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Resumo  

Com o crescimento económico generalizado em Portugal, tem-se assistido a uma grande dinamização 

do sector da construção, sobretudo nos centros urbanos. A grande valorização dos terrenos nestes 

locais gerou a necessidade de criação de pisos enterrados, prática comum nos dias que correm. Para 

a construção destes pisos, é necessária a execução de uma estrutura de contenção periférica. Esta 

estrutura será alvo de monitorização constante, pois os seus deslocamentos poderão afectar as 

estruturas e infraestruturas vizinhas.  

Neste contexto, foi acompanhada uma obra na cidade de Lisboa, mais concretamente a construção do 

Hotel Avedon, no cruzamento da Rua Sousa Martins com a Rua Andrade Corvo, em Picoas. Este Hotel 

terá quatro pisos enterrados e, como tal, suportando os terrenos adjacentes durante a escavação, foi 

executada uma cortina de estacas em todo o perímetro. Esta cortina foi travada com recurso a 

ancoragens, escoramentos verticais inclinados e de canto, e contrafortes.  

Com esta dissertação pretende-se estudar o comportamento do solo e da cortina de estacas, e a forma 

como este comportamento é influenciado pelas estruturas auxiliares de suporte utilizadas. Através de 

um Plano de Instrumentação e Observação, obtiveram-se os dados que permitem avaliar o 

desempenho da estrutura. Esses dados são depois comparados com os dados homólogos obtidos 

numa modelação do caso real no software Plaxis 2D. 

Por último efectuaram-se modelações de soluções alternativas, e foram avaliados os seus 

desempenhos e custos, sempre em comparação com a solução adoptada. 
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Abstract  

With the generalized growth of the economy in Portugal, there has been a great promotion in the 

construction sector, especially in the urban centers. The ground valorization at these locations has 

generated the need for underground construction, a common practice nowadays. In order to build 

basements, it´s always necessary the execution of a peripheral earth retaining structures. These 

structures will be constantly monitored, as the displacements could endanger the neighboring structures 

and infrastructures.  

In this context, this thesis was centered on a construction work, Hotel Avedon, taking place in Lisbon, 

at the corner between Rua Sousa Martins and Rua Andrade Corvo. This new hotel will have four 

basements and so, supporting the back ground during the excavation, a pile wall was executed around 

all perimeter. Providing auxiliary support, temporary anchors, shoring and buttresses were used. 

The purpose of this thesis was to study the soil and pile wall´s behaviour, and the way different auxiliary 

bearing structures can influence it. With the implementation of a Monitoring and Observation Plan, all 

the relevant data was collected, in order to evaluate the structure´s behaviour. These data were then 

compared with the numerical data obtained after a modelation using Plaxis 2D. 

At last, alternative retaining structures were modeled in the same finite element software, trying to 

understand whether they would be a satisfactory solution. The solutions were analyzed and compared 

in terms of its behavior and costs. 
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Simbologia 

Alfabeto Latino  

Ax – Alvo topográfico x 

Aestaca – Área da estaca  

As,tot – Área total de armadura longitudinal  

Asw – Área de armadura transversal distribuída  

c’ – Coesão efetiva  

CCx – Célula de carga x 

Cu – Resistência não drenada  

e – Espessura da parede  

E – Módulo de deformabilidade  

Eref
50 – Módulo de deformabilidade secante em estado triaxial  

Eref
oed – Módulo de deformabilidade edométrico  

Eref
ur – Módulo de deformabilidade na carga/descarga  

EA – Rigidez axial  

EI – Rigidez de flexão  

fcd – Resistência de cálculo do betão à compressão  

fck – Resistência característica do betão à compressão  

fyd – Resistência de cálculo do aço  

H – Altura da escavação  

K0 – Coeficiente de impulso em repouso  

Lspacing – Espaçamento em planta entre ancoragens  

m – Expoente relação de dependência da rigidez em relação ao cálculo de tensão  

MEd – Valor de cálculo do momento flector actuante  

MRd – Valor de cálculo do momento flector resistente do elemento estrutural  

MSd – Valor de dimensionamento do momento flector  

NSd – Valor de dimensionamento do esforço axial  



  

  

  

pref – Tensão de referência  

Pútil – Pré-esforço útil  

q – Tensão deviatórica  

Rf – Coeficiente de rotura  

r – Raio da estaca  

SCx – Sondagem geológica x 

VEd – Valor de cálculo do esforço transverso actuante   

VRd – Valor de cálculo do esforço transverso resistente do elemento estrutural  

VSd – Valor de dimensionamento do momento fletor  

w – Peso do elemento parede por metro de desenvolvimento  

// – Espaçamento da armadura transversal  

Alfabeto Grego  

µ - Momento flector reduzido  

γ – Peso volúmico  

ϕ – Ângulo de atrito interno  

ω – Percentagem mecânica de armadura longitudinal  

ν – Esforço normal reduzido  

θ – Ângulo das bielas comprimidas  

Ψ – Ângulo de dilatância 

νur – Coeficiente de Poisson na descarga/recarga  

Ø – Diâmetro da estaca 

σcompressão – Tensão de compressão  
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1. Introdução  

1.1. Enquadramento geral e objectivos 

Com o aumento substancial da procura por espaços nos grandes centros urbanos, tem-se verificado 

uma grande dinamização no sector da construção, principalmente ao nível da reabilitação de edifícios 

antigos que, fruto da maior procura, têm visto o seu valor aumentar. Em muitas destas obras de 

reabilitação, surge a obrigação de manter a fachada principal por questões históricas, e a necessidade 

de criar pisos subterrâneos quando estes não existem. 

Porém, no caso de estudo que se irá analisar ao longo desta dissertação, tratou-se de uma demolição 

total para construir um novo edifício de raiz, com vários pisos enterrados. Este novo edifício surge num 

grande centro urbano, numa zona valiosa, em que se ambiciona construir em altura e profundidade de 

forma a aproveitar uma área de terreno limitada. 

A obra em análise, ao ser conduzida em meio urbano denso, acarreta preocupações com a envolvência, 

nomeadamente com as edificações vizinhas. É mandatório garantir que não surgirão danos nestas 

durante a execução dos trabalhos. Para tal, previu-se uma série de medidas em projecto para serem 

implementadas em obra e foi delineado o Plano de Instrumentação e Observação. Este plano servirá 

para monitorizar vários tipos de deslocamentos, quer na estrutura de contenção periférica, quer nos 

edifícios vizinhos. 

No presente documento, proceder-se-á ainda a uma modelação da estrutura de contenção de terreno 

adoptada no software Plaxis 2D, de forma a comparar os deslocamentos monitorizados em obra com 

aqueles que teoricamente seriam expectáveis. Modelaram-se ainda soluções alternativas, de forma a 

verificar a sua adequabilidade e o seu interesse potencial para este caso de estudo. 

Finalmente, e com base na análise conduzida ao longo do documento, propõe-se uma solução 

optimizada. 

  

 

 

 

 

 



2 
 

1.2. Estrutura da dissertação  

No primeiro e presente capítulo, realiza-se uma breve introdução aos temas abordados nesta 

dissertação e é apresentada a estrutura desta. 

No segundo capítulo, são abordados os fundamentos teóricos que dizem respeito à generalidade das 

contenções periféricas. Inicialmente, analisam-se as várias tipologias existentes e respectivo modo de 

funcionamento. De seguida, a análise recai sobre as pressões de terras e o seu método de cálculo. 

