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Resumo 

Atualmente, a construção nas grandes áreas urbanas tem aumentado de uma forma 

exponencial, pelo que a falta de espaço constitui um problema. Deste modo, surge a necessidade 

de construir em profundidade, sendo esta condicionada pelas caraterísticas geológico-

geotécnicas do solo. A utilização do solo vizinho encontra-se, por vezes, limitada, pelo que obriga 

ao recurso a estruturas de contenção periférica com sistemas de suporte no interior da 

escavação, como é o caso das bandas de laje. 

Na presente dissertação é estudado o comportamento das bandas de laje, como sistema auxiliar 

de travamento das estruturas de suporte. Para tal, foi acompanhada a obra de ampliação do 

Hospital da Luz – Lisboa, sendo que as visitas ao local permitiram observar a evolução da obra, 

bem como diversos aspetos construtivos. 

Posteriormente, é analisado um troço da estrutura de suporte envolvendo as bandas de laje, com 

recurso a um modelo de cálculo numérico, através do software Plaxis 2D. Deste modo, são 

analisados os deslocamentos obtidos no solo e na estrutura de contenção periférica, bem como 

os respetivos esforços atuantes. É realizada, nesta fase, uma análise comparativa entre os 

valores obtidos no modelo e os valores reais obtidos em obra pela instrumentação. Também é 

realizada uma retroanálise, permitindo a compreensão do comportamento do solo. 

Por fim, é estudada uma solução alternativa às bandas de laje, sendo que esta é comparada 

com a solução inicial. É também realizada uma análise económica de ambas as soluções, de 

modo a perceber qual das soluções seria a mais vantajosa. 
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Abstract 

Nowadays, construction in large urban areas has been increasing in an exponential way, so lack 

of space is a problem. Thus, there is the need of building in depth, being this conditioned by the 

geological and geotechnical characteristics of the soil. The use of the neighboring soil is 

sometimes limited, and consequently requires the use of peripheral earth retaining structures, 

with support systems inside the excavation site, such as slab bands. 

In the present dissertation it is studied the behavior of the slab bands, as an auxiliary retaining 

system of the supporting structure. To this end, it was accompanied the construction work of 

expansion of the Hospital da Luz – Lisboa, which allowed me to observe the evolution of the 

works, as well as several constructive aspects. 

Afterwards, it is analyzed a section of the support structure involving the slab bands, using a 

numerical calculation model, through the software Plaxis 2D. Thereby, it is analyzed the 

displacements obtained in the soil and in the retaining structure, as well as the respective forces. 

It is performed a comparative analysis between the values obtained in the modeling and the 

values obtained from the instrumentation. It is also performed a back analysis, in order to 

understand the behavior of the soil. 

To conclude, it is studied an alternative solution to the slab bands, which is compared to the initial 

solution. It is performed an economic analysis as well, in order to understand which of the 

solutions would be more advantageous economically. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento Geral 

Atualmente, a escassez de espaço é uma das problemáticas nos grandes espaços urbanos. Esta 

escassez deve-se à crescente urbanização que tem ocorrido nas grandes cidades, que têm vindo 

a sofrer uma intensa ocupação, no que diz respeito a estruturas e infraestruturas. Face às 

necessidades da sociedade atual, a construção de estruturas subterrâneas torna-se, de certo 

modo, imperativa. Caso não houvesse problemas de espaço reduzido, as escavações realizar-

se-iam ao abrigo de taludes inclinados, sem que se tivesse de recorrer a soluções de contenção 

periférica. Contudo, a elevada densidade da malha urbana leva a que o espaço para se 

construírem novas estruturas e infraestruturas seja bastante limitado, pelo que é fundamental 

adotar soluções de contenção periférica, permitindo assim a escavação vertical do solo, 

maximizando o espaço aproveitado. 

O caso de estudo da presente dissertação trata-se da ampliação do Hospital da Luz. Houve então 

a necessidade de se aumentar o estacionamento deste, de modo a responder à maior afluência 

que o hospital terá. O estacionamento, sendo subterrâneo, implica a construção de caves. Deste 

modo, devido à limitação do espaço urbano envolvente, a adoção de soluções de escavação 

com recurso a técnicas de contenção periférica dos solos torna-se imprescindível. 

No caso de estudo, foram aplicados vários tipos de contenção periférica, consoante as condições 

geológico-geotécnicas, bem como as condições de vizinhança. Como tal, foram concebidas e 

executadas em obra, as seguintes soluções de contenção periférica: parede de Berlim, cortina 

de estacas ancorada/escorada e cortina de estacas travadas com recurso a bandas de laje. 

Na presente dissertação irão ser abordadas as soluções anteriores referidas, com especial 

atenção para o travamento efetuado com recurso a bandas de laje. É de referir que foi realizado 

um acompanhamento da obra em fase de escavação e execução da estrutura de contenção 

periférica, o que contribuiu para o desenvolvimento deste trabalho. 

1.2. Objetivos da Dissertação 

Um dos principais objetivos desta dissertação é estudar o comportamento de estruturas de 

suporte flexíveis, bem como a sua influência nas construções vizinhas. Nesta dissertação, o tipo 

de estrutura a analisar consiste numa cortina de estacas moldadas, travada com recurso a 

bandas de laje. 

Outro dos objetivos consiste no estudo e calibração de um modelo de cálculo numérico, para a 

estrutura de contenção em estudo, utilizando-se para tal o software Plaxis 2D. O estudo do 

modelo permite fazer uma análise paramétrica do comportamento dos solos, bem como da 

estrutura de suporte, de modo a que o seu desempenho seja o mais aproximado dos valores 

reais, obtidos pela instrumentação. Deste modo, são analisados os deslocamentos significativos 

na estrutura de contenção, bem como os respetivos esforços atuantes. É também realizada uma 
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retroanálise, tendo por objetivo a compreensão do comportamento do solo, visando aproximar 

os resultados da modelação numérica aos da instrumentação. 

Por fim, outro objetivo da presente dissertação é o estudo de uma solução alternativa às bandas 

de laje, tendo em conta a otimização do desempenho dos solos e da estrutura de contenção. O 

estudo da solução alternativa engloba uma análise numérica, bem como uma análise económica. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é constituída por 5 capítulos. 

No primeiro capítulo é feito um enquadramento geral do tema da presente dissertação, sendo 

também apresentados os objetivos e estrutura desta. 

No segundo capítulo são apresentados os fundamentos teóricos relevantes para o estudo das 

estruturas de suporte flexíveis, tanto escoradas como ancoradas. Neste capítulo também consta 

uma descrição sumária dos processos construtivos presentes na obra em estudo. Por fim, 

abordam-se também os diferentes tipos de sistemas de suporte de escavações, com destaque 

para as bandas de laje, que serão analisadas e estudadas na presente dissertação. 

No terceiro capítulo é apresentado o caso de estudo da ampliação do Hospital da Luz, efetuando-

se um enquadramento geral da obra, com referência para a sua localização e condicionamentos 

que tiveram de ser tidos em conta no projeto, tanto a nível de natureza geológico-geotécnica, 

como a nível de estruturas vizinhas. De seguida, procede-se à explicação sucinta do projeto, 

bem como dos processos construtivos envolvidos na execução da obra. Neste capítulo é também 

descrito o plano de instrumentação e observação realizado. 

No quarto capítulo é realizada a modelação da estrutura de contenção, em particular da cortina 

de estacas travada com recurso a bandas de laje. É utilizada a teoria dos elementos finitos, 

através do programa de cálculo numérico Plaxis 2D. Inicialmente é definida a geometria do 

modelo, bem como as características dos materiais, quer do solo, quer das estruturas envolvidas. 

É também tido em conta o faseamento construtivo da cortina, de modo a aproximar o mais 

possível do processo construtivo real. Posteriormente, é efetuada uma análise dos esforços e 

deslocamentos obtidos, comparando-se estes com os deslocamentos obtidos em obra. Será 

também realizada uma retroanálise, consistindo na calibração de parâmetros do solo, visando a 

aproximação dos resultados obtidos pelo modelo dos valores reais. Ainda neste capítulo, é 

abordada uma solução alternativa, sendo esta acompanhada pelo respetivo modelo de cálculo 

numérico. São comparados os valores de deslocamentos obtidos na solução alternativa e inicial, 

bem como os valores de esforços, sendo que também será efetuada uma análise económica de 

ambas as soluções. 

No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, abordando-se também propostas de 

desenvolvimentos futuros. 
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Por fim, seguem as referências bibliográficas consultadas, bem como os anexos, contendo o 

acompanhamento da obra e os restantes elementos relevantes para a realização da presente 

dissertação.  
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2. Fundamentos Teóricos 

2.1. Estruturas de Suporte Flexíveis 

De acordo com Peck (1972), as estruturas de suporte flexíveis são todas as estruturas de suporte 

cujas deformações, induzidas pelos impulsos do solo, produzem um efeito significativo na 

distribuição desses impulsos, bem como na grandeza dos mesmos, momentos fletores e 

esforços cortantes para que são dimensionadas. 

Atualmente, as estruturas flexíveis são bastante utilizadas em meio urbano, quando comparadas 

com soluções de contenção rígidas, pois permitem um maior aproveitamento do espaço útil, 

devido à sua maior esbelteza e espessura reduzida. Em termos económicos, as estruturas 

flexíveis também são mais vantajosas, em comparação com as estruturas rígidas. Existem 

diversos tipos de estruturas de suporte flexíveis, que variam nos seus componentes, materiais 

constituintes e processo construtivo (Matos Fernandes, 1983). 

Em termos de componentes, as estruturas de suporte podem ser escoradas ou ancoradas, em 

um ou mais níveis, consoante a geometria definida no dimensionamento da estrutura. É de 

salientar a vantagem que as estruturas ancoradas têm em relação às estruturas escoradas, na 

medida em que permitem maior espaço no interior da escavação, facilitando os trabalhos de 

construção. Em relação aos materiais utilizados, os mais correntes são o aço, o betão e a 

madeira. Relativamente aos tipos de estrutura flexíveis, as principais são: paredes moldadas, 

cortinas de estacas moldadas, muros tipo Berlim, muros tipo Munique, cortinas de estacas 

prancha e cortinas de colunas de jet grouting. 

Em relação ao comportamento das estruturas de contenção flexíveis, pode-se afirmar que a 

estabilidade destas é assegurada pelo seu comprimento enterrado e pelos seus apoios 

constituintes, quer sejam ancoragens ou escoramentos. Em termos de esforços, as estruturas 

flexíveis apresentam momentos fletores mais reduzidos que as estruturas rígidas, pois há uma 

maior redistribuição dos impulsos do solo. Todavia, os deslocamentos do solo e da estrutura são 

maiores, quando comparados com os que se verificam nas estruturas rígidas. 

Deste modo, as estruturas de contenção flexíveis são soluções cada vez mais correntes nas 

obras de escavações profundas em meio urbano, tendo um bom comportamento estrutural, o 

que significa que as estruturas vizinhas não são afetadas. As estruturas de suporte flexíveis 

permitem não só realizar escavações de profundidade e dimensão consideráveis, mas também 

se tratam de soluções economicamente competitivas, através da sua incorporação na estrutura 

definitiva, desempenhando funções de fundação, impermeabilização e revestimento (Matos 

Fernandes, 1983). 
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2.1.1. Impulsos de Terras 

A teoria de Coulomb permite o cálculo dos impulsos de terras nas estruturas de suporte de uma 

forma simples. No entanto, esta teoria assume que a estrutura de contenção pode sofrer 

translação ou rotação em torno da base, e que o seu material constituinte é perfeitamente 

plástico, o que corresponde ao caso de uma estrutura de suporte rígida (Fernandes, 2016). 

Deste modo, o cálculo dos impulsos de terras em estruturas de suporte flexíveis não se deve 

basear na teoria de Coulomb, a qual é a mais indicada no cálculo de impulsos em estruturas de 

suporte rígidas. Trata-se então de um problema de interação solo-estrutura, em que os impulsos 

exercidos na estrutura pelo solo não podem ser explicados por nenhuma teoria de impulsos 

(Guerra, 2015). 

Foi a partir de alguns trabalhos desenvolvidos por Terzaghi que ficou mais claro que não seria 

possível obter uma teoria para o cálculo de impulsos em estruturas de suporte flexíveis. Isto 

deve-se ao fato de estes impulsos dependerem de diversos fatores, tais como as deformações 

permitidas pelo sistema de suporte, a sua localização e a rigidez da estrutura de contenção.  

Após um trabalho rigoroso de medições de esforços em estruturas escoradas, Terzaghi e Peck 

inferiram os diagramas de impulsos aparentes na estrutura de suporte. É de salientar que estes 

diagramas aparentes não permitem calcular os impulsos na estrutura de contenção, permitindo 

apenas determinar a força nas escoras. 

Os resultados obtidos mostraram que a forma e a grandeza dos diagramas de impulsos 

aparentes podem diferir consideravelmente, mesmo tratando-se da mesma escavação, o que se 

deve a fatores relacionados com o processo construtivo. Deste modo, Terzaghi e Peck 

analisaram e resumiram os resultados das observações efetuadas, o que os permitiu formular os 

diagramas de impulsos aparentes, representados na Figura 2.1. É de referir ainda que, aquando 

o cálculo dos esforços nas escoras, para efeitos de dimensionamento, se considera 

habitualmente que estes são multiplicados por um fator de 1,2 para solos arenosos e 2,0 para 

solos argilosos (Guerra, 2015). 

 

Figura 2.1 - Diagramas de impulsos aparentes de Terzaghi e Peck (Guerra, 2015) 
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2.1.2. Cortinas Escoradas 

As cortinas escoradas consistem num tipo de contenção que é frequente na execução de 

escavações. Estas podem ser aplicadas em diversos tipos de construções, tais como a execução 

de túneis a céu aberto ou a abertura de valas para reparação ou instalação de infraestruturas, 

passando pela execução de escavações para as caves de edifícios (Guerra, 2015). 

As cortinas escoradas são habitualmente substituídas por ancoragens, quando as condições 

geológico-geotécnicas o permitem, o que permite facilitar os trabalhos de escavação. É de referir 

que, mesmo que se optem por estruturas de suporte com recurso a ancoragens, é frequente a 

utilização de escoramentos de cantos das cortinas. 

Relativamente ao material constituinte das escoras, para pequenas profundidades de escavação, 

utiliza-se sobretudo a madeira. No caso de escavações de profundidade média a elevada é mais 

habitual serem aplicados perfis metálicos. A aplicação das escoras é feita frequentemente, 

através de níveis, sendo que estas são apoiadas nas paredes opostas da escavação. Assim, 

para larguras de escavação elevadas, a utilização de escoras torna-se inviável, pois surgiriam 

problemas de encurvadura ao nível dos perfis metálicos. 

O movimento típico de uma cortina escorada pode-se caracterizar como uma rotação em torno 

do topo, que se dirige para o interior da escavação, como se pode observar na Figura 2.2. Os 

deslocamentos no topo da cortina são reduzidos, pois é no início do processo construtivo de 

escavação que é colocado o primeiro nível de escoramento. À medida que a escavação vai 

progredindo, a pressão exercida pelo solo “obriga” a estrutura de suporte flexível a deslocar-se 

para a escavação, mantendo-se o topo praticamente imóvel. Com a sucessiva colocação do nível 

seguinte de escoras, vão-se verificando novos deslocamentos da cortina abaixo desse nível, e 

assim sucessivamente (Matos Fernandes, 1983). 

 

Figura 2.2 - Movimento de cortina escorada (Matos Fernandes, 1983) 
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Em termos de comportamento estrutural, uma cortina escorada funciona sobretudo através da 

elevada rigidez das escoras, que permitem anular, praticamente na totalidade, os deslocamentos 

da cortina. 

É de referir que, no presente caso de estudo da ampliação do Hospital da Luz, a solução de 

cortina de estacas escorada foi adotada na saída do túnel. Como as cortinas de estacas opostas 

tinham um afastamento reduzido, optou-se por uma solução com recurso a escoramentos. Este 

tipo de solução adotada no caso de estudo irá ser abordada em maior detalhe no capítulo 3. 

2.1.3. Cortinas Ancoradas 

Tal como já foi referido no capítulo anterior, é habitual substituírem-se as escoras por 

ancoragens, pois estas permitem reduzir os tempos de construção, permitindo também uma 

maior flexibilidade no processo construtivo, devido ao maior espaço disponível no interior da 

escavação. 

No caso das cortinas escoradas, a elevada rigidez dos seus elementos (escoras) é responsável 

pela limitação dos deslocamentos. Tal como foi referido no capítulo anterior, estudos efetuados 

por Terzaghi concluíram que não existe nenhuma teoria para a determinação de impulsos nas 

cortinas flexíveis. Deste modo, através da observação e análise de esforços medidos nas 

escoras, Terzaghi e Peck definiram os diagramas de impulsos aparentes. 

O problema determinação dos impulsos de terras e dos esforços nas cortinas ancoradas é mais 

complexo do que no caso das cortinas escoradas. No caso das cortinas escoradas, a estrutura 

de suporte tem um funcionamento passivo, cabendo ao projetista determinar os impulsos que a 

vão solicitar. No caso das estruturas ancoradas, as ancoragens têm um caráter essencialmente 

ativo. Por conseguinte, não se trata de prever o esforço máximo que as ancoragens vão estar 

submetidas, mas sim qual o pré-esforço a adotar em cada uma delas, de modo a obter-se um 

comportamento da estrutura de suporte adequado (Matos Fernandes, 1983). 

Deste modo, nas cortinas ancoradas, a problemática de determinação de esforços no tardoz da 

estrutura não se coloca, interessando sim para que valores de impulsos se dimensiona a carga 

de pré-esforço a aplicar nas ancoragens. O objetivo é obter um adequado comportamento da 

estrutura, no que diz respeito a deslocamentos compatíveis, de acordo com os impulsos do meio 

envolvente. Portanto, pode-se concluir que o pré-esforço que é aplicado nas ancoragens, de 

modo a equilibrar os diagramas de Terzaghi e Peck corresponde, habitualmente, a um 

comportamento da escavação adequado (Guerra, 2015). 

Em termos de funcionamento, no caso das cortinas ancoradas, a rigidez axial dos seus 

elementos (ancoragens) é de ordem de grandeza inferior, quando comparada com a rigidez axial 

dos escoramentos, que controlam as deformações na cortina. Neste sentido, as ancoragens não 

funcionam pela sua rigidez nem pela imposição de deslocamentos, mas principalmente pela 

alteração do estado de tensão que causam no solo suportado (Carvalho, 2013). 
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Em estudos efetuados por Guerra (2015) pode-se inferir que os deslocamentos na estrutura de 

suporte, para dois casos diferentes, um primeiro caso em que foram considerados os 

deslocamentos impostos pelo tensionamento das ancoragens na fase de pré-esforço, e um 

segundo caso em que estes deslocamentos não foram considerados, levaram a resultados 

semelhantes. Por conseguinte, não é a imposição de deslocamentos nas fases de pré-esforço 

que justifica a utilização de ancoragens (Guerra, 2015). 

É também de referir que as ancoragens aplicam forças verticais à cortina, pelo que é importante 

verificar a segurança em relação à estabilidade vertical da estrutura. Então, a força vertical 

resultante das componentes verticais das forças das ancoragens e do peso próprio da cortina, 

deve ser compensada pela força vertical que se desenvolve no pé da parede e pela resultante 

das tensões de corte nas interfaces solo-estrutura, devido às forças de corte.  

Uma questão importante a analisar em relação ao funcionamento de cortinas ancoradas trata-se 

do efeito causado pela carga de pré-esforço que é aplicada às ancoragens. Aquando o 

tensionamento da ancoragem, é imposto um deslocamento à estrutura de suporte, contrário ao 

deslocamento provocado pela remoção de solo, nas diferentes fases de escavação (Carvalho, 

2013).  

Este problema foi estudado por Guerra (2015), podendo ser analisado, de uma forma simples, 

através do gráfico representado na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 - Representação esquemática da evolução do estado de tensão em elemento de solo 
suportado por cortina ancorada (Guerra, 2015) 

Considera-se então um elemento de solo no tardoz da estrutura ancorada. Considera-se também 

que, devido à escavação (fase 1), a tensão vertical, σ1, se mantém igual neste elemento de solo, 

enquanto que a tensão horizontal σ3 diminui. Isto traduz-se num aumento da tensão deviatórica 

σ1-σ3, tal como se pode observar na evolução da curva tensão deformação representada na 

Figura 2.3. É de salientar que as tensões σ1 e σ3 se tratam de tensões principais, admitindo-se 

que estas se mantêm principais durante a escavação e o pré-esforço. 



10 

A fase 2 corresponde à aplicação do pré-esforço sendo que, também se considera que nesta 

fase, apenas existe alteração da tensão horizontal, o que se traduz num decréscimo da tensão 

deviatórica. 

