 

 

Com o intento da demolição do edifício presente no cruzamento da Avenida Almirante Reis 

nº53 a 53-D com a Rua Álvaro Coutinho nº38-44, 1500-008, em Lisboa, torna-se vital a contenção da 

empena do edifício contiguo que confronta a Rua Álvaro Coutinho. Edifício este, que tal como foi 

explicado anteriormente no presente documento, está dependente na íntegra do “encosto” ao edifício 

a demolir, devido às suas capacidades insuficientes de autossustentação, comum para a época da sua 

construção.   

Posto isto, torna-se evidente que uma demolição completa seria bastante prejudicial ao 

equilíbrio do adjacente. Por esta mesma razão, os trabalhos necessários para a demolição decorrerão 

com a observância das boas práticas de segurança e a proteção ambiental descritas para a 

generalidade dos trabalhos deste tipo e de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a 

referente à específica de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição [9]. 
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3.4.3.2. Principais Condicionamentos 

 

Segundo [9], entende-se por condicionamentos toda a área de construção, equipamentos, 

estrutura, ocorrência ou condição que exista no local da empreitada, podendo intervir negativamente 

nas condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) durante a montagem, desmontagem e 

exploração do estaleiro. Só após a estabilização de todos os condicionamentos serão iniciados os 

trabalhos de demolição. 

Assim sendo, existem condicionamentos relativos à estrutura do edifício. Por ser relativamente 

antigo, será normal a existência de certos elementos estruturais e não estruturais instáveis, sendo 

necessário o recurso a escoramentos e o preenchimento obrigatório dos vãos com paredes de alvenaria 

e tijolo, conseguindo a sua estabilização e permitindo mais uma via de descarregamento de esforços, 

garantindo a sua demolição com segurança. 

Estes elementos estruturais e não estruturais são compostos respetivamente por: alvenaria de 

pedra e madeira na cobertura (viga e cumeeira); elementos designados por tabique, tratando-se de 

paredes delgadas que têm como principal função a divisão de áreas limitadas pelas paredes mestras, 

constituídos por madeira nas paredes divisórias das instalações sanitárias e na cobertura por varas e 

ripado. 

Outros condicionamentos devem-se à montagem da estrutura de contenção, que condiciona o 

espaço de circulação e dos trabalhos de demolição, à localização e descativação das redes prediais 

de serviço e ramais de ligação.  

 

3.4.3.2.1. Condicionamentos relativos às confrontações do edifício  

 

Assim como já foi referido, o edifício encontra-se delimitado por dois edifícios adjacentes. O 

edifício a Norte, com o nº55 da Av. Almirante Reis apresentando uma cota máxima inferior ao edifício 

em estudo, tendo somente dois pisos acima do solo, e o edifício nº 46 da Rua Álvaro Coutinho, com 

uma cota máxima superior ao edifício em estudo.  

Tratando-se de uma área de reabilitação urbana qualificada como Espaço Central e Residencial 

de Traçado Urbano B consolidado, de acordo com o P.D.M. de Lisboa, o edifico em questão não poderia 

ser alvo de demolição integral, tendo como obrigatoriedade manter a fachada principal no caso de 

apresentar valor patrimonial ou urbanístico, nem poderia ultrapassar a volumetria preexistente, a não 

ser quer o seu estado de conservação estrutural esteja gravemente comprometido. 

Tanto o edifício adjacente, presente na Avenida Almirante Reis, como a parede de tardoz do 

prédio perpendicular à Rua Álvaro Coutinho, não necessitam de intervenção. Somente a empena do 

edifício contiguo presente na Rua Álvaro Coutinho necessita de intervenção salvaguardando as suas 

condições estruturais. 
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3.4.4. Trabalhos Preparatórios 
 

Antes de os trabalhos de demolição terem lugar, têm de ser realizadas as operações 

preliminares de reconhecimento e preparação da demolição, esta definição dos elementos a demolir e 

da área envolvente assim como o levantamento dos edifícios contíguos, deverá ser executado pelo 

empreiteiro, inspecionando os diversos elementos de construção, tendo especial atenção ao seu 

estado de degradação, permitindo a planificação de tarefas dos técnicos responsáveis pelos trabalhos. 

Parte dos trabalhos de preparação da demolição consiste na montagem dos andaimes, que deverão 

ser construídos completamente desligados da zona em demolição, devendo ser meios autónomos de 

estabilidade; na colocação de corrimãos e guarda-corpos, em zonas de abertura, saguões, ou outros 

de carácter semelhante; preenchimento com alvenaria de tijolo os vãos que se encontram na zona 

frontal com acesso à via pública, evitando que qualquer detrito proveniente da demolição possa 

interferir na circulação dos veículos e peões, de modo a garantir a proteção destes, a obra será 

delimitada com um tapume de 2,20 metros na respetiva frente, implantado na via pública; proceder à 

descativação das redes prediais de serviço e ramais de ligação; ações de limpeza removendo, 

eventuais, resíduos perigosos e materiais classificados como resíduos especiais. 

Devido à existência de edifícios adjacentes e de modo a não introduzir vibrações nem nos 

edifícios vizinhos, nem nos elementos a manter do próprio edifício, a demolição deverá ser executada 

manualmente ou com o auxílio de meios mecânicos leves. Todos os resíduos provenientes destes 

trabalhos, deverão ser conduzidos por meio de condutas, revestidas por mangas, baldes e guincho ou 

roldana manual até contentores diferenciados para serem transportados para vazadouro licenciado. 

 

3.4.5. Técnicas de Demolição 

 

Uma vez que o edifício em questão se encontra numa zona bastante ativa com acessos 

condicionados, assim como um número considerável de edificados nas imediações, será adotado um 

processo de demolição tradicional que consiste no desmonte manual dos elementos estruturais e não 

estruturais, de cima para baixo, da cobertura para o piso, dos elementos suportados para os elementos 

de suporte. O tipo de equipamentos utilizados serão de dois tipos - ferramentas manuais, tais como: 

martelos, arranca pregos, pás, picaretas, entre outros, e - ferramentas mecânicas portáteis, assim 

como: martelo-picador, martelo-perfurador, fragmentador de betão, serras de corte, entre outros. 

Imediatamente após a demolição, todos os resíduos consequentes da atividade, deverão ser 

baldeados, evitando a concentração de cargas e problemas de maior. Todos os resíduos resultantes 

desta atividade requerem de uma separação, classificados como resíduos de madeira e outros resíduos 

da construção, para posterior transporte a vazadouro licenciado.  
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3.4.6. Sequência dos trabalhos  
 

Face aos pressupostos assumidos, a demolição consistirá numa sucessão de eventos, 

apresentados em seguida, que servem como elemento orientador, devendo ser adaptado de acordo 

com as condições encontradas no decorrer da demolição. A obra respeitará de um modo geral, o 

seguinte faseamento [9]: 

Fase 1: Numa fase preliminar será efetuada a desativação de todas as redes existentes no 

Local, assim como a inspeção comprovando que não existem materiais combustíveis e/ou perigosos; 

e a vedação do local dos trabalhos onde se irá efetuar a demolição; 

Fase 2: Colocação de uma vedação/tapume em toda a zona do edifício a demolir, bem como 

plataformas inclinadas rígidas permitindo a retenção de material que possa cair durante a execução da 

demolição em estaleiro.   