Numa abordagem mais incisiva, surge depois um subcapítulo sobre as cortinas de estacas moldadas, 

visto que esta foi a solução de contenção periférica utilizada, procurando sempre a comparação com 

outras soluções. Por último e concluindo este capítulo, foram abordados os vários tipos de estruturas 

auxiliares de suporte à escavação e a influência nas construções vizinhas. 

No terceiro capítulo, apresenta-se o caso de estudo, com toda a informação relevante à empreitada, 

como a sua localização e caracterização, os condicionamentos existentes, a execução da solução 

projectada, o Plano de Instrumentação e Observação delineado e respectiva monitorização em obra. 

No capítulo quatro, recorreu-se ao software Plaxis 2D para efeitos de modelação. Modelou-se o terreno 

local, a parede de contenção, as ancoragens e as sobrecargas expectáveis, e procedeu-se à análise 

das deformações e esforços para posterior comparação com os valores reais obtidos em obra. 

Modelou-se ainda uma solução alternativa à projectada, de forma a tentar perceber se seria, 

tecnicamente ou economicamente, uma solução mais viável.  

No quinto capítulo, propõe-se uma solução para toda a empreitada que envolve a estrutura de 

contenção periférica, procurando uma optimização. Ainda neste capítulo, faz-se a modelação de uma 

parte integrante da solução proposta, de maneira a perceber a sua adequabilidade. Por último faz-se 

uma análise económica comparativa entre a solução adoptada e a proposta, explicando a origem das 

diferenças entre elas. 

No sexto e último capítulo, apresentam-se as conclusões face aos resultados obtidos. 

Por último, são apresentadas as referências bibliográficas dos documentos consultados durante a 

realização desta dissertação, e os anexos com a informação complementar. 
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2. Estruturas de contenção periférica  

2.1. Considerações gerais 

Tal como referido no capítulo inicial desta dissertação, com a crescente procura por terrenos nos 

grandes centros urbanos, gerou-se uma grande ocupação e consequente valorização destes espaços. 

Assim, sendo as áreas de terreno disponível cada vez mais limitadas, surgiu naturalmente a 

necessidade e ambição de construir mais alto e mais profundo, tentando aproveitar ao máximo cada 

metro quadrado de terreno.  

Tem-se assistido a um aumento gradual na construção de edifícios com vários pisos de cave e outros 

tipos de estruturas subterrâneas (parques automóveis, túneis de metropolitano, rodoviários, entre 

outros). Para o efeito, é então necessária a execução de estruturas de contenção periférica. 

Estas estruturas de contenção constituem uma garantia de segurança na execução da escavação, quer 

para a realização dos trabalhos no interior desta quer para a estabilidade dos edifícios vizinhos, pois 

são projectadas para suportar os impulsos de terras provocados pelo solo. Além disso, este tipo de 

estruturas permite a escavação na vertical (ou muito próximo disso), maximizando o aproveitamento 

da área do lote.  

Para a execução destas estruturas, é possível optar por várias soluções, dentro das quais se destacam 

as paredes moldadas, paredes tipo Berlim (provisório ou definitivo), paredes tipo Munique ou cortinas 

de estacas moldadas, sendo esta última solução a que se irá abordar mais em detalhe aquando da 

análise ao caso de estudo [1]. De referir ainda que as paredes moldadas, as paredes tipo Berlim 

definitivas, e as cortinas de estacas moldadas constituem não só a contenção provisória da escavação, 

como também integram, em parte ou na totalidade, a estrutura definitiva.  

Existem vários factores que irão influenciar o tipo de estrutura de contenção a utilizar, cabendo ao 

projectista idealizar a melhor solução, pesando uma série de factores, tais como [1]:  

• características do terreno em causa; 

• necessidade, ou não, de impermeabilização; 

• limitações construtivas, face a construções vizinhas ou eventuais circulações de trânsito a 

considerar; 

• carácter definitivo ou provisório; 

• resistência necessária e deslocamentos admissíveis da parede; 

• profundidade do nível freático; 

• tempo de execução; 

• e por último, mas de muitas outras formas o primeiro factor a considerar, o custo.  

De acordo com [2], tem-se dois tipos de estruturas de suporte: rígidas e flexíveis. O referido documento 

elabora também uma lista dos estados limite a considerar no dimensionamento de uma estrutura de 

suporte, sendo estes os seguintes: 
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• perda de estabilidade global; 

• rotura de um elemento estrutural, como por exemplo um muro ou uma cortina, uma ancoragem, 

uma viga de distribuição ou uma escora; 

• rotura conjunta do terreno e de um elemento estrutural; 

• rotura por levantamento hidráulico;  

• movimentos da estrutura de suporte que possam causar o colapso, ou afetar a aparência ou a 

eficiência da própria estrutura ou de estruturas ou redes de serviços vizinhas;  

• alteração inadmissível do regime hidrogeológico;  

• transporte inadmissível de partículas de solo sob ou através da estrutura de suporte;  

• rotura por rotação ou por translação da cortina ou por partes desta; 

• rotura por perda de equilíbrio vertical.  

Todos estes estados limites são aplicados a qualquer estrutura de suporte, à excepção dos dois 

últimos, que apenas se aplicam às cortinas. 

2.2. Tipologias e modo de funcionamento 

Quanto às várias tipologias, o Eurocódigo ([2]) preconiza a existência de 3 tipos de estruturas de 

contenção, consoante a interacção entre a contenção e os terrenos a suster: estruturas de contenção 

rígidas, estruturas de contenção flexíveis e estruturas mistas.  

Nos subcapítulos seguintes, descreve-se sucintamente as estruturas rígidas e mais detalhadamente as 

estruturas flexíveis, uma vez que o caso de estudo remete para este tipo. 

2.2.1. Estruturas de contenção rígidas 

As estruturas de contenção rígidas são elementos de suporte cuja resistência reside essencialmente 

no seu peso próprio, ou seja, o seu elevado peso tem a capacidade de suster os terrenos. Estas 

estruturas apresentam geralmente espessuras consideráveis e podem ser executadas com vários 

materiais e apresentar vários formatos. São exemplos deste tipo de estruturas os muros de gabiões, 

muros de pedra argamassada ou não, muros de betão simples ou armado, e muros de contrafortes 

(Figura 1). 

Figura 1 - Exemplos de estruturas de contenção rígidas [3] 
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O cálculo da estimativa das pressões às quais a estrutura se encontra sujeita é feito através das teorias 

clássicas de impulsos, abordadas mais à frente no subcapítulo 2.3.1. 

2.2.2. Estruturas de contenção flexíveis 

Nas estruturas de contenção flexíveis, contrariamente ao que acontece nas rígidas, não é o peso 

próprio da estrutura que garante a estabilidade dos terrenos. As estruturas de suporte flexíveis são 

aquelas que experimentam em serviço deformações por flexão susceptíveis de condicionar a grandeza 

e a distribuição das pressões de terras que actuam sobre elas e, logo, dos esforços para que são 

dimensionadas (Terzaghi, 1943). Assim, a deformabilidade da estrutura de suporte altera o diagrama 

de pressões, o que modifica os esforços e novamente as deformações da estrutura. Nestes casos, o 

problema em causa é de interacção solo-estrutura ([3]). 

Estas estruturas são caracterizadas pela sua esbelteza e por espessuras delgadas, possibilitando um 

bom aproveitamento das áreas de escavação, o que frequentemente faz delas a solução ideal em 

escavações em meio urbano densificado, onde aproveitar o espaço da escavação é praticamente 

obrigatório. Dentro desta categoria destacam-se as cortinas de estacas prancha, cortinas de estacas 

moldadas, paredes moldadas, paredes tipo Berlim, paredes tipo Munique ou colunas de jet grouting [4]. 