A realização de uma nova escavação (fase 3), resulta numa diminuição da tensão horizontal σ3, 

o que conduz a um acréscimo da tensão deviatórica. A deformação δ3, que se pode observar na 

Figura 2.3, resulta da sequência das três fases, escavação, pré-esforço e novamente escavação. 

Caso não se considerasse a aplicação do pré-esforço, pode-se concluir que a segunda fase de 

escavação levaria ao mesmo incremento de tensão. Contudo, o ponto da curva tensão-

deformação seria o ponto 1, pelo que a deformação final seria δ3A  em vez de δ3 . Por conseguinte, 

a deformação seria superior e mais próxima da rotura. 

Portanto, após a análise acima efetuada, pode-se inferir que as cortinas ancoradas têm um 

funcionamento principalmente devido à alteração do estado de tensão, causada pelas 

ancoragens, como preparação das fases seguintes. 

2.1.4. Dimensionamento Estrutural de Cortinas Ancoradas 

Tal como foi mencionado nos capítulos anteriores, o problema das estruturas de suporte flexíveis 

trata-se de uma interação solo-estrutura, não existindo métodos de cálculo suficientemente 

refinados que permitam a determinação dos esforços provocados pelos impulsos exercidos pelo 

solo na cortina. Portanto, o dimensionamento deste tipo de contenção torna-se complexo, pelo 

que se torna vantajoso o recurso ao método dos elementos finitos (Carvalho, 2013). 

Então, o método dos elementos finitos permite considerar o comportamento da tensão-

deformação do terreno, tendo como principais vantagens o fato deste método dar a possibilidade 

de prever deslocamentos, e também de permitir uma análise de sensibilidade a um custo 

relativamente reduzido (Guerra, 2015). O método dos elementos finitos permite também obter 

conhecimento acerca dos diagramas de esforços: momento fletor, esforço transverso e esforço 

normal na estrutura de suporte, para diversas fases construtivas. 

Assim, segundo Raposo (2007), nos últimos anos tem havido uma vasta aplicação do método 

dos elementos finitos em problemas associados à geotecnia, particularmente no que se refere 

às estruturas de suporte. Este método apresenta uma boa base teórica, sendo também 

sofisticado, pelo que é bastante versátil, possibilitando: 

• a consideração, com elevado refinamento, da geometria da escavação e das condições 

naturais do terreno, no que se refere à sua estratigrafia e à posição do nível freático; 

• a consideração das cargas e deslocamentos impostos, com diversas disposições e 

variações ao longo do tempo; 

• a simulação das diversas fases construtivas que, no caso de cortinas ancoradas, 

consistem em sucessivas fases de escavação e de aplicação de pré-esforço em vários 

níveis; 
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• a utilização de diversas leis constitutivas que permitem simular o comportamento dos 

diversos materiais envolvidos, que poderão ser variáveis com o tempo e com o estado 

de tensão; 

• a determinação dos impulsos do solo e dos esforços que se instalam na estrutura de 

suporte e nas ancoragens ao longo da construção, assim como dos deslocamentos que 

surgem na cortina; 

• a consideração da interação solo-estrutura, que no caso das estruturas de suporte 

flexíveis é complexa, no que se refere à determinação dos esforços. 

Na presente dissertação é utilizado o programa de cálculo automático Plaxis 2D, tendo sido 

utilizada a versão 8.6. Este programa trata-se de um software comercial, tendo sido desenvolvido 

com o fim de se poder determinar e analisar o estado de tensão e deformação em solos, em 

problemas geotécnicos. 

A utilização deste programa de cálculo automático permite a análise de várias hipóteses para o 

mesmo caso de estudo, através da combinação de múltiplas características diferentes, tanto a 

nível de características estruturais da cortina, como a nível de materiais constituintes do solo, 

quando a sua caracterização não é rigorosa. 

Neste enquadramento é possível simular para vários valores dos parâmetros associados ao 

comportamento da estrutura e do terreno, bem como ajustar as sucessivas fases construtivas, 

de modo a que se obtenha uma ordem de grandeza de deslocamentos adequada ao caso de 

estudo. Isto permite conduzir a soluções de contenção economicamente competitivas. 

É de referir que no capítulo 4, referente à modelação, será abordado com maior detalhe o modelo 

constitutivo adotado, assim como todos os parâmetros considerados na modelação das 

estruturas de suporte flexíveis do presente caso de estudo. 

2.2. Tecnologia de Construção de Estruturas de Suporte Flexíveis 

Neste subcapítulo será efetuada uma breve descrição sobre as tecnologias de construção de 

estruturas de suporte, o que incidirá no seu processo construtivo, tal como nas suas aplicações, 

sendo também referidas as suas vantagens e desvantagens. 

Apenas serão abordados dois tipos de contenção: cortinas de estacas moldadas e muros de 

Berlim, pois estas tratam-se das soluções que foram implementadas na obra de ampliação do 

Hospital da Luz sendo, por isso, as mais relevantes a analisar na presente dissertação. É ainda 

de salientar que, após uma descrição sumária destes dois tipos de contenção, será realizada 

também uma referência aos sistemas auxiliares de suporte de escavações, com maior destaque 

para as bandas de laje. 

2.2.1. Cortinas de Estacas Moldadas 

Atualmente, um dos processos bastante utilizados em contenções periféricas do solo em meio 

urbano trata-se do recurso a cortinas de estacas moldadas. Estas consistem num tipo de 
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estrutura constituída por um conjunto de estacas, sendo estas betonadas diretamente contra o 

terreno, antes de se realizar a escavação vertical. As estacas são solidarizadas por uma viga de 

coroamento no topo, sendo também solidarizadas nos níveis seguintes por vigas de distribuição, 

consoante o número de níveis de ancoragens definidos em projeto. 

Em termos de funcionamento, as estacas de uma cortina podem ter três tipos diferentes de 

dimensionamento: em consola, escoradas e ancoradas, sendo as duas últimas mais correntes, 

tendo sido abordadas nos subcapítulos anteriores. 

As cortinas de estacas podem necessitar de um ou mais níveis de ancoragens, dependendo do 

tipo de solo a conter, da altura de escavação e também dos deslocamentos permitidos pela 

estrutura de contenção. As ancoragens são provisórias quando são desativadas após a 

construção da superestrutura, quando as lajes têm função de travamento da estrutura. As 

ancoragens podem ser executadas diretamente nas estacas, ou em vigas de distribuição. É de 

salientar o fato de as vigas de distribuição garantirem uma maior redistribuição dos esforços na 

cortina de estacas, o que é vantajoso, pois permite evitar a concentração de esforços em 

determinadas zonas da cortina. 

Em relação à sua execução, as cortinas de estacas moldadas podem ser executadas de acordo 

com diversas metodologias, entre as quais o recurso ao trado contínuo ou curto, ao tubo 

moldador recuperável e ainda a lamas bentoníticas, no caso de terrenos de baixa coesão.  

Existem ainda métodos que não são apropriados a este tipo de cortina, como é o caso do recurso 

a tubos moldadores perdidos, o que iria aumentar significativamente o custo da obra. É de referir 

que, na obra de ampliação do Hospital da Luz, o processo construtivo de estacas moldadas 

consistiu no recurso a tubo moldador recuperável e a vara telescópica kelly. 

As cortinas de estacas são aplicadas, principalmente, em estruturas de suporte de taludes 

verticais e também no apoio à construção de túneis em meio urbano. Assim, a sua utilização 

reside essencialmente em estruturas de contenção periférica, as quais devem ter em conta as 

condições de vizinhança, pois qualquer perturbação do solo pode ser crítica para as estruturas 

envolventes (Carvalho, 2013). 

A aplicação deste método permite com que haja uma dupla funcionalidade da cortina, pelo que 

esta pode ter um funcionamento como estrutura de suporte de terras e ao mesmo tempo como 

fundação, o que é vantajoso do ponto de vista económico para a obra, quando comparado com 

outras alternativas (Meireles & Martins, 2006). 

Relativamente ao espaçamento entre estacas, existem três tipos diferentes de cortinas: 

espaçadas, tangentes ou secantes, sendo que estas podem ser escolhidas conforme a função a 

desempenhar, as características do solo, a posição do nível freático e também a disponibilidade 

financeira (Fernandes, 2016). Os diferentes modos de disposição e de afastamento entre estacas 

podem ser observados na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Cortinas de estacas espaçadas (esq.), tangentes (centro) e secantes (dir.), adaptado de 

Meireles & Martins (2006) 

As cortinas de estacas espaçadas, ou descontínuas, consistem num conjunto de estacas 

alinhadas, espaçadas ao eixo. O espaçamento entre estacas é efetuado de acordo com os 

diâmetros considerados em projeto, tendo em conta as condições geológico-geotécnicas do 

local. 

À medida que se vai realizando a escavação, é aplicado betão projetado na cortina de estacas, 

de modo a que o solo entre as estacas seja estabilizado. É de referir que, na obra do presente 

caso de estudo, o betão projetado vem incorporado com fibras metálicas. Assim, a estabilização 

do solo é conseguida através do efeito de arco, garantida pela estrutura de betão em abóbada.  

Esta solução, como é de esperar, não garante a impermeabilização da contenção, pelo que não 

é recomendável para situações em que a escavação se dá abaixo do nível freático. As cortinas 

de estacas espaçadas tratam-se de soluções bastante económicas por metro de largura de 

cortina, mas levam a que se tenham de colocar quase sempre ancoragens, por serem menos 

resistentes por metro de largura (Meireles & Martins, 2006). 

Em relação às cortinas de estacas tangentes, ou contíguas, estas são semelhantes no que diz 

respeito ao seu funcionamento, em que todos os seus elementos assumem função de rigidez e 

resistência. Então, a diferença para as cortinas de estacas espaçadas reside no espaçamento 

entre estacas sendo que, neste caso têm-se espaçamentos ao eixo entre 75 e 100 mm.  

Este tipo de estacas é adequado em solos argilosos, em que a presença de água não se trata 

de um problema, devido à sua baixa permeabilidade. Esta solução também pode ser utilizada 

para a retenção de solos granulares. Assim, o espaçamento entre as estacas pode ser ajustado, 

de modo a que se evite o desmoronamento do solo entre as estacas. 

 As cortinas de estacas consistem num processo construtivo de execução difícil, dada a precisão 

que é requerida, pois a estaca que já está betonada fica suscetível a danos que podem 

comprometer a sua funcionalidade estrutural. Assim, é necessária mão-de-obra especializada, o 

que torna esta solução economicamente menos competitiva (Carvalho, 2013). 

Por fim, as cortinas de estacas secantes, consistem num tipo de cortina em que as estacas são 

executadas de forma a intersectarem-se umas nas outras. A intersecção é efetuada com recurso 

a estacas armadas e estacas não armadas. Assim, em termos de funcionamento estrutural, as 

cortinas de estacas secantes diferenciam-se pelo fato de apenas as estacas armadas 

funcionarem como elemento estrutural, enquanto que as estacas não armadas têm uma função 

de impermeabilização da cortina. 
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As estacas a realizar em primeiro lugar tratam-se das estacas não armadas, sendo estas 

constituídas por um betão plástico com baixa resistência, o que permite o seu corte durante a 

furação para a execução das estacas armadas. Assim, as estacas não armadas, tal como o seu 

nome o sugere, geralmente não possuem armadura convencional, podendo esta ser substituída, 

caso se considere uma taxa de armadura mínima, por perfis metálicos. As estacas armadas são 

executadas antes de o betão das estacas não armadas atingir a resistência máxima, o que 

possibilita o seu corte. É de referir que as estacas armadas são dimensionadas de forma 

semelhante às estacas tradicionais. Relativamente ao processo construtivo, as cortinas de 

estacas secantes têm algumas limitações, pois o recurso ao tubo moldador não é possível neste 

tipo de cortina, por exemplo (Meireles & Martins, 2006). 

Em relação aos critérios de dimensionamento, devem ser tidos em conta os estados limites 

últimos de resistência das estacas, assim como das vigas de coroamento e distribuição, e 

também das ancoragens e escora. Também devem ser considerados os estados limites de 

utilização, referentes às deformações horizontais e assentamento vertical, devendo considerar-

se também a fendilhação das estacas, vigas de coroamento e de distribuição (elementos de 

betão armado). 

Relativamente às vantagens e desvantagens da utilização de cortinas de estacas moldadas, 

estas encontram-se resumidas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Vantagens e Desvantagens da utilização de Cortinas de Estacas Moldadas 

Vantagens Desvantagens 

• Possibilidade de se atingir elevadas 

profundidades; 

• Grande variedade de diâmetros 

disponíveis; 

• Não existem ruídos nem vibrações 

significativas; 

• Pode-se dispensar o recurso a fluidos 

estabilizadores, caso o terreno seja 

coesivo; 

• Rapidez de execução, quando as 

características do terreno o propiciam. 

• Exigência de mão-de-obra e equipamento 

especializados; 

• Dificuldade em garantir a verticalidade 

das estacas; 

• Dificuldades na garantia da secção 

transversal e do recobrimento da 

armadura; 

• A entrada e/ou percolação de água pode 

causar anomalias no betão antes da 

presa; 

• O betão não pode ser inspecionado após 

a colocação. 

2.2.2. Muros Tipo Berlim Provisórios 

Os muros ou paredes de Berlim provisórios consistem em estruturas flexíveis de suporte de 

terras, constituídas por elementos de contenção de pequena rigidez perpendicularmente ao seu 

plano. Estes elementos caracterizam-se através de perfis verticais metálicos, sendo que o seu 

espaçamento é definido de acordo com a altura da contenção. Entre os perfis são colocados 
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barrotes de madeira, os quais permitem a contenção dos solos, apoiando-se nos perfis verticais, 

que garantem a resistência à flexão no plano perpendicular à estrutura de contenção. 

A contenção em Berlim trata-se de uma solução adotada em terrenos algo consistentes, sem 

presença de água significativa e sem construções vizinhas suscetíveis a assentamentos nas 

proximidades da contenção. Trata-se de um tipo de contenção provisória, pelo que é vantajosa 

nas situações em que não há necessidade de executar paredes de caves (solução definitiva). 

Os muros de Berlim são também vantajosos em situações em que existe espaço suficiente para 

executar as paredes das caves através de cofragem tradicional, tratando-se de um processo 

mais económico (Cortez, 2014). 

Este tipo de solução é também geralmente adotado quando se tem pretende uma contenção 

provisória de rápida execução, podendo ser reforçada com escoramentos e/ou ancoragens 

provisórias. É de salientar também que, devido ao caráter provisório dos muros de Berlim, é 

possível recuperarem-se os perfis, quando a contenção deixa de ser necessária. Em relação ao 

número de níveis de ancoragens, este é definido consoante a altura da cortina, assim como o 

tipo de solo a conter e as condições geológico-geotécnicas de vizinhança (Carvalho, 2013). 

Relativamente ao processo construtivo dos muros de Berlim, este encontra-se esquematizado, 

de forma resumida, na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Faseamento Construtivo de Muros de Berlim (Pinto, 2015) 

É de salientar que, nos muros de Berlim, à semelhança das cortinas de estacas, são adotadas 

vigas de distribuição, nas quais se apoiam as ancoragens. Estas vigas de distribuição são 

materializadas por perfis metálicos, que permitem solidarizar os perfis verticais, o que permite 

uma redistribuição dos esforços na contenção. 

Relativamente ao dimensionamento dos muros de Berlim, é necessário ter em conta não só os 

estados limites últimos de resistência dos barrotes de madeira e perfis verticais e horizontais, 
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mas também os estados limites de utilização, no que diz respeito às deformações, tanto a nível 

assentamentos verticais dos perfis, como a nível de deslocamentos horizontais da contenção. 

Aquando a construção, é necessário ter em conta alguns aspetos, tais como as condições 

meteorológicas, as modificações do regime da água no solo, o risco de esforços anormais e 

também a garantia de segurança das estruturas vizinhas (Cravinho, 2014). 

Em relação às vantagens e desvantagens da utilização dos muros de Berlim como estrutura de 

contenção de terras, estas encontram-se resumidas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Vantagens e Desvantagens da utilização de Muros de Berlim (Cortez, 2014) 

Vantagens Desvantagens 

• Solução económica, no que diz 

respeito a contenções provisórias; 

• Permite obter bons rendimentos 

diários, em área de parede; 

• Permite a realização da escavação e 

execução da contenção ao mesmo 

tempo; 

• Não exige mão-de-obra especializada 

nem grande área de estaleiro. 

• Exigência de terrenos algo consistentes; 

• Não é recomendável abaixo do nível freático, 

devido à erosão do solo e à percolação dos 

finos; 

• Limitação a nível de profundidade. 

Os muros tipo Berlim provisório, tal como já foi referido anteriormente, são constituídos por 

pranchas de madeira, enquanto que, no caso dos muros tipo Berlim definitivos (também 

denominados muros tipo Munique), a contenção é efetuada por painéis de betão armado. 

Enquanto que, nos muros tipo Berlim provisório, as pranchas de madeira são colocadas em 

simultâneo, ao longo do desenvolvimento da contenção, por nível de escavação, no caso dos 

muros tipo Munique, a betonagem dos painéis de betão armado, em cada nível, é efetuada 

alternadamente, segundo painéis primários e secundários. 

Relativamente ao rendimento de execução da contenção, este é consideravelmente superior no 

caso dos muros tipo Berlim provisórios, tendo sido este um fator preponderante na escolha do 

tipo de contenção a executar no alçado Nascente, correspondente à Rua Aurélio Quintanilha. A 

nível de custo, este também é inferior nos muros de Berlim provisórios, tendo sido outro fator a 

ter em conta na escolha deste tipo de contenção periférica. O fato de haver espaço disponível 

para executar as paredes de betão armado das caves, através de cofragem tradicional, também 

possibilitou adotar uma contenção provisória tipo Berlim. Caso não existisse disponibilidade de 

espaço, ter-se-ia de adotar uma solução de contenção definitiva, na qual a parede da contenção 

periférica iria incorporar a estrutura definitiva. 

2.3. Sistemas de Suporte de Escavações 

Geralmente, as estruturas de contenção periféricas não são suficientes para garantir à estrutura 

de suporte a resistência e rigidez necessárias, pelo que é corrente o recurso a sistemas de 
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suporte de escavações. Estes consistem em estruturas auxiliares de suporte, materializando-se 

em diversos tipos, sendo os principais: escoramentos, ancoragens e bandas de laje. É de referir 

que, na presente dissertação, será abordado com maior detalhe o sistema auxiliar de bandas de 

laje. 

É de referir que os escoramentos têm um caráter provisório, sendo que as ancoragens podem 

ser provisórias ou definitivas, consoante o período de vida útil definido em projeto. No caso das 

bandas de lajes, estas são dimensionadas para o período de vida útil da estrutura, fazendo parte 

integrante desta, por conseguinte. 

2.3.1. Escoramentos 

Os escoramentos consistem num método simples de travamento da estrutura de contenção. São 

constituídos, geralmente, por perfis metálicos, podendo estes ser pré-esforçados, de modo a 

garantir maior eficácia no controlo de deformações. Tal como já foi referido anteriormente, os 

escoramentos têm uma elevada rigidez, o que lhes permite garantir uma boa resistência à 

compressão, apresentando uma elevada rigidez. Contudo, no caso de escoramentos metálicos, 

para grandes vãos, este tipo de solução é menos eficaz, devido aos problemas de encurvadura 

que podem surgir. 

Em termos de aplicabilidade, este tipo de solução apresenta uma grande economia, com elevada 

rapidez de execução. No entanto, a utilização de escoramentos traz limitações, pelo fato de se 

traduzir numa redução de espaço, o que pode dificultar os trabalhos em obra. 

Assim, os escoramentos aplicam-se em situações em que as estruturas de suporte estão 

próximas, e nos cantos das contenções, como se pode observar na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Exemplo de escoramento de canto no caso de estudo (fotografia tirada a 22/03/2017) 

É ainda de salientar o fato de os escoramentos constituírem uma solução mais indicada do que 

as ancoragens, no caso de haver restrição do subsolo vizinho, ou no caso de o solo competente 

apenas se encontrar a uma profundidade demasiado elevada, o que inviabiliza a utilização de 

ancoragens (Oliveira, 2012). 
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2.3.2. Ancoragens 

As ancoragens são elementos estruturais que funcionam à tração, podendo ser executadas em 

solo ou rocha. Estas permitem a transmissão de cargas ao terreno, através da mobilização do 

atrito lateral entre o bolbo de selagem e o terreno envolvente. 

As ancoragens são constituídas por três elementos: 

• A cabeça, na qual é tracionada a armadura, transmitindo a carga da ancoragem para a 

estrutura, através da placa de apoio; 

• O comprimento livre, que consiste no comprimento desde a cabeça da ancoragem até 

ao bolbo de selagem, onde não é transmitida qualquer carga ao terreno envolvente; 

• O comprimento de selagem, que consiste na região na qual se dá a transmissão da 

força de tração ao terreno envolvente, através da calda de cimento. 