Fase 3: Remoção de todos os equipamentos associado a antenas e cabos e de outros 

elementos frágeis que se possam soltar e cair, tais como vidros, estuques, fasquias, louças sanitárias, 

equipamentos de cozinha, bem como portas e outras caixilharias; 

Fase 4: Realização das microestacas e instalação dos perfis e contraventamentos que vão 

fazer a contenção da fachada frontal no exterior do edifício e instalação de um andaime na fachada de 

tardoz para acesso dos trabalhadores.  

Fase 5: Inspeção e instalação do plano de instrumentação e observação, determinando o 

estado dos elementos que possam vir a ser afetados pelas demolições, assim como o 

acompanhamento de eventuais deslocamentos. Será efetuada ainda a gunitagem das paredes de 

meação; 

Fase 6: Proteção de sumidouros, valetas, caixas e drenos, de modo a evitar a sua obstrução 

por resíduos e escombros durante as operações de demolição subsequentes. Proteção de elementos 

de serviços públicos, tais como bocas-de-incêndio, passeios e candeeiros. Instalação das condutas de 

descarga de resíduos. Preenchimento das aberturas das janelas como vãos e portas das fachadas com 

alvenaria. Montagem das torres de contenção; 

Fase 7: Demolição da cobertura (figura 3.27), começando de cima para baixo, pelo desmonte 

dos elementos não estruturais, como as telhas e as ripas de madeira que suportam as telhas e as varas 

de armação do telhado. Seguidamente procede-se ao corte das madres e desmonte das asnas; 
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Fase 8:  Realização de negativos, isto é, aberturas ao nível do pavimento, nos vários pisos, 

podendo ser movimentado detritos com mais facilidade entre pisos e de modo a poder instalar-se os 

perfis e contraventamento que vão suportar a fachada frontal no interior, ligando-se em seguida as 

estruturas interior e exterior uma à outra através de perfis ao nível das janelas da fachada frontal; 

Fase 9 (Sótão/Piso 4, figura 3.28): Demolição faseada, começando por se remover as paredes 

divisórias de tabique e em seguida as paredes da fachada de tardoz e laterais ao nível do piso. Depois 

procede-se à demolição do soalho de madeira e vigas também de madeira, só após estes trabalhos é 

que deverá ser feita a demolição da caixa de escadas do piso. Todos os detritos resultantes deverão 

ser encaminhados para o para as condutas de descarga; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 - Demolição da Cobertura, retirado de [9] 

Figura 3.24 - Demolição dos Pisos 4 a 1, adaptado de [9] 
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Fase 10 (Piso 3 a Piso 1): Tanto os elementos a demolir como os processos são idênticos;  

Fase 11 (Piso 0, figura 3.29): A demolição do piso térreo poderá ser efetuada de duas formas, 

estando dependente de avaliação, demolição faseada como indicada na demolição dos pisos acima, 

ou demolição com recurso a maquinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 12:  Demolição das Empenas em contacto com os edifícios vizinhos na rua Álvaro 

Coutinho e Avenida Almirante Reis, através de procedimento de demolição tradicional com recurso a 

meios manuais. Com a seguinte ordem: demolição das paredes divisórias; Demolição das paredes das 

várias fachadas em alvenaria de pedra; Remoção/corte do soalho de madeira e vigas que o suportam 

em madeira; demolição conjunta das paredes da caixa de escada e respetivas escadas em madeira. A 

diferenciação das paredes está presente na figura 3.30.  

 

 

Figura 3.25 - Demolição do Piso Térreo, adaptado de [9] 
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Fase 13: A demolição das paredes adjacentes dos edifícios vizinhos, consiste nos mesmos 

processos e elementos a demolir como na demolição do piso térreo. Tanto os elementos a demolir 

como os processos são idênticos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 - Diferenciação das paredes, adaptado de [9] 
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3.5. Estrutura da contenção da Empena do Edifício Vizinho 
 

Como foi supracitado, neste tipo de construção, designados por edifícios em banda, as 

empenas apresentam uma importância preponderante na sua estabilidade. Por este motivo, ao demolir 

um edifício localizado no meio de outros dois sem quaisquer medidas preventivas, originando 

descompressão nas estruturas vizinhas, poderá provocar assentamentos diferenciais, ou até mesmo 

rotação, começando ou agravando processos de fendilhação existentes nas estruturas adjacentes. 

Assim sendo, surge a necessidade de executar um sistema de contenção, uma vez que deixa de haver 

o efeito de confinamento característico deste tipo de construção. O sistema de contenção de empenas 

tem como base a mesma filosofia do sistema de contenção de fachadas.  

Atendendo a este facto, será feita a descrição da estrutura de contenção, presente na figura 

3.31, adaptada de [28], implementada que garanta o equilíbrio e integridade da parede de empena do 

edifício contiguo, durante as fases de demolição das estruturas interiores, e construção das novas 

estruturas em betão armado. Ademais, tendo em mente todos os aspetos mencionados nos 

subcapítulos anteriores, especificamente os condicionamentos de natureza geológica-geotécnica e 

condicionamentos locais, assim como as soluções propostas para os diferentes projetos de execução, 

consegue-se entender que existe ligação entre os mesmos. 

Considerando a natureza provisória da estrutura em questão, a solução preconizada aponta 

para uma solução em estrutura metálica patenteada. Em termos gerais, a contenção é garantida pelo 

confinamento da empena por intermédio de 2 vigas UNP 120, colocadas na face exterior da parede do 

edifício contiguo ao nível das lajes. A estrutura metálica não possui nenhuma ligação física à empena 

do edifício, estando previsto que os perfis estejam bem encostados à empena reforçada, sendo 

necessário garantir uma gunitagem com uma superfície regularizada. Por sua vez, estes elementos 

estão amarrados a 2 torres verticais iguais, instaladas ao longo da fachada. O conjunto deste sistema 

tem capacidade para efetuar a compensação das deformações horizontais na parede. 
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Cada torre é constituída, por sua vez, por duas torres distintas, embora acopladas. Apesar de 

cada torre pertencer ao mesmo produto, como já foi referido no capítulo 2, designado por “Torre Carl + 

Multidireccional”, pertencente à empresa Carldora, estas apresentam características distintas. De modo 

a facilitar a compreensão da composição estrutural e do formato das secções, é apresentado a tabela 

3.16, assim como as figuras de 3.32 a 3.34 onde são distinguidas as torres, os perfis, adaptado de [10], 

e os formatos das secções respetivamente. 