Paralelamente, nas estruturas de contenção flexíveis, é possível distinguir três tipos, divergindo entre 

eles a forma como é assegurada a estabilidade, ou seja, as condições de apoio da cortina: 

• simplesmente encastradas, ou auto-portantes (Figura 2 (a)); 

• mono-apoiadas – mono-escoradas ou mono-ancoradas (Figura 2 (b)); 

• multi-apoiadas – multi-escoradas ou multi-ancoradas (Figura 2 (c)). 

 

Figura 2 - Tipos de estruturas de suporte flexíveis ([3]) 

 

2.3. Impulsos de terras  

Resistir aos impulsos e às acções transmitidas pelos terrenos adjacentes durante os trabalhos de 

escavação é a principal função das estruturas de contenção periférica e, como tal, ao longo dos anos 

foram desenvolvidos métodos com o propósito de quantificar essas acções e consequentemente 

dimensionar as próprias estruturas. 
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2.3.1. Teorias clássicas de Rankine e Coulomb 

As estruturas de contenção separam plataformas de terreno a diferentes cotas, em que a estrutura 

suporta um dos lados do terreno, estando sujeita ao seu impulso e às acções que este transmite. 

Segundo as teorias clássicas de Rankine (1857) e Coulomb (1776), mais vocacionadas para estruturas 

mais rígidas, os vários tipos de movimentos associados aos solos podem, expeditamente, classificar-

se como: estado de repouso, activo e passivo. Com base nestas teorias, é possível estimar os impulsos 

transmitidos à estrutura/muro de contenção, assumindo que se dá um movimento de rotação em torno 

da sua base ou de translação. 

A título de exemplo, e com base na Figura 3 [5], considere-se H a altura de escavação e δ o 

deslocamento do muro de contenção. Para uma altura de escavação H e um deslocamento δ > 0.001H, 

está-se na presença do estado activo, no qual o terreno impulsiona a estrutura de suporte para o interior 

da escavação. Já para deslocamentos δ < 5 x 10-4 dá-se o estado de repouso. Poderá ainda dar-se o 

caso de ter o estado passivo, no qual existe a tendência da estrutura se impulsionar contra o terreno, 

mas a sua mobilização requer deslocamentos mais significativos e pressões superiores às necessárias 

à mobilização do estado activo. Perante este facto, é prática corrente desprezar este efeito ou 

multiplicá-lo por um factor de 1/2 ou 1/3, de forma a estar do lado da segurança no dimensionamento 

destas estruturas. 

 

Figura 3 - Estados do solo e deslocamentos da estrutura de contenção periférica [5] 

2.3.2. Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck 

Contrariamente ao que sucede nas estruturas de contenção rígidas, onde a mobilização dos vários 

estados dos solos se dá para movimentos de rotação na base, nas estruturas de contenção flexíveis 

vai considerar-se que os movimentos possíveis são apenas de rotação em torno do topo, como 

exemplificado na Figura 4. Isto acontece devido à existência de travamentos (escoras, ancoragens, 

etc.) que limitam os movimentos da estrutura nas zonas superiores. 
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Figura 4 - Deslocamentos em torno do topo numa cortina multi-escorada [6] 

A presença destes travamentos vai gerar uma distribuição de momentos e pressões nas cortinas, o 

que torna as teorias de impulsos clássicas, abordadas no subcapítulo anterior, desajustadas para 

efeitos de dimensionamento deste tipo de estruturas de suporte. Os diagramas de pressões, ao invés 

de serem triangulares como preconizava Coulomb na teoria de impulsos, passam a ter outras formas, 

dependentes do número e localização dos travamentos utilizados. Em cada nível de travamentos dá-

se uma redução dos deslocamentos na sua vizinhança, aumentando proporcionalmente com a 

distância entre níveis. 

Foi então que, através de significativas experiências nas quais foram medidas forças nas escoras, que 

Terzaghi e Peck puderam inferir os correspondentes diagramas de pressões aparentes na cortina. Os 

resultados das observações mostraram que a forma e a grandeza destes podem variar 

consideravelmente, muito por culpa do processo construtivo adoptado.  

Resumidos e analisados os resultados das observações, Terzaghi e Peck propuseram então os 

diagramas envolventes indicados na Figura 5, onde Kɑ representa o coeficiente de impulso activo, γ o 

peso volúmico do solo, Cu a resistência não drenada do solo e H a altura da escavação. De referir que 

para as argilas se tem dois diagramas, sendo o da esquerda para argilas mais moles e o da direita para 

argilas mais rijas, enquanto para solos arenosos se utiliza sempre o mesmo diagrama. 

 

 

Figura 5 - Diagramas de Terzaghi e Peck [6] 
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A principal utilidade destes diagramas reside na possibilidade de serem utilizados de forma inversa 

àquela que levou à sua obtenção: a partir das pressões dadas pelos diagramas é possível estimar as 

forças aplicadas nas escoras, consoante a sua localização e espaçamento, e efectuar o consequente 

dimensionamento de forma a garantir o equilíbrio face às pressões exercidas pelo terreno na cortina. 

2.4. Cortinas de estacas moldadas 

Uma cortina de estacas é uma parede descontínua de estacas pouco distanciadas entre si, podendo 

mesmo intersectar-se. Já uma estaca moldada é um tipo de estaca no qual é o próprio terreno que 

enforma as estacas, independentemente de se utilizar ou não tubo moldador [7]. 

As cortinas de estacas moldadas podem apresentar três tipologias: 

• espaçadas, exemplificada na Figura 6, na qual as estacas têm entre si um espaçamento livre 

até 1,5 m. Geralmente este espaço é preenchido com betão projectado contendo uma rede de 

aço electrossoldada, formando abóbadas de betão armado. Esta tipologia foi a utilizada no 

caso de estudo. Esta solução é muito interessante do ponto de vista económico, com um preço 

atractivo por metro linear de contenção, mas só pode ser usada em bons solos, com 

capacidade de sustentação, e em casos onde pequenos deslocamentos não sejam 

problemáticos; 

 

Figura 6 - Cortina de estacas espaçadas [7] 

 

• tangentes, na qual as estacas estão tangentes umas às outras, como exemplificado na Figura 

7. Esta solução é adequada para solos argilosos, onde a afluência de água não constitua um 

problema. No entanto, praticamente não é utilizada devido à sua difícil execução, pois é muito 

difícil garantir os pontos de tangência; 
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Figura 7 - Cortina de estacas tangentes [7] 

• secantes, na qual existem alternadamente estacas macho, em betão armado, e estacas 

fêmeas empalmadas, as últimas contendo apenas um perfil metálico, como se pode observar 

na Figura 8. Esta tipologia só é utilizada para solos moles, sem capacidade de sustentação, e 

com níveis freáticos elevados. 

 

Figura 8 - Cortina de estacas secantes [8] 

2.4.1. Processo construtivo 

Para a execução das estacas moldadas, há diversas tecnologias viáveis, devendo a escolha recair 

sobre a que se adequar melhor às características dos terrenos em causa e aos objectivos a atingir. 

Com tubo moldador perdido ou recuperável, ou sem tubo moldador e recorrendo a trado curto, trado 

contínuo ou vara telescópica “Kelly”, com ou sem auxílio de lamas bentoníticas. Estas lamas, fazendo 

uso da sua tixotropia, impedem que o solo circundante ao furo desagregue. 

De seguida, descreve-se o processo construtivo adoptado em obra, referente ao caso de estudo: 

• implantação topográfica das estacas e posicionamento da máquina em concordância; 

• furação com vara telescópica “Kelly”, que vai retirando o solo para a superfície (Figura 9); 

• colocação da armadura, incluindo os espaçadores (Figura 10); 

• betonagem submersa, com trémie a partir do fundo do furo (Figura 11). 