Em termos de aplicabilidade, as ancoragens consistem numa solução frequentemente adotada 

como sistema de suporte de estruturas de contenção flexíveis, na medida em que auxiliam a 

garantir a resistência aos impulsos de terras. Tal como já foi referido anteriormente, a aplicação 

de ancoragens em contenções periféricas permite reduzir o tempo necessário para a execução, 

permitindo também maior flexibilidade no processo construtivo (Guerra, 2015). 

As ancoragens podem ser de dois tipos: ativas e passivas. As ancoragens ativas são pré-

esforçadas antes de serem colocadas em serviço, o que permite limitar a deformação da 

estrutura. Por outro lado, as ancoragens passivas são ativadas com o deslocamento da estrutura, 

sendo seladas em todo o comprimento, pelo que não têm comprimento livre.  

Em relação à vida útil, as ancoragens podem ser provisórias ou definitivas sendo que, no caso 

das últimas, existem exigências mais elevadas no que diz respeito à proteção contra a corrosão, 

instrumentação e acessibilidade para o retensionamento ou substituição das ancoragens 

definitivas. Quando o período de vida útil da ancoragem é no mínimo 2 anos, considera-se que 

esta é definitiva, caso contrário, trata-se de uma ancoragem provisória (Fernandes, 2016). 

Relativamente às vantagens e desvantagens da utilização de escoramentos, estas encontram-

se resumidas na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Vantagens e Desvantagens da utilização de ancoragens (Oliveira, 2012) 

Vantagens Desvantagens 

• Permite reduzir as deformações 

horizontais, devido à força de tração 

exercida no sentido contrário aos 

impulsos do terreno, o que permite reduzir 

os assentamentos dos edifícios a tardoz 

da cortina, por conseguinte; 

• Não introduz constrangimentos de 

espaços no interior da escavação; 

• Estrutura de suporte mais segura que os 

escoramentos, na medida em que o risco 

de ser danificada por trabalhos de 

escavação é reduzido. 

 

• São mais onerosas e com prazos de 

execução superiores ao dos 

escoramentos; 

• Requerem mão-de-obra e equipamento 

especializados; 

• São limitadas pela existência estruturas 

vizinhas existentes (caves de edifício, 

túneis do metro, serviços); 

• Elevado desperdício de material, 

podendo-se aproveitar apenas a cabeça 

da ancoragem; 

• A injeção do bolbo de selagem pode 

provocar danos em construções vizinhas. 

2.3.3. Bandas de Laje 

Recentemente, o recurso a bandas de laje para o travamento de cortinas tem sido uma 

alternativa aos sistemas de travamento mais tradicionais (ancoragens ou escoramentos, por 

exemplo), quando surgem condicionamentos de natureza administrativa, técnica ou económica, 

o que inviabiliza a execução destes elementos (Pinto et al., 2010). No caso de estudo da 

ampliação do Hospital da Luz, a impossibilidade de realização de ancoragens no alçado 

adjacente ao túnel do metro, levou a que se optasse por um travamento constituído por bandas 

de laje. 

Esta solução carateriza-se por um sistema de suporte de escavações que serve de apoio às 

contenções periféricas, permitindo controlar as deformações destas, e também resistir aos 

impulsos de terras. Este tipo de estrutura consiste em troços de laje que são betonados contra o 

terreno, através da metodologia top-down. A execução das bandas de laje é compatibilizada com 

a escavação, incorporando também a estrutura dos pisos enterrados, tendo função de 

travamento, não só na fase provisória, mas também na fase definitiva. 

Este tipo de solução permite tirar partido de elementos com elevada rigidez, controlando as 

deformações, o que garante a segurança do interior da obra, sem interferir o solo a tardoz da 

cortina, nem afetar a estanqueidade desta (Fernandes, 2016). O recurso a bandas de laje permite 

também uma maior disponibilidade de espaço no interior da obra, quando comparada com 

soluções escoradas. Um exemplo da utilização de bandas de laje, no caso de estudo da 

ampliação do Hospital da Luz, encontra-se representado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Exemplo de bandas de laje no caso de estudo (fotografia tirada a 05/04/2017) 

O recurso a bandas de laje pode ser efetuado em alternância com outro tipo de soluções, como 

é o caso da utilização de vigas metálicas treliçadas. Estas garantem a continuidade das lajes, 

através da transmissão das reações laterais, o que permite com que todos os elementos de 

travamento funcionem em conjunto (Pinto et al., 2008). 

Assim, o caráter provisório das vigas metálicas provisórias é vantajoso quando a arquitetura 

define grandes aberturas, por exemplo, no caso de rampas de acesso a parques de 

estacionamento. Um exemplo da representação esquemática da combinação de bandas de laje 

com treliças metálicas no travamento de contenções periféricas encontra-se representado na 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Representação esquemática de bandas de laje (Pinto, 2015) 

Então, pelo que já foi mencionado anteriormente, as bandas de laje consistem numa boa 

alternativa às ancoragens, quando está impossibilitada, ou muito condicionada, a utilização do 

terreno vizinho. Em relação aos escoramentos, é também mais vantajosa na medida em que 

permite a realização dos trabalhos de escavação de uma forma menos condicionada, pois o 

espaço ocupado é mais reduzido. Este tipo de solução, ao permitir a incorporação na estrutura 

definitiva, torna-a mais rápida e económica.  
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Também o fato de contribuir para uma diminuição dos deslocamentos, quando comparado com 

a situação em que se tivesse de proceder à desativação de escoramentos ou ancoragens, 

consiste numa vantagem da utilização de bandas de laje (Santos, 2015). Relativamente às 

vantagens e desvantagens da utilização de bandas de laje em travamentos de contenções 

periféricas, estas encontram-se resumidas na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Vantagens e Desvantagens da utilização de bandas de laje (Pinto et al., 2008) 

Vantagens Desvantagens 

• Não utilização do terreno vizinho, o que 

leva a menor impacto em estruturas e 

infraestruturas vizinhas; 

• Elevada rigidez; 

• Incorporação de elementos na estrutura 

definitiva; 

• Não determina a furação da contenção, 

em particular quando a tardoz da mesma 

existem solos permeáveis e saturados. 

• Escavação condicionada sob as bandas 

de laje; 

• Necessidade de adotar elementos 

verticais de suporte, em geral perfis 

metálicos provisórios, que sustentam as 

bandas de laje; 

• Elevada exigência relativamente à 

compatibilização entre o projeto de 

arquitetura e de estabilidade. 

É de referir que, de modo a que as bandas de laje sejam incorporadas na estrutura definitiva, a 

solução de escavação e contenção periférica deverá ser antecipadamente compatibilizada com 

a solução de arquitetura.
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3. Caso de Estudo – Ampliação do Hospital da Luz, Lisboa 

3.1. Enquadramento Geral 

O presente caso de estudo trata-se da ampliação do Hospital da Luz. Tal como já foi referido 

anteriormente, a elevada procura pelos serviços de saúde prestados pela Luz Saúde – USATI 

S.A., levou a que houvesse a necessidade de se aumentar a capacidade do Hospital, o que levou 

também à necessidade de ampliação do seu parque de estacionamento, por conseguinte. Assim, 

a câmara municipal de Lisboa vendeu o lote do terreno à Luz Saúde, na sequência de uma hasta 

pública. No lote do terreno encontrava-se o quartel dos bombeiros da terceira companhia do 

Regimento de Sapadores Bombeiros, o qual teve de ser demolido. 

Em relação à empreitada, a ampliação do Hospital da Luz apresenta uma área de implantação 

de 9 589,00 m², uma volumetria de 125 906,33 m3 e uma área total de construção de 

56 696,00 m². Esta área de construção traduz-se em 7 pisos elevados e 4 pisos enterrados, com 

2 rampas de acesso. O prazo de execução previsto para a empreitada é de 36 meses. 

Relativamente à localização da zona a intervir, esta pode-se observar na Figura 3.1, assim como 

os edifícios e rede viária circundante. A região a intervir é delimitada da seguinte forma: 

• Alçado Norte: Avenida Condes de Carnide e Rua Albert Einstein; 

• Alçado Oeste: Edifício existente do Hospital da Luz; 

• Alçado Sul: Avenida Lusíada/Túneis do Metropolitano de Lisboa; 

• Alçado Nascente: Rua Aurélio Quintanilha. 

 

Figura 3.1 - Planta de localização e implantação da zona a intervir 

Em relação aos principais intervenientes na empreitada da ampliação do Hospital da Luz, 

destacam-se os seguintes: 

• Empreiteiro: Consórcio Mota-Engil Engenharia e Construção S.A. / HCI Construções 

S.A.;  

• Fiscalização: Teixeira Trigo, Lda; 

N 
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• Projeto de escavação e contenção periférica: JETsj - Geotecnia, Lda; 

• Projeto de estruturas: Dimstrut - Engenharia de Estruturas, Lda; 

• Projeto de Arquitetura: Risco, S.A.; 

• Estudo Geológico e Geotécnico: Geocontrole - Geotecnia e Estruturas de Fundação S.A. 

É de referir que este capítulo incidirá na fase de escavação e contenção periférica, abordando-

se os processos construtivos adotados em obra, com destaque para a cortina de estacas travada 

com recurso a bandas de laje. É de salientar que será realizada uma análise crítica das soluções 

adotadas em obra, fazendo-se uma comparação com as soluções adotadas em projeto. 

Deste modo, a fase de execução da escavação e contenção periférica pode-se dividir em 2 

etapas. Numa primeira fase, procedeu-se à escavação até à cota +75,00 m, ao abrigo de taludes 

provisórios, complementada com a execução de contenção tipo Berlim. Após a demolição total 

do quartel dos bombeiros e a execução de aterros para a reposição das plataformas de trabalho, 

foram executadas as soluções de contenção periférica, de acordo com os condicionamentos 

existentes (Pinto & Tomásio, 2016). As soluções adotadas em fase de escavação e contenção 

periférica encontram-se representadas na Figura 3.2, tratando-se das seguintes: 

• Alçado Norte: Optou-se por uma solução de cortina de estacas travadas com recurso a 

ancoragens provisórias; 

• Alçado Poente: A escavação é contígua ao Hospital e, tratando-se da mesma cota de 

fundação, não há necessidade de execução de estrutura de contenção; 

• Alçado Sul: A escavação desenvolve-se paralelamente ao túnel do metro, pelo que se 

optou por uma solução de cortina de estacas travadas com recurso a bandas de laje, 

executadas durante a fase de escavação; 

• Alçado Nascente: Face ao espaço disponível, optou-se por uma solução de escavação 

mista em que, numa fase inicial, se optou por uma contenção do tipo muro de Berlim, 

sendo a restante profundidade escavada em talude. 

 

Figura 3.2 - Soluções adotadas: Cortinas de estacas ancoradas/escoradas (laranja), muro de Berlim 
(verde) e cortina de estacas travadas com recurso a bandas de laje (azul) 

N 

http://pt.kompass.com/c/dimstrut-engenharia-de-estruturas-lda/pt117098/
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3.2. Condicionamentos 

3.2.1. Natureza Geológico-Geotécnica 

O estudo geológico-geotécnico foi da autoria da empresa Geocontrole - Geotecnia e Estruturas 

de Fundação, S.A., tendo este sido solicitado pela DimStrut, Engenharia de Estruturas, Lda. Para 

a realização deste estudo, teve-se em conta a Carta Geológica de Lisboa, que se encontra 

representada na Figura 3.3. Também se considerou o estudo geológico-geotécnico realizado 

pela Geocontrole, em 2013, aquando a obra de ampliação do estacionamento do Hospital da 

Luz. 

 

Figura 3.3 - Enquadramento geológico do local do caso de estudo (Geocontrole, 2016) 

Deste modo, foram realizadas 11 sondagens mecânicas (S1B a S8B e SP1 a SP3), cuja 

localização se pode observar no Anexo A. Estas sondagens mecânicas consistiram em ensaios 

de penetração dinâmicos SPT, o que permitiu avaliar in situ a compacidade e a consistência dos 

solos, de modo a definir o zonamento geotécnico do local em estudo. 

Foram também instalados piezómetros, com o objetivo de avaliar o nível freático. Então, 

procedeu-se à instalação de piezómetros hidráulicos de circuito aberto na dependência dos furos 

de sondagem SP1, SP2 e SP3. 

Por fim, foram realizados ensaios laboratoriais, nos quais foi selecionado um conjunto de 

amostras representativas da litologia do local, tendo estas sido submetidas a tratamento 

laboratorial, com vista à determinação das propriedades geotécnicas do solo. 

Deste modo, tendo em conta o estudo geológico-geotécnico elaborado pela Geocontrole (2016), 

obteve-se a seguinte estratigrafia litológica do local: 

• Aterros (Contemporâneo): tratam-se de deposições heterogéneas, principalmente 

silto-argilosas sendo, por vezes, arenosas. Desenvolvem-se à superfície, com a sua 

espessura a variar entre, aproximadamente, 2m (SB1 e SB2) e 10m (SB7). 

Relativamente aos resultados provenientes dos ensaios SPT, têm-se valores de NSPT 

N 
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situados entre 1 e 16 pancadas. Assim, os aterros constituem uma unidade geológica de 

fraco desempenho geotécnico, pois possuem reduzida resistência e deformabilidade, e 

também estabilidade fraca durante a escavação; 

• Argilas e Calcários dos Prazeres (Miocénico): alternância entre camadas constituídas 

por argilas siltosas, margosas, por vezes arenosas, com concreções carbonatadas e 

lentículas de cascões; 

• Formação de Benfica (Eocénico-Oligocénico): tratam-se de sedimentos de cor 

arroxeada, formados por areias siltosas com seixo ocasional, tendo uma matriz silto-

margosa. Relativamente aos ensaios SPT, obtiveram-se valores de NSPT superiores a 

60, pelo que se tratam de solos de compacidade muito elevada. 

Deste modo, face à litologia referida anteriormente, foi definido o zonamento geotécnico, com as 

respetivas características geotécnicas. Este zonamento foi agrupado em três grupos (ZG3, ZG2 

E ZG1), tal como se pode observar na Tabela 3.1. É de referir que as caraterísticas presentes 

na tabela, foram as adotadas aquando o dimensionamento da estrutura. 

Tabela 3.1 - Zonas e parâmetros geotécnicos adotados (Pinto & Tomásio, 2016) 

Zona Geotécnica N (SPT) 
E 

(MPa) 

’ 

(º) 

c’ 

(kPa) 

 

(kN/m3) 

ZG3 – Aterro 1-16 10 24  0  18 

ZG2E – Siltes arenosas 29 25 30 5 19 

ZG2D – Argilas silto-carbonosas 16-33 25 32 8 19 

ZG2C – Argilas siltosas e margosas 11-25 20 30 10 19 

ZG2B – Argilas siltosas e margosas 29-60 45 34 15 20 

ZG2A – Margas Calcárias 43-60 55 36 20 20 

ZG1 – Areias argilosas 60 60 36 20 20 

Assim, o estudo geológico-geotécnico permitiu inferir o seguinte (Geocontrole, 2016): 

• Os resultados das sondagens revelam a presença de depósitos de aterro com fracas 

propriedades geotécnicas, assentes sobre solos miocénicos e oligocénicos de natureza 

argilosa; 

• A cota do fundo de escavação situa-se aproximadamente à cota +63,00 m e, como se 

têm solos miocénicos muito duros e rijos, a partir dos 15 a 23 m de profundidade, é 

possível o recurso a fundações diretas, dado que se pode ter tensões de contacto de 

350 kPa; 

• Existe a necessidade de se realização contenção periférica, devido tanto à interferência 

dos aterros e solos miocénicos e também à envolvente urbana. 
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3.2.2. Condicionamentos Hidrogeológicos 

O estudo geológico-geotécnico elaborado pela Geocontrole (2016) refere que, aquando a 

realização da campanha de reconhecimento (abril e maio de 2016), foi detetada a presença de 

água a profundidades que variaram entre aproximadamente 3m e 13m. Na dependência dos 

piezómetros instalados nos furos S1P, S2P e S3P, foram medidos níveis piezométricos 

estabilizados em torno, dos 9m, 12m e 4,5m de profundidade, respetivamente. 

Os aterros, tendo uma natureza principalmente argilo-arenosa, apresentam uma permeabilidade 

reduzida a média, pelo que existe a possibilidade de ocorrer acumulação de águas, aquando 

períodos de maior pluviosidade. 

Em relação ao substrato miocénico, este apresenta uma reduzida permeabilidade. Contudo, a 

alternância entre camadas argilosas e arenosas, pode levar à formação de aquíferos suspensos 

a diferentes cotas.   

O fato de a zona a intervir possuir características planálticas, aliada às condições referidas 

anteriormente, conferem ao solo uma disponibilidade hidrogeológica moderada, que está 

relacionada, sobretudo com a concentração de caudais de percolação subterrânea nas zonas de 

maior contraste de permeabilidade (Geocontrole, 2016). 

Face ao que foi referido anteriormente, considerou-se para efeitos de projeto, a ausência de nível 

freático, dado que este não era significativo. Para a possível afluência de caudais no interior da 

escavação, considerou-se uma bombagem através de dispositivos convencionais.  

É de salientar que, como o Inverno do presente ano foi pouco rigoroso, com uma pluviosidade 

reduzida, não houve nenhum problema relacionado com o excesso de caudais de percolação 

subterrânea. 

3.2.3. Estruturas/Infraestruturas Vizinhas 

A zona a intervir localiza-se numa malha densamente urbanizada e rodeada por importantes vias 

rodoviárias, pelo que foram adotadas soluções que minimizassem o impacto nestas estruturas e 

infraestruturas vizinhas. Tal como se encontra representado na Figura 3.1, têm-se as seguintes 

estruturas/infraestruturas vizinhas no redor da escavação: 

• Alçado Norte: Avenida Condes de Carnide e Rua Albert Einstein, tendo sido interrompida 

esta última; 

• Alçado Poente: Edifício do Hospital da Luz existente, pelo que não houve qualquer 

problema de se realizar a escavação ao abrigo de taludes, pois a escavação confronta 

com a parede moldada do Hospital já existente; 

• Alçado Sul: Avenida Lusíada e túnel do metro, não tendo sido interrompida nenhuma 

destas infraestruturas. É de referir que o túnel do metro é constituído por 3 túneis: 2 de 

estacionamento e 1 de circulação; 
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• Alçado Nascente: Rua Aurélio Quintanilha, tendo sido feita uma ocupação parcial do 

arruamento, para permitir a execução da contenção periférica e dos taludes de 

escavação. 

É de salientar que, no capítulo 3.3, referente às soluções executadas, estas serão abordadas 

com maior detalhe, tendo em conta, não só devido às condições geológico-geotécnicas, mas 

também as estruturas/infraestrutras vizinhas. 

3.2.4. Serviços Enterrados 

Relativamente a serviços enterrados, foi efetuado o levantamento das infraestruturas de redes 

de serviços que pudessem vir a interferir com o local a intervir, antes de decorrerem os trabalhos 

de escavação. Em fase de projeto, as soluções adotadas estavam já compatibilizadas com a 

manutenção dos serviços enterrados conhecidos. É de referir que se procedeu à desativação da 

rede de águas e gás na Rua Albert Einstein (Alçado Norte). 

3.3. Soluções Executadas 

Posteriormente, serão abordadas as soluções executadas em obra, em fase de escavação e 

contenção periférica. É de salientar que estas soluções foram concebidas com o objetivo de 

garantir a menor interferência nas estruturas e infraestruturas vizinhas, através do controlo das 

deformações do terreno envolvente à escavação. Procurou-se também que estas soluções 

garantissem não só rapidez e facilidade de execução e segurança, mas também o equilíbrio entre 

o binómio segurança/custo. 

Tal como já foi referido anteriormente, a empreitada de escavação e contenção periférica dividiu-

se em duas fases: uma primeira em que se procedeu à demolição do quartel de bombeiros, 

coordenada com a execução de contenção do tipo Berlim, e uma segunda fase em que foram 

executadas as estruturas de contenção periféricas definitivas, tais como cortina de estacas 

ancoradas e escoradas e cortina de estacas travada com recurso a bandas de laje. Ao longo 

deste subcapítulo irão ser abordadas estas soluções, sendo feita uma comparação entre a 

solução em obra e a solução adotada em projeto. 

É de referir que foi efetuado um acompanhamento ao local da obra, estando este documentado 

através de fotografias no Anexo C. 

3.3.1. Cortina de Estacas Ancorada 

No alçado Norte (Avenida Condes de Carnide), foi adotada uma solução do tipo cortina de 

estacas, travada com recurso a ancoragens. Esta solução consiste numa cortina de estacas 

moldadas ϕ600mm, espaçadas a 1,20m ao eixo, num comprimento total máximo de 

aproximadamente 22m, de modo a que seja assegurado um encastramento, abaixo da cota de 

fundo de escavação, entre 5,0m e 7,5m. A solução adotada também possui função de fundação 

da parede de contenção na fase definitiva da estrutura. 
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Em relação à sua execução, as estacas foram realizadas com recurso à técnica da vara kelly, 

utilizando-se tubos moldadores recuperáveis na parte superior, onde o terreno era menos 

competente. 