 

Figura 3.27 - Estrutura de contenção da empena do edifício que confronta a Rua 

Álvaro Coutinho, diferentes perspetivas, adaptado de [28] 
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Tabela 3.16 - Características distintas entre torres 

 Torre A Torre B 

Altura [m] ≅ 19,50 ≅ 12,00 

Dist. Face lateral entre 
elementos verticais [m] 

1,50 1,00 

Dist. Face posterior entre 
elementos verticais [m] 

1,00 1,00 

Vigas Carl H × − 

Vigas Carl + × × 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.28 - Distinção entre torres verticais, adaptado de 

[28] 
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Os restantes elementos estruturais são compostos por tubos retangulares 60x60x4 mm, tanto 

no plano paralelo ao da fachada, como no plano perpendicular, em ambas as torres. Refira-se, no 

entanto, que nos 6 metros inferiores, existe um reforço nos elementos que compõem as diagonais com 

cantoneiras L35x3. Ainda como complemento estrutural, nos 4,5 metros inferiores, serão instaladas 

diagonais exteriores em X, constituídas por barras 70x6 mm, como se pode visualizar na figura 3.32. A 

ligação dos elementos à viga Carl H é efetuada por intermédio de cavilhas, e por elementos, Uri, que 

permitem a interligação dos perfis horizontais Carl H e perfis verticais Carl +, como se pode verificar na 

figura 3.35. 

 

Figura 3. 29 - Distinção de perfis, adaptado de [28] 

Figura 3.30 - Cortes transversais e respetivos elementos, adaptado [10] 
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Figura 3.31 - Pormenor de ligação viga Carl H e viga Carl +, 

adaptado de [10] 

Figura 3.32 - Pormenor construtivo, maciço de fundação das torres de contenção da empena, 

apoiada em microestacas com amarração de prumadas vertical, adaptado de [28] 
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De modo a iniciar a montagem desta estrutura, terá que ser executado primeiramente as suas 

fundações garantindo a estabilidade. Estas fundações são compostas por maciços de betão armado, 

mais concretamente maciços de encabeçamento de dimensões 2,0[m] x3,0[m] x1,0[m] (BxLxH), 

suportados por 4 microestacas. A amarração de cada prumada vertical, proveniente do módulo da 

estrutura de contenção, ao maciço de fundação é materializada por duas tiges (Dywidag) ∅ 26, 

instaladas à profundidade mínima de 0,90 metros. Na extremidade cravada de betão as tiges terão uma 

dobragem, como se pode reparar na figura 3.36. 

 

Em virtude da solução preconizada da contenção periférica, com recurso à tecnologia de 

execução do tipo “Berlim definitivo”, travadas através de escoramentos e de bandas de laje, optou-se 

por utilizar as microestacas de fundação das torres como apoios de banda laje. Como se pode observar 

na figura em cima apresentada, a base do maciço de fundação, que envolve as microestacas, está 

apoiada na cota de soleira, sendo sustentados futuramente por a banda de laje, no entanto as bandas 

de laje dos pisos inferiores, aquando a sua construção, devido à descompressão do solo, permitem o 

travamento das microestacas. Por outro lado, tendo em conta a localização da obra, impossibilitando a 

realização de ancoragens, esta solução permite controlar não só as deformações que poderiam 

acontecer na parede de contenção periférica, mas também ajuda a controlar a encurvadura das 

microestacas, sendo assim um método bastante benéfico neste tipo de construção em que é necessário 

garantir a estabilidade da fachada, com recurso a fundações indiretas por microestacas, e da parede 

de contenção. 

 

3.6. Plano de Instrumentação e Observação  

 

3.6.1. Enquadramento  
 

O plano de instrumentação e observação constitui um papel deveras importante para a 

monitorização e validação de diferentes atividades existentes em obra. Ainda para mais, numa obra 

inserida num ambiente urbano densamente edificado, com processos de demolição e de escavação, 

tendo por base informações geológicas diversificadas em que pode existir aleatoriedade nos substratos 

encontrados, é fulcral o acompanhamento das condições locais. Por esta razão deverá haver um 

controlo das deformações das edificações circundantes, com o intuito de verificar que os trabalhos 

decorrem em conformidade com o estabelecido em projeto, salvaguardando a segurança de todos os 

intervenientes na obra assim como dos utilizadores das infraestruturas envolventes. 

Antes do início dos diferentes trabalhos da presente obra, deverá ser realizada uma campanha 

de leitura inicial para se proceder à zeragem, sendo este o valor base que servirá como termo 

comparativo.  
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Uma correta e periódica interpretação dos dados provenientes destes planos, permite estar do 

lado da segurança, como foi referido para os diferentes casos, criando critérios de alarme e de alerta, 

é possível intervir minimizando os impactos causados. 

 

3.6.2. Alvos topográficos 
 

Possibilitando a monitorização de diferentes estruturas presentes em obra, ou até de 

edificações vizinhas, estes elementos permitem executar a medição dos deslocamentos devendo ser 

colocados anteriormente ao início dos trabalhos. A sua instalação deverá ser realizada através de 

fixação às estruturas, por colagem e/ou selagem, de placas metálicas planas, onde serão colocados 

previamente os alvos. Os pontos de referência, de apoio à execução das leituras, deverão ser 

localizados em zonas fora da afluência da obra. Como exemplo temos o alvo presente na figura 3.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Grua torre 
 

Com a finalidade de garantir a operação da grua em condições de segurança e de economia, 

durante todas as fases da obra, será necessário a instalação de aparelhos e alvos topográficos, que 

permitam executar medições periódicas de deslocamentos nos diferentes eixos, sendo possível realizar 

uma interpretação geral das informações provindas destes elementos de modo a ter a perceção de 

existência de deslocamentos diferenciais, originando rotações. Desta forma, o plano proposto deverá 

permitir a medição das seguintes grandezas, com uma medição periódica no mínimo quinzenal: 

- Deslocamentos horizontais e verticais do maciço de fundação da grua; 

- Deslocamentos horizontais e verticais da grua torre; 

- Rotações ao nível do corpo da grua torre. 

 

 

Figura 3.33 - Alvo topográfico, 

adaptado de [29] 
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Para que as seguintes medidas possam ser levantadas, deverá ser instalado um número 

mínimo de alvos topográficos de 12 unidades, com o posicionamento de acordo com o projeto, 

prescrevendo-se a instalação destes ao nível do maciço (4 un.) e ao nível da torre da grua (2x4 un.). 

Servindo de exemplo, temos um alçado da grua torre com marcação para alvos, presente a figura 3.38. 

Os alvos a instalar na grua deverão estar posicionados em duas cotas altimétricas distintas, permitindo 

a medição indireta de eventuais rotações/distorções, pelo que se prescreve o posicionamento de 4 

alvos ao nível da base e de 4 alvos ao nível médio da torre, distanciados dos primeiros em cerca de 15 

metros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para a presente estrutura foram definidos os valores de critérios de alerta e de alarme, 

referentes aos movimentos horizontais (δh) e verticais(δv), presentes na tabela 3.17. Não obstante, as 

grandezas medidas através da instrumentação da torre da grua deverão ser avaliadas de acordo com 

os critérios de segurança de operação definidos pelo respetivo fornecedor/fabricante.  