Esta foi a metodologia utilizada para cada estaca. De referir que, normalmente, não usando o tubo 

moldador, se poderá recorrer à tecnologia de trado contínuo, de acordo com a qual se procede à 

betonagem à medida que o trado vai sendo retirado, de forma a evitar a desagregação do furo, apenas 

colocando a armadura posteriormente. No entanto, no caso de estudo, dada a natureza muito argilosa 

dos solos, foi possível colocar a armadura antes da betonagem sem que o furo se desagregasse. 
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Depois de efectuadas todas as estacas da cortina, seguem-se novos passos, de acordo com [9]: 

• saneamento da cabeça das estacas, demolindo a sua parte superior; 

• execução da(s) viga(s) de coroamento, betonada(s) contra o terreno; 

• execução de escoramentos metálicos na viga de coroamento; 

• escavação até à cota da viga de distribuição que receberá o primeiro nível de ancoragens 

provisórias; 

• realização de ensaios de recepção simplificados nas ancoragens; 

• execução da primeira viga de distribuição, e ancoragens no respectivo nível; 

• execução dos restantes níveis de escavação, seguindo a metodologia acima descrita até à 

cota final de escavação; 

• execução da viga de fundação; 

• projecção de betão, formando um arco entre estacas. Todas as estacas contêm ferrolhos 

salientes, que vão garantir a ligação ao betão projectado. Esta projecção será feita por fases, 

ao longo da escavação; 

• execução de drenos horizontais, com pequena inclinação. 

 

2.4.2. Vantagens e desvantagens 

Comparativamente a outro tipo de soluções de estruturas de contenção periférica, as cortinas de 

estacas apresentam algumas vantagens e desvantagens, apresentadas de seguida [9]: 

Vantagens 

• Baixo custo das cortinas de estacas espaçadas, executadas com trado e sem tubo moldador; 

• rapidez de execução, contanto que as condições de perfuração não sejam muito adversas; 

 
 

 

Figura 9 - Execução do furo [6] Figura 10 - Introdução da 
armadura [6] 

Figura 11 - Betonagem da 
estaca [6] 
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• possibilidade de recolha de amostras do solo atravessado; 

• grande variedade de diâmetros das estacas disponíveis; 

• atingem grandes profundidades; 

• não causam vibrações nem ruídos significativos; 

• podem ser utilizadas conjuntamente com outras estruturas de contenção periférica. 

Desvantagens 

• Dificuldades na garantia das dimensões da secção transversal; 

• o betão não pode ser inspeccionado após ser colocado; 

• difícil garantir a verticalidade com aumento da profundidade, em particular em terrenos 

pedregosos; 

• pode existir descompressão nos solos arenosos; 

• poderá não garantir em pleno a estanqueidade quando tal é necessário. 

2.5. Estruturas auxiliares de travamento 

Na generalidade dos casos, na execução de escavações em meio urbano, as estruturas de contenção 

periféricas não são auto-portantes. Como complemento começaram a colocar-se travamentos nestas 

estruturas, de forma a torná-las mais rígidas e resistentes. Muitas vezes estes travamentos são 

colocados, não para evitar o colapso, mas para controlar os deslocamentos da parede, que podem 

afectar os edifícios contíguos. Escoramentos, bandas de laje e ancoragens são exemplos de elementos 

de travamento que podem ser aplicados consoante as condições da obra em causa. 

No caso de estudo, foram utilizados escoramentos, ancoragens e ainda contrafortes em determinados 

alinhamentos. 

2.5.1. Escoramentos 

Os escoramentos são os elementos de suporte utilizados há mais tempo como estruturas de apoio a 

escavações, muito por culpa da sua simplicidade e execução expedita. São habitualmente usados 

escoramentos metálicos ou de betão armado, embora noutros tempos se tenha usado muito 

escoramentos de madeira.  

Este tipo de estrutura auxiliar de suporte faz-se valer da rigidez axial das escoras e é bastante utilizado 

em escavações que estejam a conter terrenos próximos entre si, isto é, em que as faces opostas da 

escavação estejam próximas. Em oposição, não é prático a utilização de escoramentos em escavações 

com faces opostas distantes entre si, pois necessitam de um espaço de aplicação considerável e de 

uma estrutura de suporte complexa que garanta a segurança à encurvadura e à flexão. 

No caso de estudo, apenas foram utilizados escoramentos de canto, recorrendo a perfis metálicos e 

em zonas onde não era possível a execução de ancoragens devido à existência de edifícios vizinhos. 
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Neste caso, foram utilizados perfis HEB 120, HEB 220, HEB 280 e HEB 300, formando horizontalmente 

uma espécie de estrutura treliçada provisória, com grande rigidez.  

Na Figura 12, é possível ver o referido escoramento de canto ao nível da primeira viga de distribuição. 

Este escoramento repetir-se-á em profundidade, ao nível da cada viga de distribuição. 

 

Figura 12 - Escoramento de canto ao nível da primeira viga de distribuição, na obra do caso de estudo 

Para a fixação das escoras de canto às vigas de betão armado, recorre-se normalmente a uma chapa 

metálica, fixada com barras roscadas em furos posteriormente selados com uma bucha química, como 

exemplificado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Pormenor de ligação das escoras de canto às vigas [10] 
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2.5.2. Ancoragens 

Ao longo do tempo tem aumentado significativamente o uso de ancoragens seladas no terreno como 

elemento de suporte às estruturas de contenção flexíveis, principalmente em obras em que seja 

necessário aproveitar o espaço no interior da escavação. Em definição, as ancoragens “consistem 

fundamentalmente num elemento metálico linear (armadura) de grande resistência, introduzido num 

furo de pequeno diâmetro e comprimento variável, posteriormente selado ao terreno por injecção de 

uma calda cimentícia sob pressão e, finalmente, pré-esforçado em tracção” [11].  

Em suma, as ancoragens em estruturas de contenção flexíveis funcionam, sobretudo, pela alteração 

do estado de tensão que causam ao solo suportado, e não pela sua rigidez ou imposição de 

deslocamentos. Têm a condicionante de não poder ser utilizadas quando há edifícios com caves na 

vizinhança, pois, naturalmente, não podem atravessar estas. Mesmo que esses edifícios não tenham 

caves, a sua utilização não fica isenta de cuidados especiais. 

Para funcionarem de forma eficiente, são projectadas com uma determinada inclinação e profundidade, 

de modo a manter a armadura com um nível de esforço economicamente vantajoso e que, claro, 

cumpra o seu propósito.  

A grande vantagem que as ancoragens vieram trazer, face aos escoramentos, é o facto de não 

“roubarem” nenhum espaço à escavação. Através do uso destas, tem-se o interior da escavação 

completamente livre para trabalhar, o que compreende uma execução dos trabalhos muito mais rápida 

e eficiente. 

De forma resumida, descrevem-se abaixo os passos de execução de uma ancoragem [11]: 

• furação, com profundidade e inclinação convenientes, definidas em projecto. No final retira-se 

o equipamento de furação do furo (Figura 14); 

• introdução da armadura no furo, dentro de tubo corrugado, e do sistema de injecção; 

• selagem da armadura por preenchimento do furo com calda de cimento; 

• reinjecção de calda de cimento para criação do bolbo de selagem; 

• período de espera para ganho de resistência da calda, normalmente 7 dias; 

• montagem das cabeças nas armaduras; 

• tensionamento com recurso a macaco hidráulico (aplicação do pré-esforço) (Figura 16). 