Na Figura 3.4 pode-se observar um pormenor, em planta, da cortina de estacas moldadas 

executada. É de referir que, o terreno exposto, durante a escavação, foi estabilizado através de 

betão projetado com 10cm de espessura, aplicado em duas camadas, tendo este sido reforçado 

com fibras metálicas. De modo a que fosse garantida a drenagem, foram colocados geodrenos 

sub-horizontais ϕ50mm de 3,00m de comprimento, afastados de 3,60m. 

 

Figura 3.4 - Representação esquemática, em planta, da cortina de estacas 

Em relação às ancoragens, estas são constituídas por 5 cordões de 0,6’’, de modo a permitirem 

um pré-esforço útil máximo de 600kN. As ancoragens possuem um afastamento médio, em 

planta, de 3,60m. Tendo em conta as condições geológico-geotécnicas, a possibilidade de 

intersecção com estruturas/infraestruturas existentes e também a necessidade de se realizar o 

bolbo de selagem em terrenos competentes, consideraram-se comprimentos e inclinações 

variáveis para as ancoragens. Foi adotado, em fase de projeto, um comprimento de selagem 

mínimo de 7,00m. É ainda de referir que as ancoragens são provisórias, pelo que, na fase 

definitiva, a estrutura das lajes dos pisos enterradas será responsável pelo travamento da 

contenção periférica. Assim, as ancoragens serão desativadas após a conclusão da estrutura do 

Hospital da Luz.  

Salienta-se também o fato de se terem utilizado escoramentos, materializados por perfis 

metálicos HEB 220 e HEB 120, estando estes devidamente apoiados ao nível das vigas de 

distribuição. 

Na Figura 3.5 pode-se observar a cortina de estacas ancorada executada. 
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Figura 3.5 - Execução de cortina de estacas ancorada (fotografia tirada a 29/03/2017) 

Relativamente ao faseamento construtivo, foi adotado o seguinte (Pinto & Tomásio, 2016): 

a) Realização de vistoria a todas as estruturas e infraestruturas a preservar, vizinhas ao 

recinto da escavação; 

b) Preparação da plataforma de trabalho e dos acessos à obra, tendo em conta a topografia 

do local e os equipamentos de furação a utilizar; 

c) Instalação e zeragem dos dispositivos de instrumentação definidos no âmbito do plano 

de instrumentação e observação, em particular alvos topográficos e inclinómetros; 

d) Execução das estacas com a profundidade necessária, a partir da cota da plataforma de 

trabalho. Onde indicado, deve-se colocar as calhas inclinométricas; 

e) Saneamento da cabeça das estacas; 

f) Escavação e execução da viga de coroamento, que solidariza todas as estacas da 

cortina; 

g) Instalação e zeragem dos dispositivos de instrumentação definidos no âmbito do plano 

de instrumentação e observação, em particular dos alvos topográficos; 

h) Instalação de escoramentos de canto e execução de ancoragens provisórias, onde 

indicado. É de referir que a selagem das ancoragens deve realizar-se com calda de 

cimento, através do sistema de injeção IRS; 

i) Escavação até à cota da base da via de distribuição, quando existente; 

j) Execução de drenos sub-horizontais; 

k) Aplicação de betão projetado, por camadas, com uma espessura total de 10 cm; 

l) Execução de ferrolhos para a viga de distribuição; 

m) Execução da viga de distribuição; 

n) Instalação de escoramentos de canto e execução de ancoragens provisórias, onde 

indicado; 

o) Instalação e zeragem dos restantes dispositivos de instrumentação definidos no âmbito 

do plano de instrumentação e observação, em particular as células de carga em 

ancoragens; 
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p) Realização dos ensaios de receção em todas as ancoragens, de acordo EN 1537. 

Blocagem da ancoragem; 

q) Repetição dos passos i) a p) para os restantes níveis de escavação, até à cota final de 

projeto; 

r) Execução da estrutura do edifício do Hospital, de baixo para cima, até ser atingido o 

primeiro piso acima do solo; 

s) Desativação das ancoragens e dos escoramentos. 

Deste modo, a solução adotada para este alçado permitiu a escavação de cerca de 15m de altura 

máxima, o que permitiu a realização dos 4 pisos enterrados necessários. Assim, tal como já foi 

mencionado, o travamento da contenção periférica foi garantido pelas ancoragens provisórias e 

escoramentos. As vigas de distribuição permitem uma melhor redistribuição de esforços na 

cortina, pelo que evita a concentração excessiva dos esforços. O fato de as ancoragens e os 

escoramentos estarem apoiadas ao nível das vigas de distribuição, permite com que transmitam 

as cargas a estas, que por sua vez transmitirão ao conjunto de estacas. 

Relativamente à solução executada em obra, esta foi de acordo com o que estava previsto em 

fase de projeto, tendo tido algumas alterações. Em fase de projeto, a realização dos contrafortes 

na parede da contenção apenas seria efetuada após a execução da contenção periférica deste 

alçado. Contudo, o empreiteiro apresentou uma alternativa para o faseamento construtivo dos 

contrafortes, que consistia na execução destes através do método top-down (de cima para 

baixo), tendo esta solução sido aprovada pelo projetista, a qual se pode observar na Figura 3.5. 

É de salientar o fato de ter havido problemas relativamente a deslocamentos nesta cortina que 

se deveram, possivelmente, ao impulso gerado pelos contrafortes, que se encontravam em 

“consola”. Assim devia ter sido considerada a execução de microestacas como apoio aos 

contrafortes, de modo a evitar o efeito de derrubamento da parede. 

3.3.2. Cortina de Estacas Escorada 

No alçado Sul, mais precisamente no local onde se encontrará o túnel de saída do parque de 

estacionamento do Hospital da Luz, foi adotada uma solução de cortina de estacas, travadas 

com recurso a escoras. A solução adotada consiste numa cortina de estacas ϕ600mm//1,20m, 

escorada com perfis HEB200, sendo que as vigas de distribuição consistem em perfis HEB300. 

É de referir também que a cortina de estacas foi travada pela laje de fundo da rampa de acesso, 

com uma espessura de 0,40m e cota variável. 

A proximidade entre cortinas de estacas permitiu a aplicação desta solução, que tem uma 

execução mais rápida, quando comparada com o recurso a ancoragens, por exemplo. Assim, 

conseguiu-se um controlo de deformações através de elementos de elevada rigidez (escoras). 

Pode-se observar nas Figura 3.6 e Figura 3.7 a solução adotada em fase de projeto, bem como 

a execução da cortina de estacas escorada.  
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Figura 3.6 – Corte da solução adotada em projeto para a execução da cortina de estacas escorada (Pinto, 

2016) 

 

Figura 3.7 – Execução de cortina de estacas escorada (fotografia tirada a 08/03/2017) 

É de salientar que, numa fase inicial do projeto, estava apenas previsto a realização de apenas 

um nível de escoramentos, tendo sido adotado, numa fase posterior, mais um nível. 

3.3.3. Cortina de Estacas travada com recurso a Bandas de Laje 

No alçado Sul, confrontante com a Avenida Lusíada, optou-se por uma contenção periférica que 

consistiu numa cortina de estacas travada através de bandas de laje. A proximidade do túnel do 

Metropolitano de Lisboa à contenção inviabilizou a execução de ancoragens, pelo que se optou 

por um sistema de travamento constituído por troços de laje.  

Relativamente à execução da cortina de estacas, o processo foi igual ao já mencionado no 

capítulo 3.3.1, referente à cortina de estacas ancoradas 

Em relação às bandas de laje, estas consistem em vigas horizontais que têm função de 

resistência aos impulsos de terra que atuam sobre a contenção periférica. Estes impulsos são 

transmitidos, por sua vez, a contrafortes, materializados em cortinas de estacas moldadas 

secantes/espaçadas. É de referir que, na zona de apoio das bandas de laje aos contrafortes, as 

estacas são secantes, o que garante um apoio contínuo, bem como um funcionamento estrutural 

em conjunto do contraforte. 
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Tal como já foi mencionado anteriormente, a solução adotada consistiu numa cortina de estacas 

moldadas ϕ600mm espaçadas a 1,20m, sendo as estacas secantes ϕ600mm. Na Figura 3.8 está 

ilustrado um corte representativo da solução prevista em projeto. 

 

Figura 3.8 - Corte da solução adotada em projeto para a execução das bandas de laje (Pinto, 2016) 

Deste modo, tendo em conta os condicionamentos referidos anteriormente, preconizou-se a 

realização de travamentos ao nível dos pisos 0, -1 e -2. É de referir que, na zona onde se 

localizará a entrada do túnel de acesso ao parque de estacionamento do Hospital da Luz, não 

existe nenhum elemento de travamento ao nível do piso 0 pelo que, nesta região, a escavação 

do troço inicial foi realizada ao abrigo de cortina de estacas em consola. 

Em relação ao dimensionamento das bandas de laje, foi considerado, para além da rigidez e 

resistência destes elementos, também o processo construtivo, relativo às fases de escavação e 

também de execução da estrutura dos pisos enterrados. A geometria dos troços de laje foi 

definida então de modo a interferir o menos possível com a execução dos elementos estruturais 

das caves. Relativamente à sua execução, as bandas de laje foram betonadas contra o terreno, 

tendo sido compatibilizadas com a escavação. 

Assim, o sistema de suporte da contenção periférica é caraterizado por bandas de laje com 

0,25m de espessura para os pisos 0 e -1 e 0,30m de espessura para o piso -2. Estes troços de 

laje possuem 8,50m de largura, estando apoiados em perfis metálicos HEB240, afastados de 

7,50m, aproximadamente. Estes perfis foram selados no interior de furos com ϕ600mm, a uma 

profundidade de 4,00m abaixo da cota de fundo de escavação. É de salientar que, durante esta 

fase foram executados os capitéis dos pilares dos pisos enterrados, tendo sido inseridos nestes, 

os perfis de apoio provisórios, estando estes desalinhados com os eixos dos pilares. É de referir 

também que foi realizada uma banqueta ao nível do piso -3, tendo havido algumas alterações, 

que irão ser explicadas mais adiante neste subcapítulo. 
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Outro aspeto a destacar foi o fato de, ao nível do piso -2, na região central, ter sido adotado um 

sistema de travamento treliçado, constituído pelos seguintes perfis metálicos: montantes e 

diagonais em perfis HEB240 e contraventamento em perfis UNP120. Este sistema de travamento 

trata-se de uma solução de cariz provisório, pois coincide com a zona da rampa de acesso ao 

túnel do estacionamento do Hospital da Luz, pelo que estes travamentos não integrarão a 

estrutura definitiva. 

Nas ilustrações seguintes encontra-se representada, em planta, a solução prevista para a 

execução das bandas de laje. É de salientar que os 2 contrafortes centrais e os perfis metálicos 

de apoio provisórios serão removidos, pelo que os restantes elementos estruturais integrarão a 

estrutura definitiva. 

 

Figura 3.9 - Representação em planta da banda de laje no piso 0 (Pinto, 2016) 

 

Figura 3.10 - Representação em planta da banda de laje no piso -1 (Pinto, 2016) 
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Figura 3.11 - Representação em planta da banda de laje no piso -2 (Pinto, 2016) 

Relativamente ao faseamento construtivo, foi adotado o seguinte (Pinto & Tomásio, 2016): 

a) Realização de vistoria a todas as estruturas e infraestruturas vizinhas a preservar, em 

particular o túnel do Metropolitano de Lisboa; 

b) Preparação da plataforma de trabalho e dos acessos à obra, tendo em conta a topografia 

do local e os equipamentos de furação a utilizar; 

c) Instalação e zeragem dos dispositivos de instrumentação definidos no âmbito do plano 

de instrumentação e observação, em particular alvos topográficos e marca no interior da 

galeria do Metropolitano de Lisboa; 

d) Execução das estacas com a profundidade necessária, a partir da cota da plataforma de 

trabalho. Onde indicado, deve-se colocar as calhas inclinométricas; 

e) Saneamento da cabeça das estacas; 

f) Escavação e execução da viga de coroamento, que solidariza todas as estacas da 

cortina; 

g) Instalação e zeragem dos dispositivos de instrumentação definidos no âmbito do plano 

de instrumentação e observação, em particular dos alvos topográficos; 

h) Execução de furações com 600 mm de diâmetro, de modo a que seja permitida a 

selagem dos perfis HEB240, que servem de apoio às bandas de laje; 

i) Introdução dos perfis metálicos nas furações e selagem destes num comprimento total 

de 2 m, ao nível do último piso de escavação; 

j) Escavação até à cota do piso -1; 

k) Execução do travamento da contenção ao nível do piso -1, constituído por troços de laje, 

devendo estes apoiar-se devidamente nos perfis verticais de apoio, na cortina de estacas 

e nos contrafortes; 

l) Escavação até o nível do piso -2; 

m) Execução de drenos sub-horizontais; 

n) Aplicação de betão projetado, por camadas, com uma espessura total mínima de 10 cm; 



36 

o) Execução do travamento da contenção ao nível do piso -2, constituído por troços de laje, 

devendo estes apoiar-se devidamente nos perfis verticais de apoio, na cortina de estacas 

e nos contrafortes; 

p) Escavação sucessiva até à cota do fundo de escavação, deixando uma banqueta à cota 

do piso -3 ao longo de todo o alçado Sul, 

q) Execução da restante estrutura dos pisos enterrados até ao piso da cobertura, incluindo 

a ligação às bandas de laje; 

r) Escavação da banqueta na cota do piso -3 e finalização dos trabalhos de construção 

nesta zona. 

Em relação à solução executada em obra, esta procedeu-se de acordo com o que foi adotado 

em projeto, com uma pequena alteração. Assim, a necessidade de se aterrar noutros locais da 

obra levou a que o empreiteiro propusesse a seguinte alternativa: betonagem de duas bandas 

de laje nos dois extremos, o que permitiria a remoção da banqueta ao nível do piso -3. 

Na Figura 3.12 encontra-se ilustrada a cortina de estacas travadas com recurso a bandas de laje, 

já com a solução alternativa adotada, em que já se pode observar o betão de limpeza ao nível 

do piso -3, no extremo direito da figura. 

 

Figura 3.12 – Execução de cortina de estacas travada com recurso a bandas de laje (fotografia tirada a 
06/06/2017) 

3.3.4. Muro Tipo Berlim Provisório 

No alçado nascente, que é limitado pela rua Aurélio Quintanilha, foi adotada uma solução de 

contenção periférica do tipo muro de Berlim provisório, tendo esta sido ancorada, seguida de 

escavação em talude. Este tipo de contenção periférica permitiu suportar não só o terreno, mas 

também as sobrecargas da via rodoviária da rua mencionada. 

Esta contenção periférica trata-se de uma solução provisória, pelo que esta não integrará a 

superestrutura. Após a construção dos pisos enterrados, será aterrada a zona entre o muro de 

Berlim e estes pisos, como é ilustrado no corte da Figura 3.13. 
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Figura 3.13 - Corte da solução adotada em projeto para a execução do muro de Berlim (Pinto, 2016) 

Relativamente ao faseamento construtivo, foi adotado o seguinte (Pinto & Tomásio, 2016): 

a) Execução de vistorias às estruturas e infraestruturas vizinhas e instalação e zeragem 

dos alvos e marcas topográficas a colocar nestas; 

b) Execução dos furos dos perfis verticais, seguindo-se a introdução dos mesmos nos furos 

realizados, procedendo-se à sua selagem, de seguida. É de referir que a selagem dos 

perfis deve ser executada com recurso ao sistema IGU; 

c) Execução, de cima para baixo, por níveis, da contenção periférica, ou seja, à medida 

que se vai escavando, devem ser instalados os barrotes de madeira entre os perfis 

metálicos verticais; 

d) Instalação da viga de distribuição, através de soldadura aos perfis verticais; 

e) Instalação e zeragem dos alvos topográficos ao nível da viga de distribuição; 

f) Tensionamento das ancoragens, realização do ensaio de receção e correspondente 

blocagem, e instalação de células de carga previstas no plano de Instrumentação e 

Observação. A selagem das ancoragens deve ser executada com calda de cimento 

através do sistema de injeção IRS; 

g) Realização de ensaios de receção em todas as ancoragens, de acordo com a EN 1537, 

de modo a comprovar a sua eficácia para as cargas de dimensionamento; 

h) Repetição dos passos c) a g); 

i) Demolição da restante estrutura enterrada e das fundações do edifício do quartel dos 

bombeiros; 

j) Execução da restante escavação em talude. 

É de salientar ainda o fato de a execução do muro de Berlim ter sido coordenada com os 

trabalhos de demolição do edifício do quartel dos bombeiros existente. Em relação aos materiais 

constituintes da solução executada, estes foram os seguintes: 

• Perfis verticais metálicos HEB160 em furo de ϕ400mm, espaçados a 1,2 m ou 1,5 m; 
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• Ancoragens com comprimentos e inclinações variáveis e com cargas de blocagem entre 

450kN e 600kN; 

• Vigas de distribuição constituídas por 2 perfis UNP300; 

• Barrotes de madeira com espessura mínima de 10cm. 

Em relação à solução executada em obra, esta foi realizada de acordo com o que foi adotado 

em projeto, o que se pode observar na Figura 3.14. É de salientar o fato de os perfis verticais 

HEB160 terem sido executados em furo ϕ400mm, ao contrário do que era previsto em projeto 

(10’’, o que se trata de 254mm). Dado o prazo apertado da empreitada, isto permitiu que, devido 

à maior capacidade de furação do trado contínuo, o rendimento da execução dos furos fosse 

superior. É também de referir que, a pedido do empreiteiro, a selagem dos perfis metálicos foi 

realizada com betão, em vez de calda de cimento, permitindo a realização de uma selagem com 

menor comprimento. 

 

Figura 3.14 - Execução de muro de Berlim (fotografia tirada a 05/04/2017) 

3.3.5. Escavação em Talude Provisório 

Em relação aos restantes alçados, foi adotada uma solução de escavação em talude provisório, 

numa primeira fase de escavação até à cota +75,00m, tendo sido prevista a realização de taludes 

com inclinação de acordo com as propriedades mecânicas dos solos. Como em projeto foram 

adotados taludes de inclinação suave (2V:3H), não se considerou o reforço destes. Contudo, 

períodos de maior pluviosidade poderiam levar à erosão dos taludes, o que não ocorreu em fase 

de execução, pelo que não houve necessidade se revestir superficialmente os taludes de 

escavação provisórios.  Na Figura 3.15 pode-se observar um corte tipo da geometria dos taludes 

provisórios previstos. 
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Figura 3.15 - Corte transversal tipo dos taludes de escavação provisórios (Pinto & Tomásio, 2016) 

3.3.6. Recalçamento do Túnel com recurso a Microestacas 

Paralelamente ao túnel de saída do colombo, foi realizado o túnel de saída do parque de 

estacionamento do Hospital da Luz, pelo que se teve de recalçar o túnel existente, com recurso 

a microestacas. Nesta fase, em termos geotécnicos, adotou-se também uma solução do tipo 

muro de Berlim, para realizar a contenção periférica, tendo sido esta provisória, a fim de se 

construir o túnel de saída. Pode-se observar então a execução deste recalçamento do túnel de 

acesso ao parque de estacionamento do Hospital na Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 – Execução de recalçamento do túnel do Colombo com recurso a microestacas (fotografia 

tirada a 07/02/2017) 

3.4. Plano de Instrumentação e Observação 

O Plano de Instrumentação e Observação trata-se de uma ferramenta bastante importante, na 

medida em que tem por objetivo garantir a segurança da execução dos trabalhos de escavação 
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e de construção das estruturas de suporte, permitindo também a análise do comportamento das 

estruturas e infraestruturas vizinhas, durante e após o processo construtivo. Deste modo, o Plano 

de Instrumentação e Observação consiste numa medida de prevenção e gestão de risco, sendo 

utilizado também para confirmar em obra os pressupostos adotados em projeto, podendo 

conduzir a possíveis otimizações. 

No presente caso de estudo, o Plano de Instrumentação e Observação foi definido tendo em 

conta os condicionamentos existentes que poderão afetar a execução dos trabalhos. Deste 

modo, houve particular interesse em se estudar, não só o comportamento da estrutura de 

contenção, como também o comportamento dos túneis do Metropolitano de Lisboa. 

O plano consistiu na medição de determinadas grandezas indispensáveis para a monitorização 

das estruturas e infraestruturas vizinhas, de modo a minimizar os impactos nestas estruturas. 