 

Tabela 3.17 - Critérios de alerta e de alarme referentes aos deslocamentos da grua torre 

Critério de Alerta (mm) Critério de Alarme (mm) 
10 20 

 

3.6.4. Estrutura de contenção de empena 
 

Tal como a grua torre, o plano de instrumentação da estrutura de contenção da empena do 

edifício contiguo visa garantir a sua segurança, não colocando em causa os trabalhos decorrentes na 

obra, assim como a própria segurando do edifício em causa. Por conseguinte, serão colocados alvos 

topográficos tanto na própria estrutura, como na empena de forma a realizar as medições, conseguindo 

Figura 3.34 - Localização dos alvos topográficos na grua torre, adaptado de 

[21] 
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fazer a classificação quanto às deformações horizontais (δh) foram criados os seguintes critérios de 

alerta e de alarme, presentes na tabela 3.18.  

Tabela 3. 18 - Critérios de alerta e de alarme referentes aos deslocamentos da empena 

Critério de Alerta (mm) Critério de Alarme (mm) 
20 35 

 

 Caso o nível de alerta I seja ultrapassado, terá que passar a ser realizada a leitura dos 

deslocamentos semanalmente e eventualmente recorrer à colocação de mais alvos topográficos, assim 

como a atuação nas escoras da estrutura de contenção existente, de modo a compensar parte das 

deformações que ocorreram. Ao ser atingido o nível de alarme II, a periodicidade será alterada para 

bissemanal e poderá ser necessário a adoção de medidas extraordinárias de reforço da estrutura de 

contenção.  

Como locais a colocar os alvos topográficos na empena, é apresenta a seguinte figura, 3.39, 

correspondente à solução de contenção da fachada utilizada na obra em estudo. 

 

 

Figura 3.35 - Alvos topográficos na empena do edifício a conter, adaptado de 21 
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3.6.5. Monitorização  
 

A campanha de monitorização iniciou-se no mesmo dia que se começou a instalação do 

equipamento de elevação em obra, mais propriamente a grua torre. Sendo que a campanha de 

referência foi efectuada no dia 6 de agosto de 2018 e os processos de demolição do interior do edifício 

referente à pensão Estrela dos Santos, iniciaram-se no mesmo dia em que a grua torre estava 

operacional, no dia 5 de setembro de 2018.  

Com base nos alvos expostos na figura 3.40, referente à planta de localização dos alvos 

topográficos nas diferentes edificações vizinhas, é então possível verificar os deslocamentos e fazer 

assim a anotação desses mesmos, registando a evolução dos deslocamentos. De forma a ser possível 

uma identificação quanto à localização mais precisa são apresentados os diferentes alçados, alçado 

da Avenida Almirante Reis (figura 3.41) e alçado da Rua Álvaro Coutinho (figura 3.42). 

 

 

 

 

Figura 3.36 - Planta de Alvos Topográficos, adaptado de [21] 
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Figura 3.38 - Alçado Avenida Almirante Reis, adaptado de [30] 

Figura 3.37 - Alçado Rua Álvaro Coutinho, adaptado de [30] 
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A evolução dos deslocamentos obtidos pela monitorização das fachadas dos edifícios 

envolventes da obra, assim como a monitorização da grua torre, estão presentes no Anexo III. De modo 

a realizar a sua interpretação é feita uma breve descrição dos alvos, na tabela 3.19. 

Tabela 3. 19 - Descrição Alvos Topográficos 

Descrição Localização 
GR1-GR4 Torre Metálica da Grua Torre 

BAL1-BAL3 Maciço de Fundação da Grua Torre 
F1-F6 Pensão Estrela dos Santos 

A1-A3; G1 
Edifício adjacente que confronta Rua Álvaro 

Coutinho 

G2 
Edifício adjacente que confronta Avenida 

Almirante Reis 
 

É de destacar com base nas leituras da instrumentação, presente em Anexo III, adaptado de 

[30] que existe uma tendência de assentamento do maciço de encabeçamento da grua, tendo sido feito 

a sua zeragem no dia 5 de setembro. No que diz respeito a deslocamentos nos eixos XX e YY, estes 

podem ser referentes aos trabalhos do equipamento de elevação. Quanto aos edifícios contíguos, 

pode-se referir que não são registados deslocamentos relevantes até à data. No entanto a própria 

fachada do edifício a intervir, apresentou alguns deslocamentos em z positivos, tais deslocamentos 

podem se dever ao facto do peso do edifício estar a diminuir. Em nenhum dos alvos monitorizados foi 

registado valores perto do critério de alerta. 
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4. Modelação da estrutura de contenção 
 

Tendo como objetivo efetuar o estudo sobre a estrutura metálica para contenção da fachada 

do edifício vizinho que irá ficar desprotegida, salvaguardando a integridade estrutural do mesmo 

edifício, recorreu-se ao programa de elementos finitos SAP 2000 para realizar a modelação da estrutura 

em tema, obtendo valores de esforços, representativos, que serão encaminhados para as 

microestacas, podendo servir de termo comparativo para com os valores do projetista da estrutura que 

será implementada em obra. 

 

4.1. Modelo estrutural 
 

Os elementos base que serviram de apoio para construção do modelo 3D, foram 

essencialmente as peças desenhadas do projeto de execução da empresa JetSJ, assim como o projeto 

de estabilidade executado pela empresa Carldora. Os elementos incorporantes da estrutura já foram 

apresentados no 3º capítulo, sendo apresentados no presente capítulo características mecânicas dos 

elementos, e as ações que no seu conjunto possibilitaram a modelação. Para além da modelação da 

estrutura provisória de contenção, foi ainda verificada a possibilidade de modelação da empena do 

edifício contiguo, que à partida tratando-se de um edifício de parede de alvenaria, apresentaria 

propriedades heterógenas e descontinuidades, o que vai de acordo com a construção da sua época. 

Posto isto, é percetível que as suas características mecânicas, possam divergir ao longo da área da 

fachada, devendo ser alvo de análise à medida que é executada a demolição. No entanto, devido à 

falta de informação referente ao mesmo, e tendo em conta que segundo o projeto de estabilidade não 

houve cálculo da ação do sismo, por se tratar de uma estrutura temporária, de acordo com o R.S.A., 

não foi executada a sua modelação, uma vez que as conclusões a retirar não teriam termo de 

comparação.  

Há que referir que a execução do modelo 3D não apresentou dificuldades significativas, apesar 

de tratar-se de uma estrutura um pouco mais complexa do que a estrutura anteriormente prevista, 

composta por perfis de aço laminado do tipo pórtico, apresentada na figura 2.4, uma vez que o próprio 

software acaba por ser de fácil utilização. Contudo, o mesmo software apresenta algumas limitações. 