Na Figura 15, apresenta-se a estrutura das ancoragens. 
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2.5.3. Bandas de laje 

As bandas de laje são uma solução de travamento de paredes de contenção que tem, em geral, 

carácter definitivo, isto é, os elementos que irão ajudar na limitação dos movimentos da parede ficarão 

futuramente integrados na estrutura. Uma boa compatibilização dos projectos de arquitetura, de 

estruturas e de escavação permite a integração das bandas de laje na estrutura do edifício em causa, 

não sendo necessária a desactivação nem remoção de elementos anteriormente executados, como 

acontece, respectivamente, nas ancoragens e nos escoramentos [12]. 

As bandas de laje funcionam como uma viga, bi-encastrada nas paredes ortogonais, oferendo um 

suporte rígido e desenvolvendo-se ao longo do perímetro de escavação. Apoiam-se do lado da 

escavação, geralmente, em elementos verticais provisórios como perfis metálicos ou micro-estacas, e 

são normalmente executadas em betão armado, com a betonagem a ocorrer antes da escavação do 

nível abaixo da banda de laje em questão. 

Figura 14 - Furação para introdução da 
ancoragem 

Figura 15 - Constituição de uma ancoragem [11] 

Figura 16 - Aplicação do pré-esforço com o macaco 
hidráulico, na obra do caso de estudo 
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Muitas vezes trata-se de uma solução de recurso, utilizada quando as soluções tradicionais não se 

adequam ou em conjunto com estas. As bandas de laje acabam por apresentar algumas vantagens ao 

nível dos impactes em terrenos vizinhos, dado que a porção de terreno que é preciso escavar para 

instalar o elemento de travamento é menor, diminuindo as potenciais descompressões do solo. Outra 

vantagem que têm prende-se com o facto de não ter que se furar a parede para as instalar, como 

acontece no caso das ancoragens, o que pode ser benéfico em escavações de solos permeáveis e 

saturados. 

Contudo, em zonas de grandes aberturas, como rampas de acesso automóvel e caixas de elevadores, 

não é possível o travamento com bandas de laje definitivas. Para estes casos, podem utilizar-se vigas 

metálicas treliçadas, que serão prontamente retiradas quando deixarem de ser necessárias, como 

exemplificado na Figura 17 [12].   

 

Figura 17 - Bandas de laje e vigas metálicas treliçadas [12] 

No caso de estudo, não se recorreu a estes elementos como meio de travamento. 

2.5.4. Contrafortes 

Desde muito cedo na história da Construção que os contrafortes são usados, dado serem estruturas 

cujo modo de funcionamento é extremamente intuitivo. Ainda hoje são visíveis, sobretudo em 

edificações antigas, paredes de alvenaria com contrafortes pelo exterior. No período em que estas 

foram construídas, a qualidade e minuciosidade do dimensionamento não era o que é hoje, e os 

contrafortes constituíam então uma garantia de segurança para paredes, muros, etc. 

Hoje em dia, os contrafortes são utilizados sobretudo como elementos de suporte a estruturas de 

suporte rígidas, tais como as enunciadas no subcapítulo 2.2.1., e exemplificado na Figura 18.  
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Figura 18 - Contrafortes como elemento de suporte a muro de betão armado [5] 

No caso de estudo, pelo contrário, foram projectados como elemento de suporte auxiliar a uma estrutura 

de contenção flexível. 

2.6. Influência das escavações nas construções vizinhas e 

monitorização 

Com o aumento gradual a que se tem assistido na execução de escavações com contenção periférica, 

nomeadamente nos grandes centros urbanos, surgiu a necessidade de garantir a estabilidade dos 

edifícios vizinhos. E como muitas vezes o que no projecto pode aparecer como uma certeza, na obra 

acaba por constatar-se que não o é, rapidamente se percebeu que era necessário monitorizar uma 

série de dados para ir comparando com o previsto no projecto. Para isso têm-se desenvolvido inúmeros 

mecanismos de monitorização, uns mais expeditos outros menos, que permitem ir avaliando e 

reavaliando a segurança em obra. Inicialmente são definidos intervalos de valores admissíveis e 

critérios de alarme, e com base nessas definições vai-se controlando o comportamento do solo e das 

estruturas. 

Para medição de deslocamentos horizontais e verticais, quer da estrutura de suporte quer de 

construções vizinhas, são normalmente usados alvos topográficos.  

Para assentamentos ou deslocamentos horizontais do solo, e para verificar perturbações no nível 

freático, são geralmente usados inclinómetros e piezómetros. As perturbações no nível freático podem 

causar assentamentos e/ou fissuras nos edifícios adjacentes [13]. 

No caso de estudo, que se começará a abordar no capítulo seguinte, foram utilizados todos estes 

sistemas de monitorização, e ainda foi efectuado um registo de vibrações nos dois edifícios contíguos 

ao edifício a executar. Este registo foi obtido através da colocação de dois sismógrafos, um em cada 

edifício, e foram então medidas as vibrações durante a execução da cortina de estacas moldadas. 
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3. Caso de Estudo 

3.1. Enquadramento Geral 

Neste capítulo será apresentado o caso de estudo presente na dissertação, relativo aos trabalhos de 

escavação e contenção periférica na construção de um Hotel com 4 pisos enterrados. É importante 

referir que estes trabalhos foram precedidos pela demolição de dois edifícios que estavam no local 

onde agora nasce a nova construção. Tal processo não foi observado nem desempenha um papel de 

relevância nesta dissertação, pelo que não será abordado, à excepção de ocasionais menções. A 

própria empresa que executou a demolição não é a mesma que agora assume esta empreitada.  

No momento da primeira visita à obra, estava a ser finalizada a execução a cortina de estacas, que 

precedia o início da escavação. 

3.1.1. Localização 

A obra estudada encontra-se no cruzamento entre a Rua Andrade Corvo (nº16 a 22) e a Rua Sousa 

Martins (nº18 a 20), na zona de Picoas, em Lisboa. Como referido, na sua área de implantação estavam 

dois edifícios de habitação, como se pode ver na Figura 19. Nesta vista aérea, é visível a envolvência 

da empreitada, bem como alguns condicionamentos, que serão descritos mais à frente. 

 

Figura 19 – Imagem aérea com localização da obra, retirada do Google Earth 

3.1.2. Caracterização 

Visível no esquema apresentado na Figura 20, antes de iniciar a execução da estrutura de contenção 

periférica e da escavação, é necessário ter em conta a estabilidade dos edifícios vizinhos, 

nomeadamente o edifício a Norte (aproximadamente) e o edifício a Este (aproximadamente).  

Para efeitos de referenciação futura, vai usar-se a seguinte nomenclatura: 

• alçado que dá para a Rua Sousa Martins: Alçado Oeste; 
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• alçado que dá para a Rua Andrade Corvo: Alçado Sul; 

• os restantes dois alçados, limitados por edifícios adjacentes, e de forma concordante: Alçado 

Norte e Alçado Este. 

O Hotel a ser construído terá 6 pisos elevados e 4 pisos enterrados. A área de implantação é de cerca 

de 1709 m², com uma área de escavação muito próxima da anterior. Abaixo estão listados mais alguns 

dados relativamente à empreitada: 

• tipo de obra: Construção nova; 

• concurso: Ajuste Directo; 

• valor previsto para a escavação e contenção periférica: 1.370.000 euros; 

• prazo previsto: 5 meses. 