Destes, destacam-se os empolamentos ao nível dos túneis do metro e dos arruamentos, que 

podem levar ao aparecimento de fendas, e também a elevadas deformações. Para além disto, 

foram também definidos critérios de alerta e de alarme, tanto a nível da estrutura de contenção 

periférica, como a nível das galerias do Metropolitano de Lisboa. O Plano de Instrumentação e 

Observação deve também conter a frequência das leituras das medições, assim como as 

medidas de reforço a adotar, caso seja necessário. 

Deste modo, o Plano de Instrumentação e Observação não deve ser considerado um custo 

adicional à obra, mas antes um investimento na segurança, de modo a que esta não seja 

comprometida. 

3.4.1. Aparelhos e Grandezas medidos 

No presente caso de estudo foram instalados 11 inclinómetros e 13 células de carga, tal como 

se pode observar na Figura 3.17. É de referir que 2 dos inclinómetros foram instalados no exterior 

do recinto da obra, nas imediações das galerias do Metropolitano de Lisboa. 

 

Figura 3.17 - Localização dos inclinómetros e das células de carga 
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Deste modo, foram instalados 36 alvos topográficos no recinto da obra, tendo sido também 

instalados, ao nível dos túneis do Metropolitano de Lisboa, 3 alvos topográficos por secção de 

instrumentação. Foram também instaladas 2 marcas topográficas por secção de instrumentação, 

ao nível da soleira dos túneis do Metropolitano, tendo sido também instaladas marcas 

topográficas ao nível do topo da abóbada das galerias do Metropolitano de Lisboa, como se pode 

observar na Figura 3.18. 

  

Figura 3.18 - Secção tipo de instrumentação do túnel do Metropolitano de Lisboa (Pinto, 2016) 

Relativamente às grandezas a medir propostas no Plano de Instrumentação e Observação, 

durante os trabalhos de escavação e execução das contenções periféricas, consideraram-se as 

seguintes (Pinto & Tomásio, 2016): 

• Deslocamentos horizontais e verticais nos túneis do ML; 

• Deslocamentos verticais da estrutura do túnel do ML, ao nível da soleira; 

• Deslocamentos verticais da estrutura do túnel do ML, ao nível do topo da abóbada; 

• Deslocamentos horizontais e verticais das estruturas de contenção; 

• Deslocamentos horizontais no maciço a conter; 

• Medição da tensão/carga instalada nas ancoragens executadas: 

É ainda de referir que as grandezas descritas foram medidas através dos dispositivos que foram 

instalados em obra, mencionados anteriormente, sendo que irão ser abordados, com maior 

detalhe, posteriormente. 

3.4.1.1. Inclinómetros 

Os inclinómetros consistem em instrumentos que permitem medir deslocamentos horizontais em 

profundidade, sendo instalados com o intuito de controlar as deformações que possam ocorrer 

na estrutura e nos solos em que se inserem. No presente caso de estudo foram instalados 11 

inclinómetros, como se pode observar na Figura 3.17:  

• I1, I2 e I3 na cortina de estacas ancorada, alçado Norte; 

• I4 e I5 no muro de Berlim, alçado Nascente; 



42 

• I6 na cortina de estacas escorada, correspondente ao túnel de saída, no alçado Sul; 

• I7, I8 e I9 na cortina de estacas travada com recurso a bandas de laje, alçado Sul; 

• I10 e I11 na região da galeria central do Metropolitano de Lisboa (Avenida Lusíada). 

Este aparelho de medição é constituído por um conjunto de uma sonda, também denominada 

torpedo, e uma calha inclinométrica em PVC ϕ75mm. A sonda, sendo constituída por pontos de 

referência (roletes), foi introduzida no interior da calha medindo, a cada 0,5m de profundidade, o 

desvio que a calha inclinométrica sofreu. Deste modo, o resultado obtido em cada leitura 

traduziu-se na distância horizontal entre os roletes de referência, espaçados a 0,5m de 

profundidade. Com os valores obtidos, construíram-se gráficos profundidade/deslocamento 

horizontal das calhas nas direções ortogonais à estrutura de suporte a analisar, como se pode 

observar na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 - Deslocamentos horizontais acumulados medidos no inclinómetro I1, na cortina de estacas 
ancorada, no alçado Norte, na direção x (perpendicular à cortina) e na direção y (paralela à cortina) 

Relativamente ao erro de cálculo de deflexão estimado no topo de um tubo calha inclinométricas, 

este foi, em geral, de aproximadamente de 1mm por cada 5m de tubo calha. 

3.4.1.2. Alvos Topográficos 

Os alvos topográficos permitem monitorizar deslocamentos 3D das zonas onde estão instalados, 

e também da sua envolvente. A instalação destes aparelhos foi realizada através da fixação às 

estruturas, por colagem ou selagem, de placas metálicas planas onde são colocados 

previamente os alvos. A orientação dos alvos foi ajustada, de modo a facilitar a pontaria do 

equipamento topográfico, o que permitiu reduzir os erros associados à leitura (da ordem de 1mm 
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na direção horizontal e de 0,5mm na direção vertical). As medições trigonométricas absolutas 

foram realizadas através de uma estação total com hardware e software adequados para o efeito. 

As campanhas consistiram na leitura de ângulos e distâncias para alvos instalados nos 

elementos cujos deslocamentos se pretenderam determinar. Os pontos de referência, de apolo 

à execução das leituras, foram localizados em zonas fora da área de influência da obra. As 

observações topográficas dos prismas foram efetuadas de uma forma redundante, quer a nível 

de ângulos, quer a nível de distâncias, pelo que foram considerados vários pontos de referência, 

de modo a garantir essa redundância. Em relação à precisão dos sistemas de observação, esta 

está estimada em aproximadamente ±1mm, tanto a nível planimétrico, como a nível altimétrico. 

Pode-se observar na Figura 3.20 a colocação do alvo topográfico BC8, no muro de Berlim (alçado 

Nascente). Em tom de crítica, como se pode observar na figura, por vezes não houve o maior 

rigor nos trabalhos de instrumentação, pelo que a fiabilidade dos resultados obtidos não terá sido 

tão elevada quanto o pretendido. 

 

Figura 3.20 - Colocação de alvo topográfico BC8 no Muro de Berlim (fotografia tirada a 01/03/2017) 

Em relação aos túneis do Metropolitano de Lisboa, tal como foi referido anteriormente, 

instalaram-se 3 alvos topográficos, por secção de instrumentação, como se encontra ilustrado 

na Figura 3.18. Estes alvos topográficos permitiram a monitorização dos deslocamentos verticais 

e horizontais dos túneis, tendo em conta os requisitos impostos pelo próprio Metropolitano. 

3.4.1.3. Marcas Topográficas 

As marcas topográficas foram fixadas diretamente no coroamento e na soleira dos túneis do 

Metropolitano, possuindo uma calote esférica no seu topo, para apoio da mira topográfica. Deste 

modo, foi realizado o nivelamento superficial das marcas através de um nível de precisão com 

lâminas de faces paralelas e mira de invar. As cotas foram referenciadas a pontos fixos, ou a 

pontos suficientemente afastados da obra, de modo a que fossem considerados como pontos 

fixos. O erro associado à leitura das marcas foi de +0,5mm. 

A secção de instrumentação do túnel encontra-se representada na Figura 3.18, como já foi 

mencionado anteriormente. Deste modo, as marcas de superfície permitem a monitorização dos 
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assentamentos ao nível dos túneis do Metropolitano, possuindo uma precisão mais elevada do 

que a dos alvos topográficos. 

3.4.1.4. Células de Carga 

Tal como já foi referido anteriormente, foram instaladas 13 células de carga, 7 na cortina de 

estacas (alçado Norte) e 6 no muro de Berlim (Alçado Nascente), tal como se pode observar na 

Figura 3.17. Um exemplo de uma célula de carga em ancoragem instalada no caso de estudo 

encontra-se ilustrado na Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 - Célula de carga em ancoragem (fotografia tirada a 01/03/2017) 

As células de carga permitem a monitorização da carga de pré-esforço instalada nas ancoragens. 

Deste modo, foram instaladas células de carga elétricas, que permitiram a medição de uma carga 

de pré-esforço máxima de 1000kN, com uma precisão associada ao equipamento de 0,5%. A 

leitura das células de carga foi efetuada através de um dispositivo elétrico de corda vibrante, 

sendo que cada célula foi montada sobre placas metálicas, de modo a permitir a uniformização 

de esforços. 

Foram também realizados ensaios de carga nas ancoragens, de acordo com a EN 1537, de 

modo a comprovar a sua eficácia para as cargas de dimensionamento, permitindo também aferir 

o valor dos comprimentos livres e também o bolbo de selagem. 

Na Figura 3.22 encontra-se ilustrada a evolução da carga de pré-esforço nas ancoragens 144, 

152, 170 e 198, correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º nível, respetivamente, na cortina de estacas 

ancorada referente ao alçado da Avenida Condes de Carnide. É de referir que a cravação das 

células de carga se dá aquando a blocagem da ancoragem. 
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Figura 3.22 - Evolução de carga nas ancoragens medida pelas células de carga CC1, CC3, CC5 e CC7 

Analisando o gráfico da Figura 3.22, pode-se observar que, a célula de carga CC3, 

correspondente ao segundo nível de ancoragens, foi cravada antes da célula de carga CC1, 

correspondente ao primeiro nível de ancoragens. Isto verificou-se, uma vez que foi necessário 

efetuar um aterro no tardoz da contenção periférica, pelo que algumas das estacas do primeiro 

nível foram só tensionadas após a execução do aterro, tendo sido executadas, numa primeira 

fase, as ancoragens do segundo nível. 

Deste modo, até à cravação da célula de carga CC1 (ancoragem do 1º nível), houve um aumento 

de carga registado na célula de carga CC3 (ancoragem do 2º nível). Este resultado é expetável, 

uma vez que a escavação se traduz num aumento de impulsos a atuar na cortina de estacas, o 

que leva a um aumento da carga na ancoragem, por conseguinte. Também se pode observar 

que, após a cravação da célula de carga CC1, ocorreu uma redução da carga medida na célula 

de carga CC3. Este resultado é mais uma vez esperado, dado que a blocagem da ancoragem 

do 1º nível de ancoragem leva a uma redução da carga na ancoragem do 2º nível, uma vez que 

alivia a pressão efetuada pelo solo. Em relação aos níveis seguintes de ancoragens, verifica-se 

um aumento de carga medido nas ancoragens, devido à escavação, como já foi explicado 

anteriormente. Verifica-se também, novamente, a diminuição da carga nas ancoragens aquando 

a blocagem das ancoragens dos níveis seguintes. 

É de referir ainda que as ancoragens dos níveis superiores apresentam variações de carga 

superiores às dos níveis inferiores, pois as sucessivas escavações levam à descompressão do 

solo. 

3.4.2. Frequência das Leituras e Critérios de Alerta e de Alarme 

Tendo em conta as características da obra, preconizou-se uma frequência de leitura dos 

aparelhos de medição instalados de, pelo menos, uma vez por semana, durante a execução dos 

trabalhos de escavação, até à construção dos pisos enterrados. Todavia, aquando da execução 
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do túnel de acesso ao Hospital da Luz sob a Avenida Lusíada, preconizou-se uma frequência de 

leitura diária, dos aparelhos de medição. 

É de referir também que a frequência proposta foi ajustada de acordo com os resultados obtidos, 

sendo que estes foram apresentados graficamente, tendo sido analisados pela equipa de projeto, 

com a colaboração da equipa de obra e de fiscalização. 

Relativamente aos critérios de alerta e de alarme, estes foram definidos de acordo com a 

estrutura de contenção a executar, bem como as condições geológico-geotécnicas do local. 

Estes critérios encontram-se representados na Tabela 3.2. A interpretação dos valores obtidos 

foi comparada com as leituras anteriores, pelo que foi importante analisar a tendência evolutiva 

dos respetivos valores.  

Tabela 3.2 - Critérios de alerta e alarme (Pinto & Tomásio, 2016) 

 Deslocamento Estrutura de contenção Túnel ML Carris ML 

Critérios de alerta 

Horizontal 15mm 7mm 3mm 

Vertical 5mm 7mm 3mm 

Critérios de alarme 

Horizontal 25mm 10mm 5mm 

Vertical 10mm 11mm 5mm 

É de salientar que, no interior dos túneis do Metropolitano de Lisboa, foram adotados os critérios 

recomendados pelo próprio Metropolitano. Em relação aos carris do metro, os critérios de alerta 

e de alarme foram considerados num perfil longitudinal para uma corda de 6m (verticais) e em 

planta para uma corda de 4m (horizontais). 

3.4.3. Medidas de Reforço 

Caso se ultrapassem os valores de deslocamentos definidos nos critérios de alerta e de alarme, 

devem-se implementar medidas de reforço das estruturas de contenção periféricas, 

considerando-se as seguintes, meramente indicativas (Pinto & Tomásio, 2016): 

• Reforço dos travamentos horizontais das estruturas de suporte de terras, através da 

realização de travamentos adicionais, quer sejam estes escoramentos ou ancoragens; 

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

• Drenagem dos solos situados a tardoz da contenção; 

• Tratamento dos solos situados a tardoz da contenção. 

É de salientar que em obra não foi implementada nenhuma medida de reforço adotada em 

projeto. Contudo, como já foi referido anteriormente, no alçado Norte, correspondente à solução 

de cortinas de estacas ancorada, foram realizados tirantes, de modo a controlar os elevados 

deslocamentos que existiram nessa contenção.  
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4. Modelação Numérica da Estrutura de Contenção 

Como já foi referido anteriormente, a análise do comportamento da estrutura e do solo foi 

realizada através do método dos elementos finitos, com recurso ao software de cálculo numérico 

Plaxis 2D, versão 8.6. Este programa de cálculo automático permite simular, com uma boa 

aproximação da realidade, o comportamento das estruturas geotécnicas e do solo, tendo em 

conta a sua geometria, propriedades mecânicas dos materiais e também o faseamento 

construtivo associado. 

A modelação numérica tem por objetivo comparar os valores dos deslocamentos obtidos pelo 

programa de cálculo numérico com os deslocamentos medidos em obra. Também permite a 

avaliação dos esforços nas estruturas de contenção, permitindo não só o seu dimensionamento, 

bem como aferir se os esforços obtidos são admissíveis. A modelação numérica também é 

importante, na medida em que a calibração do modelo permite uma retroanálise, o que possibilita 

o estudo de alternativas potencialmente mais económicas, sem comprometer o adequado 

funcionamento estrutural. 

No caso de estudo, a modelação numérica centrou-se no alçado Sul, correspondente à solução 

de contenção periférica que consiste numa cortina de estacas, sendo estas travadas por bandas 

de laje. A secção em estudo (localizada entre o corte 4-4 e o corte 5-5), cuja localização se 

encontra representada na planta do Anexo B,  possui uma altura de escavação de 

aproximadamente 16m, tratando-se de uma cortina de estacas travada por três níveis de bandas 

de laje. É de referir ainda que esta secção também possui uma banqueta, que auxiliará no 

travamento de contenção.  

De seguida, será abordado com maior detalhe a modelação numérica da cortina de estacas 

travada por bandas de laje, tendo em conta a geometria do modelo de cálculo, a caraterização 

dos materiais e a malha de elementos finitos. Por fim, serão analisados os resultados obtidos, 

tais como os esforços e deslocamentos, ao nível da estrutura de suporte e também do túnel do 

metro, sendo estes valores comparados com os valores obtidos pela instrumentação. 

4.1. Geometria do Modelo de Cálculo 

A solução de bandas de laje possui um desenvolvimento longitudinal significativo de 63m, o que 

permite considerar um estado plano de deformação. Este estado trata-se de uma simplificação 

da realidade, pois admite-se que o campo de tensões e deformações não sofre variação 

longitudinalmente. 

Deste modo, a utilização de um modelo bidimensional permite uma análise mais expedita e 

computacionalmente mais rápida. Contudo, esta simplificação pode afastar ligeiramente o 

modelo da realidade, sendo necessário ter em conta os pequenos erros que estão presentes 

neste tipo de análise (Raposo, 2007). 
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Portanto, para a análise da secção em estudo considerou-se uma secção tipo perpendicular ao 

plano da estrutura, sendo que as suas caraterísticas mecânicas foram definidas por metro linear. 

Foi também definida a malha de elementos finitos, sendo esta constituída por elementos de 

triangulares de 15 nós. 

A geometria do modelo de cálculo representativo das bandas de laje encontra-se ilustrada na 

Figura 4.1. 

Inicialmente, foram definidas as dimensões da janela, tendo sido considerado uma largura de 

60m e uma altura de 30m. Estas dimensões são grandes o suficiente, de modo a que a estrutura 

de suporte e o túnel do metro se situem suficientemente afastadas das fronteiras, permitindo 

uma melhor reprodução das condições reais. 

 

Figura 4.1 - Geometria do modelo de cálculo no Plaxis 2D 

As condições de fronteira foram aplicadas através do comando Standard fixities, sendo que nas 

fronteiras laterais foram considerados apoios móveis, que permitem deslocamentos verticais. Em 

relação à base do modelo, foi considerado um apoio fixo, que impede deslocamentos em 

qualquer direção. 

Após a definição da malha, janela e condições de fronteira, procedeu-se à definição do cenário 

geológico do presente caso de estudo. As camadas de solo, já identificadas no capítulo 3 (Tabela 

3.1), foram definidas através do comando Geometry line. É de referir que, aquando a definição 

das camadas do solo, teve-se em conta as sucessivas fases de escavação, pelo que também 

foram definidas linhas para esse efeito. 

Com o recurso ao comando Plate, definiu-se a estrutura de suporte (cortina de estacas), com 

uma altura de 26,85m. A materialização do túnel do ML foi realizada através da ferramenta 

Tunnel Designer. Para a definição dos 3 níveis de bandas de laje, recorreu-se ao comando Fix-

end anchor. O primeiro nível de troço de laje coincide com a cota inicial de escavação, sendo 
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que o segundo e o terceiro nível estão fixados a cerca de 5,00m e 8,60m da cota inicial de 

escavação, respetivamente. 

Tal como é definido nos Cálculos Justificados, foi considerada uma sobrecarga regulamentar de 

10kN/m², tendo sido aplicada através do comando Distributed Load. A sobrecarga tem em conta 

o tráfego de automóveis que se verifica na Avenida Lusíada. 

Em relação ao nível freático, como já foi referido anteriormente no capítulo 3, o fato de este se 

ter verificado muito pontualmente, não se considerou para efeitos de projeto. 

4.2. Caraterização dos Materiais 

Posteriormente à definição da geometria do modelo, procedeu-se à caraterização dos materiais, 

com base na informação presente nas peças escritas e desenhadas do projeto de escavação e 

contenção periférica, e também no relatório geológico-geotécnico. Tal como já foi referido 

anteriormente, ao se tratar de uma análise bidimensional, a rigidez e resistência dos materiais é 

definida por metro linear. 

4.2.1. Caraterização do Solo 

Na modelação da estrutura de suporte em análise foi adotado como modelo constitutivo do solo 

o Hardening Soil Model. Este modelo avançado permite simular de uma forma bastante próxima 

da realidade o comportamento de diversos tipos de solos, tais como areias, argilas e siltes. O 

Hardening Soil Model utiliza três módulos de deformabilidade para caraterizar o solo (Plaxis 2D 

Version 8 - Manual, s.d.). Este modelo tem em conta o endurecimento do solo, opostamente ao 

modelo Mohr-Coulomb, que se trata de um modelo perfeitamente plástico (Carvalho, 2013). 

Deste modo, o Hardening Soil Model permite uma boa aproximação da realidade, na medida em 

que permite simular ciclos de descarga e recarga. 

Na Tabela 4.1 encontram-se representados os parâmetros que são utilizados na definição do 

modelo constitutivo Hardening Soil. É de referir ainda que o manual aconselha a utilização dos 

valores entre parêntesis na tabela mencionada. 
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Tabela 4.1 – Parâmetros adotados no modelo constitutivo Hardening Soil ( (Plaxis 2D Version 8 - Manual, 

s.d.) 

Parâmetros de resistência 

c’ Coesão efetiva do solo kN/m² 

’ Ângulo de resistência ao corte º 

Ψ Ângulo de dilatância º 

Parâmetros de rigidez 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

Módulo de deformabilidade secante em estado triaxial 

(correspondente a 50% da tensão de rotura) para uma 

tensão de referência pref=100kN/m²  

kN/m² 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 
Módulo de deformabilidade edométrico tangente para 

tensão vertical igual à tensão de referência 
kN/m² 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 

Módulo de deformabilidade na descarga/recarga em 

estado triaxial, para uma tensão de referência  

(3 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

) 

kN/m² 

m 
Potência que expressa a dependência da rigidez em 

relação ao nível de tensão 
- 

Parâmetros avançados 

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

pref Tensão de referência (100) kN/m² 

𝐾0 Coeficiente de impulso em repouso (1-sin ’) - 

Rf 

Quociente de rotura que relaciona a tensão deviatórica 

na rotura com a assíntota da hipérbole que traduz a 

relação tensão-deformação (0,9) 

- 

O manual do programa sugere algumas aproximações, com algum grau de incerteza associado, 

visto que nem todos os parâmetros se conseguem determinar através de ensaios ou correlações. 