É o caso da definição da ligação entre perfis e na sobreposição de elementos estruturais.  A acrescentar 

a estas dificuldades, tem-se ainda, como já foi referido, o facto que o sistema é patenteado, querendo 

isto dizer, que existem perfis constituintes deste sistema, nomeadamente perfis verticais Carl +, e perfis 

horizontais Carl H, que as suas propriedades mecânicas não são conhecidas, não havendo base de 

dados públicas referentes às propriedades das secções. Com base nos cortes transversais dos perfis 

e tendo conhecimento do tipo de material utilizado nos diferentes constituintes desse mesmo perfil 

transversal, seria possível o desenvolvimento de um perfil semelhante ao patenteado, recorrendo ao 

software ETABS, que permite uma pormenorização correta dos elementos integrantes de uma 
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estrutura, no entanto, o recurso a esse mesmo software não será utilizado na presente dissertação 

devido aos custos inerentes. 

De maneira a solucionar estes obstáculos, foram feitas aproximações de perfis, passando a 

citar: 

- Elementos verticais, compostos por Carl +, tratando-se de perfis ocos no seu interior, com 

uma forma semelhante à da figura 4.1, sendo reforçados por uma chapa no seu topo, pode-se dizer 

que são semelhantes a um tubo quadrado oco. Por esta mesma razão, este tipo de perfil, foi modelado 

com recurso a um perfil SHS (Square Hollow Section) 160x160x10, esta escolha deveu-se aos perfis 

já existentes no software. Tendo como termo comparativo apenas certas propriedades dos perfis, 

presentes no projeto de estabilidade, somente essas é que foram alteradas. Esta alteração baseou-se 

na aplicação de um valor percentual, a partir da opção existente no software – “Property Modifiers”, 

permitindo a correlação das propriedades dos perfis, apresentado na tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Propriedades correlacionadas perfis verticais 

Perfil SHS 160x160x10 Fator “Corretivo” [%] Perfil Carl + 

A [cm2] 58,90 49 A [cm2] 28,90 

I[cm4] 2186 68 I[cm4] 1488,8 

Pp[kg/m] 46,30 54 Pp[kg/m] 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

- Elementos Horizontais e escoras, compostos por perfil Carl H, sendo idêntico a um perfil IPE 

(figura 4.2) foi definido no próprio software uma secção transversal semelhante à existente na realidade. 

A grande diferença deve-se à falta de pormenorização, isto é, a ausência dos parafusos que asseguram 

o reforço da secção. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Corte transversal semelhante ao real de um Perfil Carl + 

Figura 4.2 - Corte transversal Viga Carl H 
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- Elementos diagonais perpendiculares ao plano da fachada, são constituídos por tubos 

retangulares 60x40x4 a partir de 13,5 metros de altura, os restantes 6 metros inferiores são os mesmos 

tubos reforçados por meio de cantoneiras L35x3, nos 4,5 metros inferiores, e em complemento serão 

ainda colocadas diagonais exteriores em X, constituídas por barras 70x6 mm. Esta “sobreposição” de 

barras, deve-se ao facto de os perfis verticais Carl + exibirem os orifícios, anteriormente falados, que 

possibilitam ligações em diferentes planos com o mesmo perfil. De modo a facilitar a modelação do 

sistema, as sobreposições supracitadas serão integradas num só perfil, o mesmo acontece com perfis 

reforçados com cantoneiras. Para análise de cálculo de esforços, estes reforços não serão 

preponderantes nos resultados das ações, mas sim, nas resistências. Interessando assim ter em conta 

o seu peso, que irá influenciar as ações. Procurou-se desta forma, compensar a falta de reforços 

presente nos perfis reais, com recurso a perfis um pouco mais pesados. De referir ainda, que as 

ligações deverão ser alvo de projeto de ligações posterior, não influenciando o cálculo de esforços para 

a presente modelação. Desta forma, de acordo com os perfis existentes no software, foram utilizados 

os seguintes perfis tubos retangulares, respetivamente 60x42x4, 100x50x4 e 90x63x5,4. 

O modelo estrutural da contenção da fachada é apresentado assim na seguinte figura. Foi ainda 

assumido que a ligação entre o maciço de encabeçamento e o sistema de contenção, representam 

encastramentos, permitindo assim a transferência dos esforços na íntegra. Para além da figura 4.3, foi 

ainda apresentada a figura 4.4 onde é possível visualizar o modelo 3D.  

  

Figura 4.3 - Modelo da estrutura de contenção, com vista “standard” e respetiva legenda 
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É de salientar que devido a problemas de cálculo, que serão expostos mais à frente, o presente 

modelo, não representa o modelo final de cálculo. 

 

4.2. Ações 
 

Para representar a realidade que a estrutura de contenção de fachada irá enfrentar in situ, será 

necessário identificar as ações actantes na mesma. No presente caso, face aos elementos base 

providenciados, como ações permanentes para além do peso próprio da estrutura de contenção, 

automaticamente calculado pelo próprio programa devido à especificação dos perfis, será ainda 

assumido a ação do edifício a conter, que de acordo com o Projeto de estabilidade, para efeitos de 

cálculo considerou-se que a ação do edifício lateral é semelhante à ação do vento.  Tratando-se de 

uma dissertação em que teoricamente tudo corre na perfeição ao nível dos trabalhos executados em 

obra, assim como a própria natureza envolvente, foi assumido que as vibrações assim como colisões 

e ou acidentes, que poderiam resultar do trabalho de demolições e da própria montagem estrutural não 

são significativas. Face ao período de retorno da ação sísmica e tratando-se esta estrutura como 

temporária, tendo um tempo de atuação bastante reduzido, esta mesma ação também não foi 

contabilizada.  

 

 

Figura 4.4 - Modelo global da estrutura de contenção, com vista 

“extrude” 
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4.2.1. Acão do Edifício lateral 
 

Devido à inexistência de elementos que permitam quantificar a ação da parede a conter, no 

presente documento e de acordo com o Projeto de estabilidade, adota-se uma carga lateral equivalente 

à ação regulamentar (R.S.A.) do vento. 

 

Recorrendo ao RSA, de forma a quantificar a ação do vento que irá atuar como carga lateral, é 

primeiro necessário definir o zoneamento do território, assim como a rugosidade aerodinâmica do solo. 

Estando a obra localizada entre o cruzamento da Rua Álvaro Coutinho e da Avenida Almirante Reis, 

na cidade de Lisboa, pode-se considerar que se situa dentro de uma zona de território costeira com 5 

km de largura, isto é, dentro de um zonamento do tipo B. Atendendo ao facto de que se trata de um 

edifício com uma altura (H) aproximada de 20 metros, dentro de uma zona urbana, é por esta razão 

classificado com uma rugosidade do tipo I, o valor característico da pressão dinâmica do vento (W k), é 

apresentado na figura 4.5 para zona A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, pertencendo ao zonamento do tipo B, o valor característico da pressão dinâmica 

do vento (Wk), é dado pela equação 4:  

 

 𝑤𝑘
𝐵 = 𝑤𝑘

𝐴 × 1,2 ≅ 0,79 × 1,2 = 0,95(𝑘𝑁 𝑚2⁄ ) 4 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Valor característico da pressão dinâmica do vento wk 

para uma zona do tipo A, adaptado de [31] 
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Visto que se trata de uma construção totalmente fechada do tipo prismática, é necessário 

aplicar um coeficiente de força (𝛿𝑓) para a determinação da acção do vento, permitindo determinar a 

distribuição das pressões no edifício. A definição desse mesmo coeficiente é realizado de acordo com 

o Quadro 1-XIII, presente no RSA. Para tal, calculou-se primeiramente a relação de esbelteza (
𝐻

𝑑
) e da 

forma da secção (
𝑑

𝑎
) para o perfil utilizado como confinamento da parede por intermédio de vigas 

constituídas por 2 UNP 120, colocadas na face exterior da parede. 