3.1.3. Principais Intervenientes 

Importa também destacar os intervenientes nesta empreitada, com foco nos que se enquadram mais 

directamente no âmbito desta dissertação, sendo eles: 

• dono de obra: AVEDON – Sociedade Imobiliária SA; 

• empreiteiro geral: Alves Ribeiro SA; 

• subempreiteiros: várias empresas realizaram diferentes trabalhos subempreitados, mas 

destaca-se aqui a Mota-Engil pelos trabalhos efectuados na execução da cortina de estacas 

moldadas e das ancoragens provisórias; 

• projecto de escavação e contenção periférica: JetSJ – Geotecnia Lda; 

• prospecção geológica-geotécnica: Geocontrole – Geotecnia e Estruturas de Fundação SA; 

Figura 20 - Esquema ilustrativo da envolvência da obra 
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• arquitectura: Frederico Valsassina Arquitectos Lda. 

3.2. Condicionamentos 

Como acontece em todas as obras, existem condicionamentos que podem obrigar a soluções mais 

complexas e que não seriam a primeira escolha de quem projecta. Estes condicionamentos podem ser 

de diversas naturezas e exigir vários tipos de medidas. 

3.2.1. De natureza geológico-geotécnica 

Esta empreitada situa-se, de acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa, representada em 

parte na Figura 21 abaixo, na Formação de Argilas e Calcários dos Prazeres (MPr), originária do 

Miocénico e caracterizada por argilas margosas de tons esbranquiçados. À superfície estabelecem-se 

depósitos de aterro e solos remexidos de génese recente (At), relacionados com a ocupação antrópica 

da área e com trabalhos de nivelamento topográfico desenvolvidos nesta zona. 

 

Figura 21 - Enquadramento geológico do local em estudo (adaptado da Carta Geológica de Lisboa, 
Folha 34D, à escala original.1:50 000), escala indeterminada 

Na Figura 22, tratando-se de uma fotografia tirada em obra em Fevereiro de 2019, e numa zona já 

escavada, é possível ver as tais argilas margosas esbranquiçadas atrás referidas, entre as estacas e 

encimadas pela camada de aterro. 
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Figura 22 - Solos locais entre as estacas 

No momento da primeira visita à obra estava a ser executada a cortina de estacas, que precedia o 

início da escavação. No entanto, para a realização de uma empreitada desta magnitude, é preciso 

complementar a informação geológico-geotécnica teórica com alguns ensaios que permitam comprovar 

a mesma. Para a empreitada em causa efectuaram-se as seguintes prospecções: 

• sondagens à rotação com realização de ensaios SPT, em Setembro de 2011 e Março de 2017. 

Nestes furos aproveitou-se para colocar piezómetros de forma a monitorizar os níveis da água; 

• poços de prospecção para aferição das condições das fundações das construções vizinhas, 

também em Setembro de 2011 e Março de 2017. 

Contudo, é incontornável o facto de estes ensaios experimentais traduzirem somente uma aproximação 

conceptual a uma entidade natural seguramente mais complexa, cujo carácter pontual das sondagens 

muitas vezes não permite abranger. 

Em anexo encontra-se a localização das várias prospecções efectuadas no local, dispostas na planta 

do projecto de escavação e contenção periférica. Após o término de todos os trabalhos de prospecção, 

detalham-se na Tabela 1 as quantidades de trabalho efectivamente praticadas pela campanha de 

prospecção. 

 

 

 

Tabela 1 - Quantidades de trabalho praticadas pela campanha de prospecção [14] 
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3.2.1.1. Ensaios SPT 

No momento da primeira visita à obra, estava a ser executada a cortina de estacas, que precedia o 

início da escavação. No decurso da furação foram realizados ensaios normalizados de penetração 

dinâmica de SPT, com carácter sistemático e espaçamento de cerca de 1.5 m, de acordo com as 

recomendações da International Reference Test Procedure for the Standard Penetration Test, 

(ISSMFE, 1989). Na Figura 23 pode observar-se um esquema que ilustra o modo de execução do 

referido ensaio [14]. 

 

Figura 23 - Ensaio SPT 

Com este procedimento pretendeu-se avaliar in situ os estados de compacidade relativa e a 

consistência dos solos prospectados, e estabelecer assim o zonamento geotécnico do local em 

questão. Ao nível dos resultados em camadas argilosas, toma-se a Tabela 2 como referência. 

Tabela 2 - Classificação das argilas quanto à consistência [14] 

 

Os materiais de aterro na camada superficial do local em estudo traduzem, na sua globalidade, um 

desempenho geotécnico condicionado – pouco resistente e deformável – obtendo resultados de NSPT 

de 7 pancadas na sondagem S3 realizado pela Geocontrole em 2011.  

Subjacente aos aterros, estabelece-se substrato sedimentar atribuído ao Miocénico, representado pela 

unidade das Argilas dos Prazeres (MPr), constituído por argilas siltosas, de carácter margoso, podendo 

englobar também nódulos e restos conquíferos dispersos na matriz argilosa. Abaixo de 7-10m de 
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profundidade, ocorrem lentículas de calcários margosos, com 2 a 3m de espessura e características 

rochosas brandas, caracterizados pela obtenção de valores de NSPT≥ 60 pancadas.  

A caracterização geotécnica nestes terrenos, efectuada através de ensaios SPT, reconheceu terrenos 

que, no topo, são predominantemente argilo-siltosos de consistência dura e muito dura, traduzidas 

pelos resultados de 12 ≤NSPT ≤25 pancadas e cerca de 5m de espessura média, passando depois a 

solos mais resistentes, caracterizados por 32 ≤NSPT≤ 53 pancadas, correspondentes a materiais 

coesivos rijos. Estes terrenos foram referenciados até próximo da cota 63.0, a cerca de 8m de 

profundidade. 

Relativamente à capacidade de carga das argilas silto-margosas inferiores, podem ser atribuídas ao 

domínio dos solos rijos, sendo sistematicamente caracterizadas por valores de NSPT≥60. 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados obtidos pelos ensaios SPT e com aquela que, 

expectavelmente, será a litologia local. 

 

Apresenta-se ainda um corte tipo na Figura 24, baseado na informação descrita atrás. 

 

Figura 24 - Corte geológico geotécnico tipo 

Tabela 3 - Parâmetros geotécnicos dos solos locais [14] 
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3.2.1.2. Piezómetros 

Em cada furo das três sondagens (SC1 a SC3) procedeu-se à instalação de três piezómetros 

hidráulicos de tubo aberto, tendo como objectivo avaliar a evolução dos níveis da água subterrânea do 

terreno. Os piezómetros são dispositivos compósitos, constituídos por tubos em PVC, crepinados em 

algumas secções e envoltos em geotêxtil, e foram colocados nos furos de sondagem, sendo depois 

envoltos por material de elevada condutibilidade hidráulica (areia siliciosa grosseira), preenchendo o 

espaço anelar entre os tubos PVC e a parede do furo.  

À superfície foram colocadas tampas metálicas de protecção e visita, de forma a permitir o 

acompanhamento da variação dos níveis de água no tempo, através da auscultação periódica dos 

piezómetros. Apresentam-se na Tabela 4 as características dos piezómetros colocados. 

Tabela 4 - Características dos piezómetros [14] 

 

As análises contínuas revelaram que o nível freático se encontra relativamente estável à cota 56 

metros, e, portanto, abaixo da cota de fundo de escavação (58 metros), não sendo expectável que seja 

intersectado durante os trabalhos. 

3.2.2. De natureza construtiva 

De natureza puramente construtiva não houve muitos condicionamentos, dado ser uma construção 

integralmente nova e não haver necessidade de preservação de nenhum elemento.  

3.2.3. Relativos à vizinhança 

Em obras de escavação em grandes centros urbanos, como é o caso, os principais condicionamentos 

dizem respeito à vizinhança, quer ao nível de edificações quer de serviços enterrados. No caso de 

estudo, como já se tinha constatado no esquema apresentado na Figura 20, no subcapítulo 3.1.2., 

existem esses condicionamentos.  