Deste modo, consideram-se as seguintes simplificações: 

 𝐸 ≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (1) 

 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (2) 

 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

≈ 3 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (3) 

Na Tabela 4.2 encontram-se representados os parâmetros geotécnicos, estimados com base no 

estudo geológico-geotécnico, associados às camadas de solo que caraterizam o terreno 

suportado pela cortina de estacas travada por bandas de laje. É de referir que estes foram os 

parâmetros considerados na modelação numérica do solo, tendo sido definidos no Plaxis 2D. 
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Tabela 4.2 – Caraterização do solo 

Parâmetros geotécnicos 

Zona Geotécnica 

ZG3 

Aterro 

ZG2C 

Argilas siltosas 
e margosas 

ZG2D 

Argilas silto-
carbonosas 

ZG2B 

Argilas siltosas 
e margosas 

unsat (kN/m3) 18 19 19 20 

sat (kN/m3) 18 19 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (kN/m²)  10000 20000 25000 45000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓  (kN/m²) 10000 20000 25000 45000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓  (kN/m²) 30000 60000 75000 135000 

c’ (kN/m²) 0 10 8 15 

’ (º) 24 30 32 36 

Deste modo, o terreno suportado pela cortina de estacas travada por bandas de laje foi modelado 

como sendo constituído por quatro camadas, sendo que a primeira se trata de uma camada de 

aterros, enquanto que as camadas seguintes são constituídas por argilas siltosas, margosas e 

carbonosas, cujas propriedades geotécnicas se encontram representadas na Tabela 4.2. 

4.2.2. Caraterização da Cortina de Estacas 

A cortina de estacas é caraterizada fundamentalmente pelo elemento estaca, definido por metro 

de largura. Deste modo, é necessário ter em conta o diâmetro das estacas e o seu espaçamento, 

bem como o betão considerado, neste caso o C30/37. 

É de referir que foi considerada apenas a contribuição dos elementos verticais (estacas), pois 

são estes que irão resistir à flexão da estrutura provocada pelo impulso do terreno. Deste modo, 

não foi considerada a contribuição das vigas de distribuição e de coroamento na modelação da 

cortina de estacas, devido à sua rigidez insignificante no plano de flexão da contenção. Apesar 

disto, as vigas de coroamento e de distribuição contribuem para a rigidez global da estrutura. 

Relativamente à modelação da cortina de estacas no Plaxis, esta foi efetuada materializada 

através do comando Plate, em termos de geometria. Para a definição dos materiais da cortina 

de estacas, foi utilizado o comando Material Set, sendo que as caraterísticas da cortina de 

estacas se encontram definidas na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Caraterização da cortina de estacas 

E (kN/m²) 33 

EA (kN/m) 7,775x106 

EI (kNm²/m) 1,745x105 

 (kN/m3) 25 

Diâmetro (mm) 600 

Afastamento (m) 1,20 

A (m²/m) 0,2356 

w (kN/m/m) 5,890 

4.2.3. Caraterização das Bandas de Laje 

Um software 3D permite a compatibilização dos deslocamentos dos troços de laje segundo os 

planos xz e yz. Todavia, na presente dissertação foi realizada uma análise 2D da estrutura de 

contenção, pelo que foi necessário calcular esta relação manualmente, o que permitiu determinar 

a rigidez das bandas de laje. 

Foi adotada como largura média das bandas de laje 8,50m pois, apesar de esta ser variável, 

trata-se do valor mais expressivo na contenção. Deste modo, a fim de calcular a rigidez axial EA 

da banda de laje, foi necessário calcular a flecha que esta apresenta. Para tal, foi admitido um 

modelo de viga bi-encastrada, tendo sido considerada a secção de meio vão da banda de laje 

intermédia, em que o comprimento é máximo (22,5m). 

Esta situação encontra-se do lado da segurança, relativamente à deformabilidade da estrutura, 

visto que representa a situação mais gravosa em termos de deslocamentos, o que conduzirá a 

um menor valor de rigidez. No entanto, relativamente aos esforços, esta situação conduzirá a 

menores valores, pois trata-se da região mais flexível da contenção. Deste modo, como o que 

irá ser mais condicionante trata-se da deformabilidade da estrutura, optou-se por analisar a 

banda de laje intermédia. É ainda de referir que, para a banda de laje do piso -2, considerou-se, 

simplificadamente, que esta era toda em betão armado, pelo que não foi considerada a estrutura 

metálica treliçada.  

Também se considerou, simplificadamente, que não ocorria fendilhação das bandas de laje, uma 

vez que os deslocamentos mobilizados foram muito reduzidos. Deste modo e simplificadamente, 

não foi considerada a redução de rigidez do betão devida à eventual fendilhação. 

Na Figura 4.2 pode-se observar uma ilustração esquemática do comportamento da cortina de 

estacas travadas por bandas de laje, apoiadas em contrafortes. 
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Figura 4.2 - Representação esquemática da deformada da contenção 

Deste modo, a fim da calcular a rigidez das bandas de laje, utilizaram-se as seguintes 

expressões: 

 𝛿 =
𝑝𝐿4

384𝐸𝐼
 (4) 

 𝐸𝐴 =
𝑝

𝛿
 (5) 

Em que EA corresponde à rigidez axial das bandas de laje, EI à rigidez de flexão, L ao 

comprimento das bandas de laje e 𝛿 ao deslocamento a meio vão numa viga bi-encastrada para 

uma carga p. É de referir que foi considerada uma carga unitária para o cálculo da rigidez das 

bandas de laje, como se encontra representado na Figura 4.2. Deste modo, a rigidez das bandas 

de laje corresponde ao inverso da flecha, uma vez que a carga p é unitária. O valor a introduzir 

no software trata-se da rigidez axial EA. 

Relativamente à modelação no Plaxis, as bandas de laje foram simuladas através do elemento 

Fixed-end anchor. Como a análise é efetuada por metro linear, o 𝐿𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 definido foi 1m. Nos 

pisos 0 e -1, a banda de laje possui 0,25m de espessura, sendo que no piso -2 possui 0,30m. 

Como já foi referido anteriormente, foi considerada uma largura de 8,50m e um comprimento de 

22,5m. O comportamento das bandas de laje foi definido como elástico linear. 

Em relação aos contrafortes, tal como já foi referido na presente dissertação, estes têm uma 

função de travamento da cortina, tendo também função de apoio das bandas de laje. Numa 

primeira análise, para efeitos de simplificação do modelo, foi desprezado o deslocamento dos 

contrafortes, pelo que no cálculo da rigidez apenas foi considerada a contribuição do 

deslocamento das bandas de laje. Deste modo, após ter sido corrido o modelo no Plaxis, 

obtiveram-se forças a atuar em cada banda de laje, sendo que essas forças foram introduzidas 

num modelo 3D, com recurso ao software SAP2000, como se pode observar na Figura 4.3  
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Figura 4.3 - Ilustração da modelação numérica 3D no SAP2000 

Após a aplicação das cargas recolhidas dos resultados do Plaxis 2D, ao nível de cada banda de 

laje, no SAP2000, observaram-se os deslocamentos sofridos pela contenção em cada nível. A 

partir daí, foi calculada a rigidez da estrutura de suporte, em cada nível de banda de laje, através 

da relação 
𝑝

𝛿
, sendo que esta rigidez já tem em conta a contribuição dos contrafortes. É de referir 

que, apesar das bandas de laje do piso 0 e piso -1 terem espessuras iguais, estas terão valores 

de rigidez diferentes, pois para o modelo considerado, as cargas atuantes serão diferentes, 

sendo superiores na banda de laje do piso -1, em que os impulsos são superiores, como é de 

esperar. 

Deste modo, os parâmetros associados à caraterização mecânica das bandas de laje, travadas 

por contrafortes, já calculados após a consideração do modelo 3D no SAP2000, encontram-se 

representados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Caraterização das bandas de laje 

 Pisos 0 Piso -1 Piso -2 

e (m) 0,25 0,25 0,30 

Comprimento (m) 22,5 22,5 22,5 

A (m²/m) 0,25 0,25 0,30 

E (kN/m²) 33x106 33x106 33x106 

EA (kN/m) 9,543x103 1,157x104 1,630x104 

Largura (m) 8,50 8,50 8,50 

Lspacing (m) 1,00 1,00 1,00 
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4.2.4. Caraterização do Túnel do ML 

Em relação ao túnel do metropolitano, este foi definido no Plaxis através do comando Plate, 

Como a espessura do túnel é variável, considerou-se uma espessura média de 0,50m. Foi 

considerado um betão C25/30, sendo que as caraterísticas do túnel do ML se encontram 

representados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Caraterização do túnel do ML 

E (kN/m²) 30x106 

 (kN/m3) 25 

e (m) 0,50 

A (m²/m) 0,50 

w (kN/m/m) 12,50 

EA (kN/m) 1,50x107 

EI (kNm²/m) 3,125x105 

4.3.  Malha de Elementos Finitos e Cálculos 

Após a definição e caraterização dos parâmetros constituintes dos materiais presentes na 

modelação da estrutura de contenção em estudo, procedeu-se à definição da malha de 

elementos finitos, através do comando Generate Mesh. 

Tal como já foi referido anteriormente, a geometria da malha é dividida em triângulos, tendo sido 

adotado o maior grau de refinamento que o programa permite (Very Fine), de modo a que se 

obtivessem resultados mais próximos da realidade. É de referir que, na zona da cortina de 

estacas, bandas de laje e do túnel de metro, se efetuou um refinamento local, o que se traduziu 

num aumento do número de elementos, tornando a malha mais refinada nestas regiões. 

Após ter sido definida a malha de elementos finitos, procedeu-se à definição das tensões iniciais, 

correspondentes às condições iniciais, relativamente ao nível freático, geometria e estado inicial 

das tensões efetivas. É de referir que, no presente caso de estudo, o nível freático foi 

desprezado. Deste modo, utilizou-se o K0-procedure, método simplificativo de definição de 

tensões iniciais.  

Relativamente ao comportamento do solo, apesar do mesmo dispor de matriz 

predominantemente argilosa, foi considerada uma análise em condições drenadas, sendo que 

os resultados obtidos foram comparados e calibrados aos resultados reais, provenientes da 

instrumentação da obra. 

A malha de elementos finitos do modelo em estudo encontra-se representada na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Malha de elementos finitos 

O software permite ainda a simulação do faseamento construtivo, possibilitando estudar a 

evolução dos esforços e deslocamentos ao longo das diversas fases de construção. Deste modo, 

após a geração da malha de elementos finitos e definição das condições iniciais, procedeu-se à 

fase de cálculos, tendo em conta o faseamento construtivo, o qual se encontra representado na 

Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Faseamento construtivo adotado na modelação 

Faseamento Construtivo 

Fase 0 Repouso 

Fase inicial, definida por defeito pelo software, em que se geram todos os 

deslocamentos devido às condições iniciais, peso do solo e sobrecargas. O 

túnel do ML é ativado aquando a geração das tensões iniciais, uma vez que 

já existia no início da construção da estrutura de contenção. 

Fase 1 Sobrecarga 

Ativação da sobrecarga (10kN/m²). Nesta fase foram “zerados” os 

deslocamentos provocados pelas fases iniciais, através do comando “Reset 

displacements to zero” 

Fase 2 

Cortina e 1ª 

Banda de 

Laje 

Execução de cortina de estacas e banda de laje do piso 0. Nesta fase foram 

“zerados” os deslocamentos provocados pelas fases iniciais, através do 

comando “Reset displacements to zero” 

Fase 3 
1ª 

Escavação 

Escavação da primeira camada geológica correspondente a aterros (ZG3), 

com uma espessura de aproximadamente 5,00m. 

Fase 4 
2ª Banda de 

Laje 
Execução da banda de laje do piso -1. 

Fase 5 
2ª 

Escavação 

Escavação de camada de aterros (ZG3), argilas siltosas e margosas 

(ZG2C), argilas siltosas-carbonosas (ZG2D), com aproximadamente 3,60m 

de espessura. 

Fase 6 
3ª Banda de 

Laje 
Execução da banda de laje do piso -2. 

Fase 7 
3ª 

Escavação 

Escavação de camada de argilas siltosas-carbonosas (ZG2D) e argilas 

siltosas e margosas (ZG2B), com aproximadamente 2,80m, e execução de 

banqueta. 
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4.4. Resultados Obtidos 

Após a fase de cálculos, na interface Output, foi possível estudar os deslocamentos e esforços 

obtidos na estrutura de contenção, bem como no túnel do ML, tendo em conta o faseamento 

construtivo adotado. Na Figura 4.5 encontra-se representada a configuração deformada da 

cortina no final da escavação. É de referir que, após a análise dos deslocamentos e esforços 

obtidos, estes serão comparados com os valores obtidos na realidade, medidos pela 

instrumentação. 

 

Figura 4.5 - Deformada da estrutura de contenção no final da escavação (ampliada 100 vezes) 

4.4.1. Deslocamentos 

4.4.1.1. Solo 

Na Figura 4.6 ilustram-se os deslocamentos horizontais no solo, no final da escavação. 

 

Figura 4.6 - Deslocamentos horizontais no final da escavação 

O deslocamento horizontal máximo ocorre junto da estrutura de suporte, ao nível da 2ª banda de 

laje (piso -1), tendo um valor na ordem dos 15mm no sentido do interior da escavação. É de 

referir que, tendo as bandas de laje um funcionamento passivo, é de esperar que os 
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deslocamentos ocorridos sejam no sentido do interior da escavação. Em relação ao 

deslocamento horizontal máximo nas imediações do túnel do ML, este é da ordem dos 7mm. 

Deste modo, os valores obtidos são inferiores aos critérios de alerta, pelo que não comprometem 

a segurança da estrutura de suporte e do túnel do ML. 

Na Figura 4.7 encontram-se representados os deslocamentos verticais no solo, no final da 

escavação. 

 

Figura 4.7 - Deslocamentos verticais no final da escavação 

O valor máximo de deslocamento vertical ocorre na base da escavação, tomando o valor de 

aproximadamente 45mm, no sentido ascendente, o que corresponde ao empolamento dos solos 

devido à escavação, devido à retirada de volume de terreno. Esta remoção dos solos gerou um 

alívio das tensões verticais, o que resultou no movimento ascendente do terreno. É de referir que 

o Plaxis 2D, em geral e quando adotados os modelos de rotura considerados, sobrestima o 

empolamento dos solos, pelo que estes poderão ser exagerados, quando comparados com os 

valores reais. O deslocamento máximo no sentido descendente ocorreu próximo da estrutura de 

contenção, tendo um valor na ordem dos 7mm. Nas proximidades do túnel do ML, os 

deslocamentos verticais têm um valor na ordem dos 3mm, no sentido descendente. 

Deste modo, os valores obtidos para os deslocamentos verticais são inferiores aos critérios de 

alerta, pelo que não comprometem, à semelhança dos deslocamentos verticais, a segurança da 

estrutura de suporte e do túnel do ML. 

4.4.1.2. Cortina 

Além do deslocamento do solo, foram também analisados os deslocamentos na estrutura de 

suporte, estando estes representados na Figura 4.8. Deste modo, os deslocamentos da cortina 

têm em conta os deslocamentos do solo ao longo das sucessivas fases de escavação e 

betonagem das bandas de laje. 

De acordo com a Figura 4.8, o deslocamento horizontal máximo, à semelhança dos 

deslocamentos obtidos no solo, também ocorre ao nível da 2ª banda de laje (piso -1), tomando 
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o valor de 14,3mm. Tal como já foi referido anteriormente, as bandas de laje e os contrafortes 

têm um funcionamento passivo, pelo que apenas são “ativados” aquando o início do 

deslocamento da cortina. Deste modo, as bandas de laje são dimensionadas para controlar as 

deformações, e não alterar o estado de tensão do solo, tal como acontece no caso do 

funcionamento das ancoragens ativas. 

Relativamente aos deslocamentos verticais, estes têm sentido ascendente, o que indica que a 

cortina teve um movimento para cima, enquanto que o solo a tardoz da contenção teve um 

movimento descendente, o que pode ser explicado devido ao atrito entre a cortina e o solo. 

Deste modo, os deslocamentos que ocorrem na cortina respeitam os critérios de alarme, pelo 

que a segurança da estrutura não é comprometida. Contudo, para os deslocamentos verticais, 

os valores ultrapassam o critério de alerta. 

 

 

Figura 4.8 - Deslocamentos da cortina no final da escavação: Deslocamentos totais (𝛿𝑡), Deslocamentos 
horizontais (𝛿ℎ) e Deslocamentos verticais (𝛿𝑣) 

4.4.1.3. Túnel do ML 

Relativamente ao túnel do ML, os valores de deslocamentos obtidos são inferiores aos critérios 

de alerta, pelo que não é comprometida a segurança da estrutura. Os deslocamentos ocorrem 

no sentido interior da escavação, como é de expectar, uma vez que ocorre um alívio de tensões 

resultante da escavação do solo. Em termos absolutos, o valor máximo de deslocamento 

horizontal é de 2mm, enquanto que o deslocamento vertical máximo é de 4mm. É ainda de referir 

que os deslocamentos foram superiores na parede do túnel mais próxima da contenção, visto 

que se situa no interior da superfície de rotura do solo. 

É de referir que os deslocamentos verificados em obra ultrapassaram os critérios de alerta e de 

alarme definidos em projeto, em conformidade com as instruções do ML. Isto pode ter ocorrido 

não só devido a incumprimento do faseamento construtivo, mas também devido à 

descompressão dos solos. Em termos de medidas de gestão destes deslocamentos excessivos, 

foi efetuado um reforço da monitorização, não tendo sido adotadas medidas de reforço estrutural. 

𝛿ℎ
𝑚á𝑥. = 14,3mm 𝛿𝑣

𝑚á𝑥. = 8,2mm 𝛿𝑡
𝑚á𝑥. = 16,3mm 
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4.4.2. Esforços 

Os esforços instalados na estrutura de suporte, no final da escavação, encontram-se ilustrados 

na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Esforços atuantes na cortina no final da escavação: Esforço axial (N), Esforço transverso (V) 
e Momento fletor (M) 

4.4.2.1. Esforço Axial 

O esforço axial instalado na estrutura de suporte tem como valor máximo 268kN/m, sendo este 

de compressão. Relativamente à sua evolução ao longo da cortina, pode-se dizer, de forma 

aproximada, que este aumenta linearmente com a profundidade até à zona da banqueta. Isto 

sucede-se, pois ao contrário das ancoragens, as bandas de laje não introduzem uma força com 

componente vertical, não ocorrendo patamares ao nível do diagrama de esforços axiais. A partir 

da banqueta de solo, verifica-se a diminuição do esforço axial, pois é a partir desta zona que 

começa o encastramento da estrutura de suporte, pelo que são geradas forças de atrito entre o 

solo e a cortina, reduzindo o esforço axial, até este ser praticamente nulo. 

4.4.2.2. Esforço Transverso 

Tal como se pode observar na Figura 4.9, nas zonas em que se situam as bandas de laje existe 

concentração de esforço transverso, materializado pela presença de um patamar no respetivo 

diagrama. Isto deve-se ao fato de as bandas de laje consistirem em apoios da cortina de estacas. 

É de referir que o esforço transverso instalado na cortina é transmitido à banda de laje, sendo 

que irá permitir o dimensionamento da armadura longitudinal da mesma. É também de salientar 

que o esforço transverso aumenta com a profundidade, o que é de esperar, uma vez que o valor 

dos impulsos é superior. O valor de esforço transverso máximo presente na estrutura de suporte 

é de 103kN/m. 

4.4.2.3. Momento Fletor 

As bandas de laje permitem reduzir o momento fletor instalado na cortina, que aumenta com a 

profundidade. Isto pode-se inferir através da Figura 4.9, na qual se pode observar, através do 

andamento do diagrama, que o valor do momento fletor sofre uma redução ao nível de cada 

𝑉𝑚á𝑥. = 103kN/m 𝑀𝑚á𝑥. =144kNm/m 𝑁𝑚á𝑥. = 268kN/m 
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banda de laje. É de referir que, a partir do encastramento da cortina, o momento fletor diminui 

consideravelmente, tendendo para zero, o que acontece devido ao impulso passivo, que leva à 

redução do momento fletor. Também é de referir que, sendo a cortina de estacas apoiada nas 

bandas de laje, as trações ocorrem no lado interior da escavação, como é de esperar. Em relação 

à zona da banqueta de terras, as trações ocorrem no tardoz da cortina, o que se pode explicar 

devido ao impulso passivo. O momento fletor máximo obtido é de 144kNm/m. 