 

 

 

𝐻

𝑑
=

20,0

14,0
= 1,43 < 2

𝑑

𝑎
=

14,0

0,4
= 35 ≥ 4

 

Após a obtenção desses valores, para a forma de secção retangular com o vento a bater 

perpendicularmente à maior dimensão da cinta, isto é, perpendicular a “d”, como apresentado na figura 

4.6, podemos realizar a interpolação que nos permite obter o valor do coeficiente de força, sendo 

aproximadamente 𝛿𝑓 = 1,25, como apresentado na figura 4.7.  

 

Figura 4.6 - Dimensões das "cintas" com recurso aos perfis UNP120, adaptado de 

[32] 

Figura 4.7 - Coeficientes de força para construções fechadas de forma 

prismática, adaptado de [31] 



67 

Consequentemente, a pressão exercida pelo vento ao longo da fachada é dada pela equação 

5: 

 

 𝑃𝑤𝑚á𝑥 = 𝛿𝑓 × 𝑤𝑘
𝐵 = 1,25 × 0,95 = 1,18 ≅ 1,20 (𝑘𝑁 𝑚2⁄ ) 5 

 

 

De forma a calcular a pressão do vento por níveis de travamentos, isto é, a pressão existente 

ao longo das cintas, convertendo assim o valor de 𝑘𝑁 𝑚2⁄  em 𝑘𝑁 𝑚⁄  , será multiplicado o valor da 

pressão exercida na fachada pela altura de influência (H.I.) para cada nível de travamento, conforme 

apresentado na equação 6, obtendo assim uma carga linear. Esta altura de influência corresponde na 

verdade à área de influência de pressão exercida na fachada para cada nível de travamento. 

 

 𝑃𝑤𝑖 = 𝑃𝑤𝑚á𝑥 × 𝐻. 𝐼.𝑖 6 

 

 

Como complementação da tabela 4.2, onde são calculados os valores da ação do vento por 

travamento de laje, é ainda apresentada a figura 4.8, onde é possível verificar o esquema estrutural, 

que se trata de um corte transversal de uma das torres verticais constituintes do sistema de contenção, 

assim como as alturas entre travamentos ao nível da laje e áreas de influência para cada pressão. A 

altura de influência, referenciada como A6 na figura em baixo, está acima da estrutura de contenção 

devido à altura do edifício a conter, que é superior à do sistema.  

 

Tabela 4.2 - Pressão exercida pelo vento na fachada de contenção 

Acão do Vento 
Piso H(m) H.I. (m) Pwi (kN m⁄ ) 

1 2,28 2,28+1,925 5,05 
2 3,85 1,925+1,825 4,50 
3 3,65 1,825+1,725 4,26 
4 3,45 1,725+1,775 4,20 
5 3,55 1,775+1,575 4,02 
6 3,15 1,575+2,20 4,53 
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Figura 4.8 - Esquema estrutural da estrutura de contenção da 

fachada, adaptado de [32] 

Figura 4.9 - Representação do modelo SAP2000 com a ação do vento 
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Face aos cálculos que foram executados é então apresentado na figura 4.9 o modelo 

construído no software com as cargas lineares presentes, referentes à ação do vento.  

No entanto, este modelo, embora realista, não permite apresentar esforços conclusivos. A 

razão pela qual isto acontece, prende-se com o facto de que os perfis UNP, que permitem o contacto 

do sistema de contenção ao edifício contiguo, já estão a funcionar como elemento resistente, não 

transmitindo os esforços na íntegra à estrutura, deteriorando os resultados. Para além do referido, a 

tentativa de pormenorização do sistema de contenção revelou-se um obstáculo, uma vez que o 

software apresenta limitações ao nível de ligações nodais, impossibilitando a especificidade de ligação 

dos diferentes perfis no mesmo nó, não sendo possível apresentar os diferentes reforços de ligação 

entre elementos. 

Desta forma, eliminou-se os perfis UNP e aplicou-se diretamente a pressão exercida aos nós 

que no modelo anterior serviam de ligação destes elementos ao próprio sistema, assim como os 

elementos de ligação entre perfis. 

Para tal, foi apenas considerada a torre que apresentava uma área de influência maior, ou caso 

queiramos uma linha de influência superior se pensarmos no alinhamento da cinta presente na figura 

4.6, originando pressões superiores e consequentemente esforços mais condicionantes, não sendo 

necessário a verificação das duas torres. É possível verificar a diferença de extensão do alinhamento 

dos perfis UNP na figura em cima apresentada, tendo a torre à direita pouco comprimento após a 

escora. Foi então dividida a extensão da linha de influência para a torre à esquerda no modelo em cima 

apresentado, tendo sido obtido 7,9 metros de comprimento. Pelo que a força (kN) exercida em cada 

dois nós por nível de travamento, é dado pela equação 7, sendo que a tabela 4.3 apresenta os valores 

calculados. 

 

 
𝐹𝑤𝑖 =

(𝑃𝑤𝑖 × 6,3)

2
 

7 

 

Tabela 4.3 - Força exercida pelo vento nos nós da fachada de contenção 

𝐏𝐰𝐢 (𝐤𝐍 𝐦⁄ ) Linha de Influência (m) 𝐅𝐰𝐢 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥(𝐤𝐍) 𝐅𝐰𝐢(𝐤𝐍) 

5,05 7,90 39,86 19,93 
4,50 7,90 35,55 17,78 
4,26 7,90 33,65 16,83 
4,20 7,90 33,18 16,59 
4,02 7,90 31,76 15,88 
4,53 7,90 35,79 17,89 

 

Embora este não seja o método mais correto de modelação, face ao sistema patenteado 

complexo de representar minuciosamente no software, tiveram que ser assumidas premissas de modo 

a que fosse possível realizar um cálculo estrutural o mais real possível. O modelo estrutural final é 

apresentado na figura 4.10.  
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4.3. Esforços na estrutura 
 

De modo a serem obtidos os esforços na estrutura, foram executadas duas combinações, numa 

primeira foi majorado as ações previamente referidas e numa segunda apenas majorado as ações 

provenientes da fachada.  