Embora praticamente todos os trabalhos tenham sido efectuados no interior da escavação, procurou-

se sempre que as soluções propostas tivessem o menor impacte possível no normal funcionamento 

das estruturas e redes de serviços vizinhas, nomeadamente na via pública e edifícios adjacentes.  

Nas imediações da obra destaca-se a presença de redes eléctricas e de telecomunicações, de redes 

de abastecimento de água e gás, e ainda redes de esgotos. Foi necessário efectuar um levantamento 

detalhado que permitisse sinalizar todos estes elementos e criar um plano de desvios para casos em 

que pudesse haver intersecções. E não só as potenciais intersecções podem ser problemáticas, muitas 
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vezes as vibrações causadas pela execução dos trabalhos são o suficiente para causar danos a estas 

infraestruturas, e mesmo aos edifícios contíguos, onde poderão surgir fissuras e outro tipo de 

anomalias. 

Assim sendo, tal como referido em 2.6, foi delineado um plano que monitorização de forma a garantir 

o normal funcionamento de toda a envolvência da obra, quer durante quer após o término desta. 

No entanto, no que toca aos serviços enterrados, nem sempre o que se encontra nos cadastros traduz 

a realidade. No caso concreto desta empreitada, procurou-se evitar estas tubagens enterradas, tendo 

ainda assim estado perto de as atingir, mais perto do que se previa com base nos cadastros. Na Figura 

25 é possível ver uma tubagem de água da EPAL surgir atrás de duas estacas da cortina no Alçado 

Oeste (Rua Sousa Martins). Naturalmente, pretendia-se evitar esta proximidade com este tipo de 

serviços.  

 

Figura 25 - Tubagem de água intersectada durante a escavação 

No Alçado Norte, existiu ainda um condicionamento relativamente ao terreno vizinho. Para efectuar a 

escavação nas zonas adjacentes, foi acordado com o proprietário vizinho a criação de um talude 

provisório (H:1/V:1) no seu terreno, de forma a aumentar a estabilidade deste aquando da execução 

dos trabalhos. Assim, ficou definido em projecto a construção de um muro delgado de betão armado 

para contenção deste terreno, que seria posteriormente aterrado. Na Figura 26, é possível ver o talude 

provisório no terreno vizinho, bem como o posicionamento da cofragem de uma viga de coroamento, 

que será betonada contra o terreno. 
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Figura 26 - Talude executado no terreno vizinho 

3.3. Projecto de escavação e contenção periférica 

Pesando todos os trabalhos a realizar e baseando-se nas informações adquiridas nas campanhas de 

prospecção e nos estudos prévios conduzidos, acertaram-se em fase de projecto as soluções 

construtivas que melhor se perfilavam para satisfazer as necessidades de todos os intervenientes. Tais 

soluções, cuja execução foi acompanhada ao longo do tempo, serão descritas neste capítulo. 

3.3.1. Contenção periférica 

A solução preconizada para garantir a segurança da escavação foi uma cortina de estacas moldadas 

espaçadas, em todo o seu perímetro.  

Como descrito ao longo do capítulo 2.4, esta solução constitui-se como uma opção bastante atractiva, 

na medida em que é um método bastante expedito, económico e de execução relativamente rápida. 

Não se verificando a presença do nível freático até à cota de fundação prevista, e apresentando o solo 

local uma matriz predominantemente argilosa, de boa consistência, esta solução perfilou-se como a 

ideal para todas as partes interessadas. 

O projecto previa, e assim foi, a execução de 189 estacas (ø=600//1,2m) que iriam formar a cortina de 

contenção. Estas estacas foram solidarizadas no topo com vigas de coroamento e foram projectados 

vários níveis em profundidade, materializados por vigas de distribuição de betão armado. Num último 

nível surgiria a viga de fundação. No anexo II está representada a planta do projecto. 

Nos subcapítulos seguintes, será escrutinada a cortina de estacas e analisadas as variantes nos 

diferentes alçados da escavação. Será também feita uma comparação entre o previsto no projecto e o 

executado.  

3.3.1.1. Alçado Sul (Rua Andrade Corvo) 

Em anexo tem-se a parcela do projecto referente ao alçado em análise. É possível identificar as estacas 

uniformemente espaçadas, as vigas de distribuição com as ancoragens previstas, a viga de fundação 

e a viga de coroamento, esta última no topo das estacas. 
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De notar que a viga de coroamento apresenta um desnível de 80 cm no princípio da rua; tal acontece 

porque, na zona onde a viga de coroamento está a uma cota inferior, será a entrada para o 

parqueamento subterrâneo e a cota do terreno já será mais baixa. Relativamente às vigas de 

distribuição podemos constatar a existência de quatro níveis: os três níveis cimeiros ancorados e o 

último sem ancoragens. Ainda assim, no projecto está previsto deixar negativos aquando da execução 

desta última viga de distribuição, para o caso de ser necessário recorrer a ancoragens. Por último surge 

a viga de fundação, que não terá nenhum tipo de travamento. 

Neste alçado, o travamento da cortina será apenas garantido por ancoragens e por escoras (perfis 

metálicos) de canto, estas últimas na esquina em que surge o edifício adjacente a Este. 

Na Figura 27, tratando-se de uma fotografia tirada em obra ao alçado em questão, é possível visualizar 

a concretização do projectado e a sua conformidade.  

De referir que no momento desta fotografia ainda faltava escavar um nível e executar a viga de 

fundação. Contudo, é possível verificar os três níveis ancorados e os escoramentos de canto. A ligação 

dos perfis metálicos às vigas de distribuição é garantida através da tal chapa metálica, representada 

na Figura 13, que é fixada com barras roscadas em furos posteriormente selados com uma bucha 

química. 

 

3.3.1.2. Alçado Oeste (Rua Sousa Martins) 

Apresentado em anexo, este alçado do projecto caracteriza-se, tal como o analisado no capítulo 

anterior, por não ter a condicionante de um edifício adjacente. Assim, o método de travamento é 

idêntico: quatro níveis materializados por vigas de distribuição, e a viga de fundação abaixo. Tal como 

no Alçado Sul, só as três primeiras vigas de distribuição serão ancoradas. 

Neste alçado, tem-se também escoramento horizontal de canto, mais uma vez pela existência de um 

edifício vizinho, desta feita a Norte. É importante referir que este escoramento é colocado de forma 

análoga às ancoragens: apenas nos três níveis cimeiros. 

Este alçado tem a particularidade de ter sido, em praticamente todos os momentos, a passagem de 

acesso à obra. O terreno foi escavado para a execução da viga de coroamento e da primeira viga de 

distribuição, e depois reaterrado para permitir novamente o acesso ao interior da obra. No momento da 

Figura 27 - Alçado Sul, que confronta a Rua Andrade Corvo 
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fotografia representada na Figura 28, estava a escavar-se o solo contíguo para execução do restante 

da segunda viga de distribuição e respectivas ancoragens. 

 

Figura 28 - Alçado Oeste, que confronta a Rua Sousa Martins 

3.3.1.3. Alçado Norte 

Neste alçado, o modo de travamento da cortina já difere dos alçados anteriores. Antes de abordar os 

sistemas auxiliares de suporte utilizados nesta face da escavação, importa atentar na existência, em 

projecto, de um logradouro no canto Noroeste do recinto da obra (seguindo a lógica de orientação até 

aqui utilizada), cuja profundidade de escavação será substancialmente menor que a restante. Este 

logradouro previsto no projecto ficará ao nível do piso -1, como exemplificado na Figura 29, enquanto 

que em todas as restantes zonas se escavará até ao nível daquilo que será no futuro o piso -4. 