Em relação ao cálculo de armadura longitudinal nas bandas de laje, dado o esforço transverso 

máximo obtido na cortina (103kN/m), os pressupostos adotados anteriormente e considerando 

um coeficiente parcial de segurança para as ações permanentes de 1,35, obteve-se um valor de 

armadura longitudinal de 17cm², sendo este valor reduzido, consequência da elevada rigidez da 

banda de laje, condicionada pela necessidade de controlo das deformações no túnel do ML. 

4.4.3. Comparação com os Resultados Reais 

4.4.3.1. Cortina 

Os deslocamentos horizontais são aqueles que têm mais expressão, sendo estes os mais 

condicionantes, pelo que a análise comparativa incidiu sobre os mesmos. Na Figura 4.10 

encontra-se representado um gráfico com os deslocamentos horizontais medidos em obra, no 

inclinómetro I8 (ver localização em Anexo C), correspondente à zona da banda de laje 

intermédia, situação modelada anteriormente. 

 

Figura 4.10 - Deslocamentos horizontais medidos no inclinómetro I8, desde 14/02/2017 até 26/09/2017 
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Em relação à deformada obtida pelo inclinómetro I8, comparando com a deformada obtida pela 

modelação (representada anteriormente na Figura 4.8), pode-se observar que ambas são 

semelhantes, embora tendo algumas diferenças, as quais serão explicadas de seguida. 

Através da análise do gráfico da Figura 4.10 pode-se constatar, à semelhança do que foi obtido 

através da modelação no Plaxis 2D, que os deslocamentos aumentam com a profundidade, no 

sentido do interior da escavação. O deslocamento máximo lido foi de 15,6mm, medido a 8,5m 

de profundidade, no dia 26 de setembro de 2017. Este valor é próximo do deslocamento máximo 

obtido na modelação, que foi de 14,3mm, como se pode observar na Figura 4.8. A ocorrência 

dos deslocamentos horizontais máximos dá-se na região da 2ª banda de laje, o que está de 

acordo uma vez mais com os resultados da modelação numérica. Verifica-se também que, tanto 

no modelo como na realidade, ocorre uma diminuição do deslocamento horizontal a partir da 

região da banqueta, o que é de esperar. 

É de referir que, inicialmente a instrumentação conduziu a resultados irregulares, com 

deslocamentos da ordem dos 40mm, o que poderá ter sido devido a incumprimento do processo 

construtivo, ou a falta de fiabilidade nos resultados da instrumentação. 

Ainda se pode inferir através da análise do gráfico que os deslocamentos na base da cortina são 

reduzidos, pelo que o encastramento de 11,5m é adequado. 

Um aspeto a salientar é o fato de se terem obtido no Plaxis deslocamentos superiores aos que 

foram medidos em obra, na região abaixo do encastramento. Isto talvez se pode explicar devido 

ao efeito do impulso passivo, tal como já foi referido anteriormente. Este pode ter sido 

sobrestimado pelo software, o que poderá ter levado a que o encastramento não tivesse tido o 

efeito que foi obtido na realidade. 

Na Tabela 4.7 encontram-se representados os valores dos deslocamentos máximos obtidos na 

modelação e instrumentação, bem como os critérios de alerta e de alarme para os 

deslocamentos horizontais. 

Tabela 4.7 - Comparação entre os deslocamentos máximos horizontais na cortina da modelação, 
instrumentação e os critérios 

Deslocamentos horizontais máximos (mm) 

Plaxis 2D Instrumentação Critério Alerta Critério Alarme 

14,3 15,6 15,0 25,0 

É de referir que, embora o valor máximo de deslocamento horizontal medido tenha sido superior 

ao critério de alerta, a diferença não é significativa, pelo que não foram adotadas quaisquer 

medidas de reforço em obra, tal como já foi referido anteriormente. 

É também de salientar o fato de os deslocamentos obtidos no Plaxis 2D terem sido inferiores aos 

medidos pela instrumentação, ao contrário do que seria de esperar, visto que os resultados 

provenientes da modelação seriam mais conservativos, à partida. 
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4.4.3.2. Túnel do ML 

Em relação ao túnel do ML, os deslocamentos obtidos na modelação numérica foram 

comparados com os valores medidos pelas marcas de superfície instaladas na linha A do 

metropolitano, correspondente à linha mais próxima da escavação. Na Tabela 4.8 encontram-se 

representados os valores dos deslocamentos máximos obtidos na modelação e instrumentação, 

bem como os critérios de alerta e de alarme para os deslocamentos horizontais. 

Tabela 4.8 - Comparação entre os deslocamentos máximos horizontais no túnel do ML da modelação, 
instrumentação e os critérios 

 
Plaxis 

2D 
Instrumentação 

Critério 

Alerta 

Critério 

Alarme 

Deslocamentos horizontais 

(mm) 
2,0 11,0 7,0 10,0 

Deslocamentos verticais (mm) 4,0 10,0 7,0 11,0 

É de referir que, ao contrário do que se sucedeu na cortina de estacas, os resultados obtidos na 

modelação e na realidade, para os deslocamentos máximos obtidos no túnel do ML, foram 

consideravelmente díspares. Isto poderá ter sido devido, tal como já foi referido anteriormente, a 

falha no cumprimento do processo construtivo, o que pode ter levado a que os deslocamentos 

tivessem ultrapassado os critérios alerta, sendo que os critérios de alarme foram ultrapassados 

no caso dos deslocamentos horizontais. Contudo, tal como já foi referido anteriormente, em obra 

não foram adotadas quaisquer medidas de reforço. 

4.5. Retroanálise 

A execução de uma retroanálise permite compreender o comportamento do solo, sendo este o 

principal objetivo deste tipo de análise. É de referir que, no presente caso de estudo, como os 

resultados obtidos no Plaxis 2D foram próximos dos que se verificaram na realidade, não foi 

realizada uma retroanálise bastante aprofundada.  

Deste modo, a retroanálise consistiu numa calibração dos parâmetros das camadas de solo 

envolventes no caso de estudo. Esta análise paramétrica visou aproximar os resultados da 

modelação numérica dos resultados obtidos pela instrumentação em obra. É de referir que 

apenas foram alterados parâmetros referentes à camada de solo ZG3 (aterros). 

Relativamente à análise paramétrica propriamente dita, optou-se por se alterar os seguintes 

parâmetros: coesão efetiva do solo c’ e ângulo de resistência ao corte ϕ’. Em relação à coesão 

efetiva do colo, esta foi alterada de 0kPa para 5kPa. Relativamente ao ângulo de resistência ao 

corte, este foi aumentado de 24º para 28º. Estes valores já foram estudados anteriormente por 

Santos (2015), relativamente à obra de ampliação do estacionamento do Hospital da Luz – 

Lisboa. Na Tabela 4.9 encontra-se representada a caraterização do solo na retroanálise, tendo 
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em conta a otimização da camada ZG3, referente a aterros. Os valores alterados encontram-se 

representados a cinzento. 

Tabela 4.9 - Caraterização do solo - Otimização da camada ZG3 (Aterros) 

Parâmetros geotécnicos 

Zona Geotécnica 

ZG3 

Aterro 

ZG2C 

Argilas siltosas 
e margosas 

ZG2D 

Argilas silto-
carbonosas 

ZG2B 

Argilas siltosas 
e margosas 

unsat (kN/m3) 18 19 19 20 

sat (kN/m3) 18 19 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (kN/m²)  10000 20000 25000 45000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓  (kN/m²) 10000 20000 25000 45000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓  (kN/m²) 30000 60000 75000 135000 

c’ (kN/m²) 5 10 8 15 

’ (º) 28 30 32 36 

Um aspeto a ter em conta na retroanálise foi o fato de se ter considerado que a camada de 

aterros estaria mais compactada, devido à compactação gerada pela passagem de veículos ao 

longo do tempo (Santos, 2015). 

4.5.1. Resultados Obtidos 

Os resultados dos deslocamentos obtidos na cortina através da modelação numérica com os 

parâmetros referentes à análise paramétrica encontram-se representados na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11 - Deslocamentos da cortina no final da escavação, após retroanálise: Deslocamentos totais 
(δt), Deslocamentos horizontais (δh) e Deslocamentos verticais (δv) 

𝛿ℎ
𝑚á𝑥. = 12,1mm 𝛿𝑣

𝑚á𝑥. = 8,1mm 𝛿𝑡
𝑚á𝑥. = 14,4mm 
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É de referir que, tal como seria de esperar, após o aumento dos valores da coesão efetiva e do 

ângulo de resistência ao corte, os deslocamentos na cortina e no solo diminuíram. Contudo, esta 

redução de deslocamentos não teve uma expressão elevada, visto que a solução modelada já 

exibia um comportamento muito próximo do que a cortina teve na realidade. Apesar disto, o solo 

exibiu um comportamento melhor, na medida em que os empolamentos foram inferiores, 

aproximando-se mais da situação real. 

Na Tabela 4.10 encontram-se representados os valores dos deslocamentos horizontais máximos 

na modelação inicial e na modelação efetuada após análise paramétrica, bem como os valores 

medidos pela instrumentação e critérios de alerta e alarme. 

Tabela 4.10 - Comparação entre os deslocamentos máximos horizontais na cortina da modelação, 

instrumentação e os critérios, após retroanálise 

Deslocamentos horizontais máximos (mm) 

Plaxis 2D 

(Inicial) 

Plaxis 2D 

(Retroanálise) 
Instrumentação Critério Alerta Critério Alarme 

14,3 12,1 15,6 15,0 25,0 

Após a realização da retroanálise, pode-se inferir que a solução modelada inicialmente é 

adequada, simulando de forma realista o comportamento da estrutura de suporte flexível em 

estudo. Isto deve-se ao fato de se ter obtido uma reduzida diferença entre os valores de 

deslocamentos antes e após a retroanálise, comparando-os com os da instrumentação. Contudo, 

a melhoria de comportamento do solo, através da redução do empolamento, permite com que a 

retroanálise conduza a resultados mais realistas, que simulam de uma forma melhor o 

comportamento do solo, neste caso dos aterros.  

Deste modo, no capítulo seguinte, no qual será proposta uma solução alternativa, será efetuada 

uma modelação numérica tendo em conta os novos parâmetros do solo considerados na 

retroanálise. 

É ainda de referir ainda que, no capítulo anterior, aquando a modelação da estrutura de 

contenção no SAP2000, foi também efetuada uma otimização dos parâmetros resistentes da 

estrutura, através dos resultados obtidos inicialmente no Plaxis 2D. 

4.6. Proposta de Solução Alternativa 

No presente capítulo é abordada uma possível solução alternativa, sendo também apresentado 

um estudo dos deslocamentos e esforços obtidos. É de referir que, como já foi mencionado 

anteriormente, aquando a modelação da solução alternativa, já foi tido em conta os parâmetros 

resultantes da retroanálise efetuada no capítulo anterior. Deste modo, a solução alternativa será 

comparada com a solução base, tendo em conta a análise paramétrica. 

Em relação à solução propriamente dita, foi adotado outro sistema de travamento da cortina de 

estacas, que se manteve com as características iniciais. Contudo, o seu espaçamento foi 
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reduzido de 1,20m para 1,00m, pois estavam a ocorrer deslocamentos iniciais bastante elevados 

na modelação, o que será explicado de seguida. Deste modo, foram considerados quatro níveis 

de escoramentos, tendo sido adotados perfis CHS 273,0x10,0mm, espaçados de 5m, tendo um 

comprimento de aproximadamente 8,5m. As escoras serão travadas ao futuro edifício do hospital 

da Luz. Para tal, inicialmente foi previsto um talude de escavação 1:1, o que implica que o terreno 

intersecte a estrutura final, pelo que teria de se recorrer a uma estrutura do tipo estaca-pilar. 

Na Figura 4.12 encontra-se representada a solução alternativa, de uma forma esquemática, na 

qual se pode observar o número e posicionamento das escoras. 

 

Figura 4.12 - Representação esquemática da solução alternativa 

4.6.1. Pré-dimensionamento 

Antes de modelar a solução no Plaxis 2D, foi necessário escolher os perfis metálicos de 

travamento da cortina, de modo a se calcular a rigidez axial EA, a fim de se introduzir no modelo. 

Deste modo, tal como já foi abordado na presente dissertação, foram utilizados os diagramas de 

Terzaghi e Peck, estando estes representados no Anexo E.  

Deste modo, considerou-se que as argilas presentes são rijas, tendo um Nb (γH/cu, em que γ é o 

peso volúmico, H a altura de escavação e cu a resistência não drenada) inferior a 4, pelo que se 

pode considerar um diagrama trapezoidal de impulsos. Para a camada inicial de aterros, 

considerou-se um diagrama constante de impulsos. É ainda de salientar o fato de se terem solos 

arenosos e argilosos pelo que, foi feita a sobreposição de ambos os diagramas para efeitos de 

cálculo de forças nas escoras. É de referir também que foi tido em conta a largura de influência 

da cada escora, sendo o seu espaçamento 5m. Foi também considerada uma sobreescavação, 

equivalente a 10% da escavação total. 

Relativamente às escoras, foram considerados perfis metálicos tubulares, que têm melhor 

comportamento em relação à encurvadura por flexão do que perfis IPE ou HEB. Isto é importante 

pois, estando as escoras sujeitas a esforços axiais de compressão, e para vãos de 8,50m, é 
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necessário fazer a verificação da encurvadura por flexão, de acordo com o EC3. Deste modo, 

considerou-se que a encurvadura seria condicionante, pelo que não foram efetuadas verificações 

de segurança a nível de resistência de secção. A verificação da encurvadura traduz-se na 

seguinte expressão, de acordo com o EC3: 

 
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑟𝑑
≤ 1,0 (6) 

Em que 𝑁𝐸𝑑 se trata de cálculo do esforço axial de compressão e 𝑁𝑏,𝑟𝑑 o esforço de cálculo de 

resistência à encurvadura do elemento comprimido. 

Em termos de esforço axial atuante, obteve-se dos diagramas de Terzaghi e Peck um valor 

máximo de 2600kN, tendo-se obtido um valor de aproximadamente 2615kN para o esforço axial 

resistente à encurvadura para um perfil CHS 273,0x10,0mm, pelo que está verificada a 

segurança à encurvadura. 

4.6.2. Resultados Obtidos 

Em relação à modelação da solução alternativa no Plaxis 2D, a geometria desta encontra-se 

representada na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Geometria do modelo de cálculo no Plaxis 2D, para a solução alternativa 

4.6.2.1. Deslocamentos 

Em relação aos resultados obtidos, na Figura 4.14 encontra-se representada a configuração 

deformada da estrutura no final da escavação. 



68 

 

Figura 4.14 - Deformada da estrutura de contenção no final da escavação, para a solução alternativa 
(ampliada 100 vezes) 

Relativamente aos deslocamentos horizontais obtidos, estes encontram-se representados na 

Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 - Deslocamentos horizontais no final da escavação, para a solução alternativa 

Tal como seria de esperar, os deslocamentos horizontais máximos ocorrem ao nível do topo da 

cortina, com valores de deslocamento máximo da ordem dos 26mm, no sentido do interior da 

escavação. Em relação à solução inicial, os deslocamentos horizontais são superiores, sendo 

que estes valores de deslocamento se explicam pela fase inicial de escavação. Nesta fase, em 

que as escoras ainda não estão em funcionamento passivo, o talude e a cortina de estacas 

asseguram a contenção do solo, permitindo deslocamento superiores aos observados na 

solução com bandas de laje. Estas garantem, antes da fase de escavação, um travamento da 

contenção, sendo os deslocamentos no topo da cortina inferiores aos obtidos na solução 

alternativa. 

Em relação aos deslocamentos verticais obtidos no solo, estes encontram-se representados na 

Figura 4.16. 
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Figura 4.16 - Deslocamentos verticais no final da escavação, para a solução alternativa 

O valor máximo de deslocamento vertical ocorre na base da escavação, tomando o valor de 

aproximadamente 48mm, no sentido ascendente, o que corresponde ao empolamento do 

terreno, como já foi observado anteriormente na análise da solução inicial. É de referir que se 

obteve valores de deslocamentos verticais superiores na solução alternativa, visto que, na 

solução inicial, a presença da banqueta de terrenos, pelo seu peso, levou a que os 

deslocamentos verticais não fossem tão elevados. 

Em relação aos deslocamentos da cortina, estes podem ser observados na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 - Deslocamentos da cortina no final da escavação, para a solução alternativa: Deslocamentos 
totais (δt), Deslocamentos horizontais (δh) e Deslocamentos verticais (δv) 

Tal como já foi referido anteriormente, os deslocamentos máximos foram obtidos ao nível do topo 

da cortina, como seria de expectar. Os escoramentos, tendo um funcionamento passivo, 

impedem os deslocamentos da cortina, tal como se pode observar na Figura 4.17, pelo 

andamento da deformada da estrutura de suporte flexível. 

𝛿ℎ
𝑚á𝑥. = 27,9mm 𝛿𝑣

𝑚á𝑥. = 6,7mm 𝛿𝑡
𝑚á𝑥. = 28,6mm 
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Na Tabela 4.11 encontram-se representados os valores de deslocamentos máximos na estrutura 

de contenção obtidos na modelação da solução inicial, antes e após retroanálise, e da solução 

alternativa. 

Tabela 4.11 – Comparação entre os deslocamentos máximos horizontais na cortina da modelação da 

solução inicial (antes e após retroanálise) e da solução alternativa 

Deslocamentos horizontais máximos (mm) 

Plaxis 2D (Inicial) Plaxis 2D (Retroanálise) 
Plaxis 2D 

(Solução alternativa) 

14,3 12,1 27,9 

É de referir que os deslocamentos obtidos na cortina foram algo superiores aos que se obtiveram 

na modelação da solução inicial. Tal como já foi referido anteriormente, isto pode ser devido à 

falta de eficácia da cortina de estacas e do talude de escavação em impedir os deslocamentos, 

ao contrário das bandas de laje que, sendo uma solução mais rígida, conduziu a menores 

deslocamentos. Apesar de os valores de deslocamento ultrapassarem os critérios de 

alerta/alarme, a diferença não é bastante significativa, pelo que se pode considerar uma solução 

adequada, em termos de deformações. 

Em relação aos resultados obtidos no túnel do ML, os valores máximos de deslocamentos 

verticais e horizontais obtidos são da ordem dos 3mm. Comparando com a modelação da 

solução inicial, em que se obtiveram valores da ordem dos 4mm e dos 2mm, para os 

deslocamentos máximos verticais e horizontais, respetivamente, pode-se afirmar que ambas as 

soluções conduzem a resultados de deslocamentos no túnel do ML semelhantes. 

4.6.2.2. Esforços 

Os esforços instalados na estrutura de suporte, no final da escavação, para a solução alternativa, 

encontram-se ilustrados na Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18 - Esforços atuantes na cortina no final da escavação, para a solução alternativa: Esforço axial 

(N), Esforço transverso (V) e Momento fletor (M) 

𝑉𝑚á𝑥. = 118kN/m 𝑀𝑚á𝑥. =115kNm/m 𝑁𝑚á𝑥. = 435kN/m 
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Esforço Axial 

O esforço axial instalado na estrutura de suporte tem como valor máximo 435kN/m, sendo este 

de compressão, à semelhança do que já foi mencionado anteriormente. É de referir que, como o 

espaçamento da cortina de estacas é menor, o peso desta por metro é superior, o que leva a um 

esforço axial maior. Tal como já foi observado anteriormente, o esforço axial aumenta em 

profundidade, sendo que a partir da zona de encastramento este começa a diminuir, devido às 

forças de atrito que se geram entre o solo e a cortina. 

Esforço Transverso 

À semelhança do que acontece na solução inicial envolvendo as bandas de laje, nas zonas onde 

se situam as escoras existe concentração de esforço transverso, podendo-se observar na Figura 

4.18 a presença de patamares no diagrama de esforço transverso. Como é de expectar, o valor 

do esforço transverso aumenta em profundidade, até à região enterrada da cortina, onde começa 

a diminuir. O valor de esforço transverso máximo presente na estrutura de suporte é de 118kN/m. 

É ainda de salientar que o esforço transverso presente na cortina é transmitido às escoras, como 

esforço axial de compressão, permitindo o seu dimensionamento. 

Momento Fletor 

Analogamente à solução inicial de bandas de laje, as escoras transmitem momento negativo à 

cortina, na medida em que tem função de apoio desta, permitindo reduzir os momentos fletores, 

que aumentam com a profundidade. A partir do encastramento da cortina ocorre a redução do 

momento fletor, o que já era de expectar. O momento fletor máximo obtido é de 115kNm/m. 

Verificação de Segurança 

Como foi mencionado anteriormente no presente capítulo, aquando o pré-dimensionamento foi 

efetuada a escolha dos perfis metálicos tubulares tendo em conta a verificação do ELU de 

encurvadura por flexão, de acordo com o EC3. 