Como se pode verificar, os valores de compressão presentes nos perfis de contenção 

intermédios, representados na figura 4.11, como N2, são da ordem dos 50 kN. No entanto, os maiores 

esforços axiais, como seria de esperar, surgem nos perfis verticais presentes nas zonas de extremidade 

da contenção. Tratando-se de um sistema de contenção que recebe pressão da fachada, garantindo o 

seu equilíbrio anteriormente estabelecido com o edifício a ser demolido, temos esforços de compressão 

nos perfis verticais mais afastados e intermédios da fachada, enquanto que os perfis mais próximos da 

mesma encontram-se tracionados. Foram assim obtidos valores máximos de esforços axiais para as 

diferentes combinações, estando exposto na figura 4.12 a representação desses mesmos esforços, 

correspondendo aos valores apresentados na tabela 4.4.  

Tabela 4.4 - Esforços máximos axiais 

Combinação 

Ações Esforços máx. 

1 2 Compressão (N3) Tração (N1) 

1 1,50 1,50 466,93 - 

2 1,00 1,50 - 532,55- 

 

Figura 4.10 - Modelo final da estrutura de contenção da empena, com 

vista “standard” e respetiva legenda 
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Os deslocamentos impostos pelas ações no sistema de contenção só podem ser analisados 

tendo o conjunto global da estrutura e não apenas uma fração, ou neste caso, uma torre vertical que 

integra o sistema global. Desta forma, atendendo ao que foi explicado anteriormente em relação à 

ausência de esforços na base das torres aquando o cálculo estrutural com o sistema global, é análogo 

referir que o mesmo se passa com os deslocamentos, por esta mesma razão embora apresentados no 

Anexo IV não correspondem à realidade.  

 

 

Figura 4.11 - Esforços presentes na base da torre de contenção, adaptado 

de [32] 

Figura 4.12 - Diagrama de esforço axial 
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É de mencionar que os valores de esforços obtidos apresentam uma discrepância inferior 

quando comparados com os presentes no projeto de estabilidade executado pela empresa Carldora. 

Esta desigualdade ronda os 50 kN, tanto para valores de compressão como de tração.  Tal diferença 

deve-se aos comprimentos utilizados para realizar o cálculo da força unitária, originando valores de 

ações distintos. No presente documento, estes comprimentos foram retirados dos elementos base 

disponibilizados, mais propriamente pelas peças desenhadas.  

Atendendo ao exposto no presente capítulo, com o intuito de otimizar a modelação efetuada, 

nomeadamente ao nível dos deslocamentos e dos esforços presentes no modelo do sistema global, 

seria importante a descriminação da empena do edifício vizinho, a conter, uma vez que se trata de uma 

parede de alvenaria, apresenta propriedades heterogéneas distintas, necessárias a ter em conta para 

realizar a sua modelação no software utilizado. A pormenorização das ligações entre perfis, a ligação 

entre as torres e as cintas, assim como a ligação entre as cintas e a própria empena a conter, é algo 

que faria a diferença numa modelação deste tipo, permitindo uma análise mais aprofundada ao modelo 

global da estrutura de contenção.  
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5. Principais Conclusões 
 

5.1. Considerações Finais 
 

No presente documento, foram abordadas diferentes temáticas integrantes dos elementos base 

referente ao projeto de execução, ao que será futuramente o edifício Hotel Estrela dos Santos, na 

Avenida Almirante Reis, Nº53, em Lisboa. Tendo em conta a versatilidade de publicações já existentes, 

procurou-se compreender quais as áreas menos documentadas. Desta forma as temáticas aqui 

expressas, referem-se essencialmente a uma fase inicial da obra, tendo-se procedido primeiramente a 

uma fundamentação teórica, possibilitando a criação de uma base de conhecimento para o leitor no 

que diz respeito à caracterização do edifício que será alvo de obra, assim como a inserção do tema 

estruturas de contenção de fachadas.  

Em seguimento do 2º capítulo, fez-se a apresentação do caso de estudo, explicitando os seus 

condicionamentos principais, assim como a solução preconizada. A razão para a escolha deste título, 

prende-se com o facto de que numa obra, por mais que seja planeada, é sempre possível ter de se 

proceder a adaptações de projeto devido a algo que não estava antecipado. É de referir, que o grande 

condicionamento do presente caso de estudo, prende-se com as características geológicas e 

geotécnicas locais. Face ao supracitado no subcapítulo referente aos condicionamentos, mais 

propriamente em relação aos de natureza geológica e geotécnica, as camadas mais superficiais, 

existentes na área a intervir in situ, não apresentam características resistentes adequadas que 

permitam, por si só, assegurar a estabilidade de qualquer tipo de estrutura que apresente um peso 

considerável a suportar. Tratando-se de material essencialmente argiloso, classificado como uma argila 

mole, apresentando na sua constituição material orgânico, é expectável a ocorrência de assentamentos 

consideráveis, podendo mesmo atingindo valores inaceitáveis, impossibilitando a execução de 

fundações diretas.  

Face ao exposto, e tendo em consideração as estruturas referidas na descrição resumida, 

presente no 3º capítulo, é óbvio que o terreno em causa não apresenta o melhor comportamento em 

serviço, existindo desta forma um problema tanto de assentamento como de resistência, face à 

superestrutura que será executada, assim como das estruturas que serão implementadas em obra 

necessárias para a sua conclusão, mais concretamente da grua torre, da estrutura de contenção de 

fachada do edifício vizinho e da estrutura de contenção periférica. No entanto, de acordo com a 

campanha de prospeção e o conteúdo apresentado no final do subcapítulo referenciado, pode-se 

afirmar a existência de material rijo em profundidades na ordem dos 10 metros apresentando boas 

propriedades mecânicas. Desta forma, e de modo a solucionar esta problemática, será utilizado como 

solução de fundação, um tipo de fundação indireta por microestacas, quer para a base da fundação da 

grua torre, como para a base das torres integrantes do sistema de contenção da empena do edifício 

contiguo, assim como para a fundação da superestrutura. Este tipo de fundação por microestacas, 
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permite transferir as cargas existentes à superfície até à profundidade desejada, onde se encontram 

substratos com valores de resistência adequados limitando os assentamentos a valores aceitáveis, 

garantindo que os elementos estruturais ficam fundados, em condições de segurança, ao nível do 

substrato competente. O mesmo princípio de encaminhamento de cargas é utilizado na estrutura de 

contenção periférica, onde serão instaladas várias microestacas que servirão de suporte da parede de 

contenção e das bandas de laje, onde a estrutura de contenção de fachada estará apoiada, assim como 

na fundação da superestrutura,  

Foi ainda realizado, no presente documento, o dimensionamento da solução proposta referente 

à fundação indireta por microestacas para a grua torre, equipamento de elevação necessário para a 

realização dos trabalhos em segurança, assim como a descrição da execução das microestacas. Para 

além do referido, tendo em conta que o edifício existente no local será alvo de demolição, foi feita uma 

descrição desses mesmos trabalhos.  