Na Tabela 4.12 encontram-se representadas as propriedades geométricas e de resistência dos 

perfis tubulares CHS 273,0x10,0mm 

Tabela 4.12 - Propriedades dos perfis tubulares metálicos adotados 

CHS 273,0x1,0mm 

D (mm) 273,0 

e (mm) 10,0 

I (cm4) 7154,1 

A(cm²) 82,6 

Relativamente à verificação de segurança, o esforço axial máximo atuante obtido foi de 

184,4kN/m, referentes ao 3º nível de escoramentos. Multiplicando este valor por um fator de 
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segurança γ de 1,35, e pelo afastamento de 5,0m, cada escora possui um valor de esforço axial 

de cálculo NEd de 1245kN. 

Em relação à verificação de segurança ao ELU de encurvadura por flexão, esta foi realizada com 

base no Anexo F, que se trata da verificação de segurança segundo o EC3. Na Tabela 4.13 

encontram-se representados os parâmetros calculados na verificação da segurança à 

encurvadura por flexão dos perfis tubulares CHS 273,0x10,0mm. É de referir que foi considerado 

um modelo de barra bi-encastrada para as escoras, pelo que o seu comprimento de encurvadura 

corresponde a metade do comprimento das escoras. 

Tabela 4.13 - Verificação de segurança do ELU de encurvadura por flexão segundo o EC3 

Nrk (kN) 2933 

Lcr (m) 4,25 

Ncr (kN) 8209 

λ 0,598 

α 0,210 

φ 0,720 

χ 0,891 

Nb,Rd (kN) 2613 

NEd (kN) 1245 

O esforço de cálculo de resistência à encurvadura (Nb,Rd) é superior ao esforço de cálculo de 

compressão em cada escora (NEd), pelo que está verificada a segurança ao ELU de encurvadura 

por flexão. É de referir que, dada a diferença significativa, pode-se inferir que a encurvadura não 

é condicionante, mas sim os ELS de deformações, como já foi mencionado anteriormente na 

análise da solução alternativa. 

4.7. Análise Económica 

No presente capítulo teve-se por objetivo determinar o valor económico de ambas as soluções 

estudadas, de modo a perceber qual delas é mais vantajosa em termos económicos: o 

travamento da cortina de estacas, espaçadas a 1,20m, efetuado por bandas de laje apoiadas em 

contrafortes, ou a mesma cortina, mas com um espaçamento de 1,00m entre estacas, e travada 

por escoramentos metálicos do tipo CHS, com a inclusão de estacas-pilar. 

Deste modo, com o auxílio do mapa de quantidades da obra, foi estimado o custo total da solução 

inicial de contenção periférica. Em relação à solução alternativa, foram realizadas medições, de 

forma aproximada, de acordo com os pressupostos adotados. 
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É de salientar que, no caso da solução das bandas de laje, o custo destas não é contabilizado. 

Isto deve-se ao fato de, apesar das bandas de laje serem um dos componentes da estrutura de 

contenção, estas integrarão a estrutura final, pelo que o seu valor não é considerado na análise 

económica. Apesar disto, será estimado o valor das bandas de laje, de modo a que se tenha 

uma perceção do valor global da contenção. 

É também de referir que, para efeitos de análise económica, foi analisada apenas a região das 

bandas de laje intermédias, tendo sido esta a secção a analisar na presente dissertação. Os 

custos de monitorização e instrumentação, bem como de drenagem da cortina foram 

desprezados, de modo a simplificar a análise económica, visto que estes elementos são comuns 

a ambas as soluções. Também não foram considerados custos com escavação, admitindo-se 

que são semelhantes em ambas as soluções, como será explicado de seguida. 

4.7.1. Solução Inicial 

Na Tabela 4.14 encontram-se representados os custos da solução inicial. 

Tabela 4.14 - Análise económica da solução de contenção periférica inicial 

 Unidade Quantidade Preço unitário Preço total 

Cortina de 
estacas 

Furação ml 1620,00 50,00 € 81 000,00 € 

Betão m³ 458,04 70,00 € 32 063,09 € 

Aço kg 66353,58 0,80 € 53 082,86 € 

Saneamento 
das estacas 

un 60,00 40,00 € 2 400,00 € 

Viga de 
coroamento 

Betão m³ 13,72 70,00 € 960,40 € 

Aço kg 1509,20 0,80 € 1 207,36 € 

Cofragem m² 19,62 20,00 € 392,39 € 

Viga de 
distribuição 

Betão m³ 29,40 70,00 € 2 058,00 € 

Aço kg 6762,00 0,80 € 5 409,60 € 

Cofragem m² 102,90 20,00 € 2 058,00 € 

Perfis 
metálicos 
verticais 

Furação e 
perfis 

ml 40,00 200,00 € 8 000,00 € 

Estacas 
fundação 

perfis 

Betão m³ 2,26 70,00 € 158,34 € 

Aço kg 479,52 0,80 € 383,62 € 

Perfis metálicos (treliça) kg 7546,60 1,50 € 11 319,90 € 

Bandas de 
laje 

Betão m³ 117,58 70,00 € 8 230,71 € 

Aço kg 11758,15 0,80 € 9 406,52 € 

TOTAL 218 130,79 € 

TOTAL (s/ bandas de laje) 200 493,56 € 

O custo da cortina de estacas envolve a contenção e também os contrafortes sendo que, no caso 

das estacas não armadas dos contrafortes, não foi considerado o custo com armaduras. Em 

relação aos perfis metálicos verticais de apoio das bandas de laje, o preço reflete a furação e 

colocação de perfis, assim como a colocação da areia para preenchimento do furo. Tal como já 

foi referido anteriormente, o custo das bandas de laje não entra na equação do custo da 

contenção periférica, uma vez que integrará a estrutura final do edifício do hospital. 
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Deste modo, o custo total da contenção é de 218 130,79 €, sendo que, sem as bandas de laje, 

o custo é de 200 493,56 €. 

4.7.2. Solução Alternativa 

Na Tabela 4.15 encontram-se representados os custos da solução alternativa. 

Tabela 4.15 - Análise económica da solução de contenção periférica alternativa 

 Unidade Quantidade 
Preço 

unitário 
Preço total 

Cortina de 
estacas 

Furação ml 675,00 50,00 € 33 750,00 € 

Betão m³ 190,85 70,00 € 13 359,62 € 

Aço kg 40459,50 0,80 € 32 367,60 € 

Saneamento 
das estacas 

un 25,00 40,00 € 1 000,00 € 

Viga de 
coroamento 

Betão m³ 13,72 70,00 € 960,40 € 

Aço kg 1509,20 0,80 € 1 207,36 € 

Cofragem m² 19,62 20,00 € 392,39 € 

Viga de 
distribuição 

Betão m³ 29,40 70,00 € 2 058,00 € 

Aço kg 6762,00 0,80 € 5 409,60 € 

Cofragem m² 102,90 20,00 € 2 058,00 € 

Perfis 
metálicos 

CHS 
273X10mm 

kg 14563,56 1,50 € 21 845,34 € 

Estacas-pilar 

Furação ml 108,00 60,00 € 6 480,00 € 

Betão m³ 339,29 70,00 € 5 937,61 € 

Perfil HEB300 kg 4557,60 1,20 € 15 163,20 € 

Viga de 
coroamento 

Betão m³ 13,72 70,00 € 960,40 € 

Aço kg 1509,20 0,80 € 1 207,36 € 

Cofragem m² 19,62 20,00 € 392,39 € 

Viga de 
distribuição 

Betão m³ 29,40 70,00 € 2 058,00 € 

Aço kg 6762,00 0,80 € 5 409,60 € 

Cofragem m² 102,90 20,00 € 2 058,00 € 

TOTAL 154 074,88 € 

Em relação à solução alternativa, foi considerada uma cortina de estacas, cujo espaçamento é 

de 1,00m, o que se traduz num número superior de estacas. Contudo, nesta solução não são 

executados contrafortes, pelo que o número de estacas é inferior ao da solução inicial. Em termos 

de solução de vigas de coroamento e de distribuição, o custo mantém-se. O travamento da 

cortina é garantido pelas escoras metálicas, materializadas por perfis tubulares 

CHS 273,0x10,0mm, cujo custo está considerado na Tabela 4.15.  

Também foi tido em conta o custo das estacas-pilar. Foram adotadas estacas de 1,00m de 

diâmetro, armadas com perfis metálicos HEB300, o que permite a demolição do betão, 

assegurando a função de suporte da estrutura. Foi admitido que as estacas-pilar se encontram 

ligeiramente desviadas dos pilares que integrarão a estrutura final, de modo a que não haja 

alteração significativa dos esforços atuantes nas lajes. De modo a garantir o travamento das 
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estacas-pilar, foi também considerada a execução de viga de coroamento e vigas de distribuição, 

admitindo-se, de forma simplificada, o mesmo custo já calculado para a cortina de estacas. 

Deste modo, o custo total da contenção é de 154 074,88 €, para a solução alternativa. 

4.7.3. Comparação das Soluções 

Na Tabela 4.16 encontram-se representados os custos da solução inicial e da solução alternativa, 

assim como a menor valia resultante. 

Tabela 4.16 - Análise económica comparativa de ambas as soluções 

 Solução inicial Solução alternativa Menor valia 

Custo total 200 493,56 € 154 074,88 € -46 418,69 € 

Verifica-se que se obtém uma menor valia de -46 418,69 €, o que consiste numa percentagem 

de 23% do custo da contenção, pelo que se trata de uma redução significativa. 

Relativamente ao custo de escavação, admitiu-se que este é igual em ambas as soluções. Em 

termos de volume, é aproximadamente o mesmo. Para a solução inicial, o preço da escavação 

por baixo das bandas de laje é superior. Para a solução alternativa, o preço da escavação 

também é condicionante a partir do terceiro nível de escoramentos, pelo que também é superior. 

Outro aspeto a ter em conta, que já foi referido no capítulo anterior, trata-se do fato de os 

deslocamentos obtidos inicialmente, no topo da cortina, após escavação do talude, serem da 

ordem dos 27mm. Uma hipótese a ponderar seria o melhoramento do solo do talude, recorrendo 

à execução de uma lâmina de betão armado, com pregagens em quincôncio, de modo a melhorar 

as características mecânicas do solo, reduzindo os deslocamentos iniciais da cortina. 

Por fim, outro aspeto que tem impacto no custo da obra trata-se do prazo de execução. Para a 

solução alternativa, o prazo poderá ser condicionante, pois a execução da contenção periférica 

está dependente da execução da estrutura, uma vez que é necessária a execução de vários 

pórticos, de modo a que seja garantido o travamento da cortina de estacas. Uma vez que a 

escavação estará condicionada e, como a execução da contenção está dependente da estrutura, 

isto poderá implicar um atraso na execução da obra, o que levará ao aumento dos custos de 

estaleiro. Se se considerar um custo médio mensal de estaleiro de 60 000 €, e ocorrendo um 

atraso de um mês, o custo da solução alternativa já seria superior ao da solução inicial, pelo que 

esta solução não seria economicamente vantajosa. 

No entanto, como se trata de uma obra de grande dimensão, a implicação nos custos de estaleiro 

poderá não ser tão significativa, devido ao fato de existirem diversas frentes de trabalho, que 

mobilizam os recursos da obra. Deste modo, esta zona pode ser executada em simultâneo com 

outras frentes da obra, pelo que torna a solução alternativa economicamente vantajosa. 
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5. Conclusões 

5.1. Considerações Finais 

Após a finalização da presente dissertação, pode-se afirmar que foram cumpridos os objetivos 

propostos inicialmente, tendo em conta que a fase de escavação e contenção periférica foi 

acompanhada na íntegra, o que permitiu fazer uma análise comparativa entre os resultados 

obtidos na modelação numérica e os resultados obtidos pela instrumentação da obra. 

Em relação aos fundamentos teóricos, a pesquisa destes elementos foi preponderante na 

medida em que permitiu a apreensão de conceitos relacionados com as estruturas de suporte 

flexíveis, bem como aspetos acerca dos deslocamentos relativos a essas mesmas estruturas, e 

também do solo. Relativamente às estruturas de suporte flexíveis, foram abordados diversos 

aspetos acerca das cortinas de estacas moldadas e os muros de Berlim provisórios, exemplos 

de estruturas de contenção presentes na obra de ampliação do Hospital da Luz – Lisboa. Para 

além das estruturas de suporte, também foram mencionados os sistemas auxiliares de suporte, 

com especial foco para as bandas de laje. 

Em relação ao acompanhamento da obra, as diversas visitas permitiram a observação da 

evolução da obra, com particular destaque para as bandas de laje. Deste modo, foi seguido o 

faseamento construtivo, podendo-se observar as sucessivas fases de escavação e de execução 

das bandas de laje. É de destacar a importância da monitorização e instrumentação, uma vez 

que esta foi preponderante na deteção de deslocamentos excessivos no túnel do ML, permitindo 

que a execução da obra se procedesse com segurança. 

Em relação aos resultados obtidos pela instrumentação, estes foram próximos dos que foram 

obtidos através da modelação numérica, pelo que se pode inferir que o modelo simulou, com 

uma boa aproximação, o comportamento real da cortina. Contudo, em relação ao túnel do ML, 

os resultados obtidos na modelação numérica foram inferiores aos valores obtidos na realidade. 

Isto pode-se ter devido não só à imprecisão do modelo, mas também devido ao incumprimento 

do faseamento construtivo. Deste modo, a análise dos resultados obtidos pela instrumentação 

permitiu detetar deslocamentos excessivos no túnel do ML. 

Relativamente à modelação das bandas de laje, é de referir que, apesar da boa aproximação do 

modelo à realidade, o fato de não se ter considerado uma modelação 3D limita a análise e estudo 

do comportamento das bandas de laje enquanto sistema auxiliar de travamento da cortina de 

estacas. Contudo, como já foi referido anteriormente, a modelação numérica das bandas de laje 

num software 2D permitiu compreender o comportamento da cortina e do solo, com uma boa 

aproximação da realidade. 

Em relação à retroanálise efetuada, esta não foi bastante aprofundada, pelo que não conduziu a 

alterações profundas no modelo. No entanto, permitiu aproximar os deslocamentos do solo dos 

valores reais, traduzindo-se numa solução mais próxima da realidade. 
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Relativamente à solução alternativa, também modelada numericamente, traduziu-se numa 

menor valia em termos económicos, na ordem dos 23%, como já foi analisado na presente 

dissertação. Contudo, relativamente aos deslocamentos obtidos, estes foram superiores aos que 

se obtiveram na modelação da solução inicial, com valores a atingir os critérios de alerta/alarme. 

Isto pode-se dever à incapacidade do talude em limitar o deslocamento da cortina. Deste modo, 

como já foi referido anteriormente, seria proposto uma solução de melhoramento do talude, 

através de uma lâmina de betão armado, com pregagens. Em relação ao prazo de execução da 

solução alternativa, este poderia levar a atrasos na obra, tendo em conta a dificuldade de 

execução da escavação e também a dependência da execução de pórticos suficientes da 

estrutura que permitissem o travamento da contenção periférica. Contudo, dada a dimensão da 

obra e a multiplicidade de frentes de obra, haveria a possibilidade da simultaneidade da execução 

desta fase de escavação e contenção periférica com a fase de estrutura do restante hospital. 

Outro aspeto a salientar trata-se da importância do Plano de Instrumentação e Observação, o 

qual permite assegurar a segurança de execução de obras de escavação e contenção periférica, 

como a que foi analisada na presente dissertação. 

Por fim, é de salientar a importância das soluções de contenção através do recurso a estruturas 

de suporte flexíveis. Apesar destas estruturas possuírem deslocamentos superiores às 

estruturas de suporte rígidas, permitem soluções economicamente mais vantajosas, pelo que se 

traduzem em soluções bastante viáveis. No caso de estudo de ampliação do Hospital da Luz – 

Lisboa, destaca-se a importância das bandas de laje enquanto sistema auxiliar de travamento 

das estruturas de suporte flexíveis, uma vez que, tendo em conta os condicionamentos, não era 

possível utilizar o solo no tardoz da cortina. Deste modo, este tipo de soluções top-down permite 

a execução da contenção da estrutura no interior da escavação, sem recorrer a escoramentos, 

permitindo também integrar elementos de laje na estrutura final, o que se traduz numa otimização 

de custos e de prazo de execução. 

5.2. Desenvolvimentos Futuros 

O tema estudado na presente dissertação permite ser aprofundado, tendo um vasto âmbito a 

nível de desenvolvimentos futuros. Deste modo, é de mencionar alguns aspetos que poderão ser 

estudados futuramente, de modo a que permitam contribuir não só para complementar a 

presente dissertação, mas também para a execução de projeto de obras de escavação e 

contenção periférica. 

Em primeiro lugar, é sugerida uma retroanálise mais aprofundada, com uma calibração 

minuciosa dos parâmetros geológico-geotécnicos do solo e dos elementos estruturais, de modo 

a que os resultados da modelação numérica sejam o mais aproximado possíveis dos resultados 

reais obtidos em obra medidos pela instrumentação. Outra sugestão, em termos de modelação, 

é a adoção de um modelo constitutivo do solo diferente do que foi escolhido, mais uma vez de 

modo a testar outras hipóteses explicativas do comportamento real da estrutura de contenção. 
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Em relação à modelação numérica da estrutura de suporte, é sugerida a modelação deste caso 

num programa de cálculo numérico 3D, tendo em vista uma simulação mais rigorosa do 

comportamento real da cortina, permitindo simular as deformadas das bandas de laje de um 

modo mais próximo da realidade. 

Outro aspeto a salientar trata-se da realização de uma análise de risco sísmico da solução de 

contenção periférica em fase definitiva, uma vez que a obra se localiza em Lisboa, estando esta 

numa área de elevado risco sísmico. 

Por fim, um último aspeto a explorar seria uma proposta de otimização da cortina de estacas, 

através do aumento do seu espaçamento, uma vez que esta solução tem uma elevada 

expressão, em termos de valor monetário, na estrutura de suporte.  
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Anexos 

A. Localização das Sondagens (Geocontrole, 2016) 

  



B 

B. Planta da Obra (Pinto, 2016) 
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C 

C. Localização dos Inclinómetros e Células de Carga (Pinto, 2016) 

  

N 



D 

D. Acompanhamento da Obra 

16 de novembro de 2016 

Execução de trabalhos de demolição e movimento de terras; Execução de cortina de estacas 

moldadas no alçado Sul; 

 

13 de dezembro de 2016 

Execução de trabalhos de demolição e movimento de terras; Saneamento da cabeças das 

estacas da cortina; 

 



 

E 

 

11 de janeiro de 2017 

Execução de trabalhos de demolição e movimento de terras; Execução de cortina de estacas 

moldadas no alçado Norte; Execução de banda de laje do piso 0; 

 

 

 

 



F 

23 de janeiro de 2017 

Execução de reforço de túnel existente com recurso a microestacas; Execução de escavação do 

1º nível de bandas de laje; 

 

 

02 de fevereiro de 2017 

Escavação no alçado norte do 1º nível da cortina de estacas moldadas; 

 



 

G 

07 de fevereiro de 2017 

Execução de reforço de túnel existente com recurso a microestacas; Projeção de betão armado 

com fibras na cortina de estacas do alçado Norte; 

 

 

15 de fevereiro de 2017 

Execução de trabalhos de escavação no alçado Sul; Execução de trabalhos de escavação no 

alçado Norte; 

 



H 

 

22 de fevereiro de 2017 

Execução de trabalhos de escavação no alçado Sul; Execução de cortina escorada no alçado 

Sul; 

 

 



 

I 

01 de março de 2017 

Execução de 4º nível de muro de Berlim no alçado Nascente; Execução de túnel de saída no 

alçado Sul; 

 

 

08 de março de 2017 

Execução de banda de laje do piso -1; Execução de viga de distribuição no alçado Sul; 

 



J 

 

15 de março de 2017 

Execução de contrafortes no alçado Norte; Execução de ancoragem no alçado Norte; 

 

 

 

 

 



 

K 

22 de março de 2017 

Execução de escavação do 2º nível de bandas de laje; Execução de trabalhos de escavação no 

alçado Nascente; 

 

 

05 de abril de 2017 

Execução de viga de distribuição na cortina de estacas do alçado Norte; Execução de banda de 

laje do piso -2; 

 



L 

 

07 de maio de 2017 

Execução de banqueta de terras no alçado Sul; 

 

29 de maio de 2017 

Conclusão da banqueta de terras no alçado Sul, e conclusão da respetiva estrutura de 

contenção; Execução de fundações da superestrutura; 

 



 

M 

 

06 de junho de 2017 

Execução de superestrutura; Aspeto final da cortina de estacas travadas por bandas de laje, 

apoiadas em contrafortes; 

 

 

  



N 

E. Diagramas de Terzaghi e Peck 

 

 

  



 

O 

F. Eurocódigo 3 – Verificação de segurança de colunas à encurvadura 

por flexão 

 

 

 



P 

 

 

 