Quanto à modelação da estrutura de contenção da fachada, realizada no software de 

elementos finitos SAP2000, foram encontradas algumas dificuldades, nomeadamente a modelação 

correta do sistema de contenção assim como a definição dos próprios perfis integrantes da estrutura 

de contenção. Estes obstáculos devem-se ao facto de se tratar de um sistema de contenção de 

fachadas patenteado, bastante detalhado e sem informações públicas sobre perfis integrantes do 

sistema, dificultando a obtenção de resultados de esforços realistas. No entanto, os resultados obtidos 

demonstraram-se bastante próximos quando comparados com os valores obtidos pelo projetista 

responsável, podendo-se admitir que os resultados foram satisfatórios. Mesmo não tendo sido feita 

uma análise extensiva da estrutura de contenção periférica, é de referir a sua importância numa obra 

com esta localização, existindo inúmeros condicionamentos para a sua execução em segurança. 

Apesar de não ter sido possível incorporar na presente dissertação, de forma mais 

aprofundada, conhecimento específico da área de especialização de geotecnia, foram aplicados 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica, permitindo relembrar que nesta área de 

engenharia, todos os meios estão interligados, não havendo possibilidade de realizar uma obra apenas 

com conhecimento somente de uma área de especialização 

 

5.2. Desenvolvimentos Futuros 
 

Com o seguimento da obra, será possível fazer o acompanhamento da monitorização, 

permitindo tirar informação sobre o comportamento real das estruturas descritas no presente 

documento. Não obstante ao exposto neste documento, de forma a conseguir-se simular um 

comportamento mais realista da estrutura de contenção da fachada, nomeadamente a nível de 

deslocamentos, sugere-se como desenvolvimento futuro e possível objeto de estudo numa outra 

dissertação a modelação da estrutura de contenção, com recurso ao software ETABS, ou outro 

software do tipo BIM, permitindo uma pormenorização das ligações do sistema de contenção mais 
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aprofundada, podendo ser este o elemento fulcral para a razão da impossibilidade de obtenção de 

resultados do sistema global da contenção da fachada. 

Para além do referido, tendo em conta a zona onde se insere a obra aqui discutida, assim como 

os trabalhos a serem executados, não tendo sido possível realizar o seu estudo, são apresentadas 

algumas sugestões para estudos futuros: 

• Modelação da estrutura de contenção tendo em conta o efeito sísmico, uma vez que, 

mesmo se tratando de uma estrutura provisória, a cidade de Lisboa apresenta um risco 

de sismicidade elevado; 

• Modelação da contenção e análise em software de elementos finitos, como o PLAXIS; 

• Modelação conjunta das estruturas de contenção de fachada e de contenção periférica.  
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Anexo II 
Fundação indirecta por microestacas Cálculo de FundaçãoIndirecta por microestacas Pág. 1/3 

Torre Grua - Dimensionamento:  

 
Model
o: 

 
POTAIN MC 68B 

    

Comprimento de Lança[m]: 30    

Altura da Torre[m]: 37 Maciço de fundação[m2]: 9,0
0 

  B[m]: 3,00  

  L[m]: 3,00  

  H[m]: 1,20  

 
 
 
 

Nº de 
Microestacas: 

4 

Modelo Microestaca: N80 ∅127x9mm 

Materiais: 
 

 

 Especificações 

 
Betão 

Regularização e enchimento    
[150kg/m3] 

EN206-1; C12 / 15;X0(P) 

Maciço 
EN206-1;C30/37; XC4(P); Dmax20; S4; 

Cl0.4 

Aço em elementos 
de 

betão armado 
Armaduras ordinárias, em geral A 500NR SD 

Microestacas Tubos metálicos de microestacas N-80 API5A (fyd>560MPa) 

Aço em elementos 
de construção 

metálica 
Perfis e chapas S 275 JR 

Calda de cimento 

Injeção de selagem A/C = 1 / 2.5 

Resistência à compressão simples (7 
dias) 

27MPa 

Cimento CEM I 42,5 R 

 

Ações: 
 

 

Reações sobre os pés de encastramento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Tração [kN] Compressão [kN] 

Serviço 310 460 

Repouso 540 670 

Máximo 540 670 

http://www.apeb.pt/Docs/GUIA_APEB.pdf


91 
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Peso Próprio do Maciço: 
 

 

Peso específico do Betão Armado [kN/m3]: 25 

 

 B [m] L [m] H [m] 
Raio 
[m] 

Área [m2] 
Volume 

[m3] 

Dimensões do Maciço 3,00 3,00 1,20 - 9,00 10,80 

Dimensões do Betão de Limpeza 3,00 3,00 0,10 - 9,00 0,90 

Dimensões dos pés da Grua -Base 0,49 0,49 0,40 - 0,24 0,10 

Dimensões dos pés da Grua -Corpo 
(cantoneira) 

- - 0,70 - 0,004 0,003 

Dimensão das Microestacas - - 0,90 0,07 0,015 0,014 

Dimensões Reais do maciço 7,98 9,45 

 

Peso Próprio do maciço (PPmaciço) [kN/m] 236,24 

Peso Próprio do maciço por microestaca (PPmaciço/microestaca) [kN/m] 59,06 

 

 

Esforços máximos de compressão e tração por microestaca (Valores característicos): 
 

 

Estado Tração[kN] 
Compressão 

[kN] 

Serviço + 
PPmaciço 

251 519 

Repouso + 
PPmaciço 

481 729 

Máximo 481 729 

Condicionante - 729 

 

Esforços de dimensionamento das microestaca: 
 

 

Factor parcial de segurança 1,5 

 

Modelo 
Microestaca 

NEk[kN] NEd[kN] 

N80 ∅127x9mm 729 1094 
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Dimensionamento: 
 

 

Verificação de segurança - Estado Limite Último de Resistência da Secção: 
 

 

Redução relativa ao tipo de ligação entre troços de microestacas 20% 

Redução da resistência do material devido aos efeitos de fadiga 1,35 
 

Características das Microestacas 

Modelo Microestaca A[m2] fyd [Mpa] NRd[kN] NRd(corrigido)[kN] 

N80 ∅127x9mm 3,34E-03 560 1868 1107 

 

Modelo 
Microestaca 

Nek[kN] Nrdcorrigido[kN] 

N80 ∅127x9mm 1094 1107 

 

Verificação de segurança - Estado Limite Último de Capacidade do Terreno: 
 

 

 

 

Modelo Microestaca NEk[kN] furação[mm 
τc-

s[kPa] 
a F.S. Lselagemmín [m] 

N80 ∅127x9mm 729 200 220 1,1 1,8 9,0 
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Anexo III 
 

São apresentados os gráficos da campanha de monitorização, sendo apresentados respetivamente os eixos xx, yy e zz. 
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Anexo IV 
 

Deslocamentos obtidos por modelação do sistema global, com ações lineares. Obtendo 

deslocamento segundo x e y, respetivamente.  
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Deslocamentos obtidos por modelação do sistema parcelar, correspondente apenas à torre 

mais condicionante, com ações pontuais. Obtendo deslocamento segundo x e y, respetivamente.  
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