 

Figura 29 - Render (imagem virtual) de um logradouro, que ficará ao nível do piso -1 

Como é visível em anexo, em que é apresentada a parcela do projecto correspondente, tem-se dois 

tipos de travamento distintos em, sensivelmente, cada metade da cortina. 

Na primeira metade do Alçado Norte, que se denominará BC em concordância com os desenhos de 

projecto, o travamento da cortina de estacas é feito através de: 

• uma viga de coroamento com perfis metálicos como escoramento horizontal de canto e 

ancorada na zona mais afastada do canto B; 
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• três níveis materializados por vigas de distribuição, tendo as duas vigas cimeiras escoramento 

horizontal. Para a última viga de distribuição não estão previstos escoramentos nem 

ancoragens; 

• uma viga de fundação. 

Na Figura 30, é possível ver a execução este troço BC em obra, ainda por terminar. 

 

Figura 30 - Troço BC, no Alçado Norte 

Na segunda metade do Alçado Norte, denominado CC´, acima da viga de coroamento da cortina de 

estacas, está projectado um muro de betão armado (e=0,35m) que, tal como a cortina de estacas, 

necessitará de travamento. Este muro de betão armado servirá para conter o terreno vizinho, 

provisoriamente em talude, que uma vez aterrado terá os seus impulsos.  

Para travamento da cortina de estacas e do muro, está previsto em projecto a construção de cinco 

contrafortes neste troço CC´, fundados numa sapata de espessura igual a 2,10 metros (Figura 31). Por 

sua vez esta sapata surge no topo de um grupo de estacas, fundadas nas argilas siltosas com NSPT>60 

pancadas. Na Figura 32, está representada uma fotografia que testemunha a execução coordenada do 

muro de betão e dos contrafortes, no troço CC´ do Alçado Norte, sendo possível ver três contrafortes 

parcialmente executados à esquerda e as armaduras posicionadas para os dois restantes à direita. 

 

Figura 31 - Armadura posicionada para parcela da sapata de fundação dos contrafortes 
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Na Figura 31, é também visível a armadura de espera para o muro de contenção, arrancando da viga 

de coroamento.  

 

3.3.1.4. Alçado Este 

Neste Alçado, representado em projecto em anexo, recorre-se novamente aos contrafortes para travar 

a cortina de estacas e o muro de contenção, nomeadamente no troço C´G. Estes contrafortes são 

igualmente fundados na sapata suportada por estacas. Seguindo o processo construtivo indicado em 

projecto, foram colocados uns perfis metálicos inclinados de escoramento, a retirar aquando da 

conclusão da execução dos contrafortes. Na Figura 33, são visíveis estes escoramentos, bem como a 

armadura de espera dos contrafortes. 

 

Figura 33 - Escoramento com perfis metálicos inclinados, no troço C´G 

Na segunda metade do Alçado Este, o troço GA, volta a ter-se um método de travamento mais expedito. 

Neste troço, não havendo a possibilidade de fazer ancoragens devido à existência de um edifício 

contíguo, a solução projectada passou pela execução de vários níveis marcados por vigas de 

distribuição com escoramentos horizontais de canto, como é visível na Figura 34. 

Figura 32 - Execução do muro de betão e dos contrafortes 
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Figura 34 - Troço GA, travado com recurso a escoramentos horizontais de canto 

Na Figura 35, numa fotografia tirada num plano mais distante, é possíver visualizar o Alçado Este na 

sua totalidade. É bem visível, também, a zona do futuro logradouro, onde estão os contrafortes 

parcialmente executados, e que ficará ao nível do piso -1. 

 

Figura 35 - Alçado Este, com o futuro logradouro à esquerda 

 

3.4. Plano de instrumentação e observação 

No momento da primeira visita à obra, estava a ser executada a cortina de estacas, que precedia o 

início da escavação. O plano de instrumentação e observação tem como objectivo principal a 

monitorização da evolução geral da obra, bem como do comportamento das estruturas nas zonas mais 

críticas.  

Na realização de um projecto geotécnico, há sempre um elevado número de incertezas, e muitas vezes 

surge a necessidade de assumir hipóteses prévias baseadas em experiências comparáveis, sendo por 

isso um processo semi-empírico. Assim, durante a realização da obra, o plano de instrumentação e 
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observação ganha uma importância vital, dado que permite validar as hipóteses de cálculo assumidas 

em fase de projecto. 

O plano proposto para esta obra foi delineado com base na análise aos principais condicionamentos 

existentes, abordados no subcapítulo 3.2., que pudessem colocar em causa a segurança da obra ou 

da envolvência. Desta forma foi possível estabelecer critérios de alerta e de alarme, e medidas de 

reforço a tomar na eventualidade de se atingirem níveis próximos dos inadmissíveis. 

3.4.1. Grandezas medidas 

O plano de instrumentação e observação passará pela medição das seguintes grandezas: 

• registo de vibrações nos edifícios adjacentes, com recurso a sismógrafos; 

• deslocamentos horizontais e verticais dos edifícios adjacentes; 

• deslocamentos horizontais e verticais da cortina de contenção periférica; 

• deslocamentos horizontais do solo contido; 

• tensão/carga instalada nas ancoragens executadas. 

3.4.2. Aparelhos de medição utilizados 

Para a medição das grandezas atrás descritas, recorreu-se a diversos instrumentos. Neste subcapítulo 

serão descritos e caracterizados. 

3.4.2.1. Sismógrafos 

A colocação de sismógrafos para registar vibrações tem como objectivo avaliar a influência das 

vibrações provocadas pelos trabalhos de escavação em solos de maior resistência executados no 

âmbito da empreitada em causa, nas já mencionadas edificações contíguas. Mais concretamente, o 

registo de vibrações foi efectuado aquando da execução das estacas que vão compor a cortina de 

contenção (Figura 36) e das escavações. 

 

Figura 36 - Execução das estacas 
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Os sismógrafos utilizados são da marca INSTANTEL, modelo Minimate Plus, apresentado na Figura 

37. 

 

Figura 37 - Sismógrafo Minimate Plus [15] 

Na Figura 38 apresentada de seguida, mostra-se a localização dos sismógrafos em planta. 

 

Figura 38 - Localização dos sismógrafos na planta geral [15] 

Para as vibrações medidas e de acordo com a NP2074, foi considerado um valor máximo de 

1,5mm/segundo. Este é um valor baixo que pretende ter em consideração que os edifícios vizinhos 

analisados são sensíveis e apresentam uma frequência dominante inferior a 10 Hz. 

O equipamento foi então programado para efectuar registos a partir de 1,4mm/segundo. Após recolha 

dos registos entre 17 de Dezembro e 15 de Janeiro de 2019, período de execução da cortina de 

estacas, efectuou-se uma análise que inclui o tratamento estatístico destes valores e cujo resumo é 

apresentado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Tratamento estatístico do registo de vibrações [15] 

 

 

Da análise aos valores obtidos, é possível constatar que, no período em análise, os registos variaram 

entre 1,4mm/segundo e 11,43mm/segundo, e que praticamente todos os dias a média registada foi 

superior aos 1,5mm/segundo máximos estipulados. Verificou-se que, apenas com a entrada de 

camiões em obra, os registos ultrapassavam este valor máximo. 

3.4.2.2. Alvos topográficos 

Os alvos topográficos foram utilizados em duas instâncias: numa primeira fase foram colocados nos 

edifícios adjacentes e numa segunda fase na cortina de contenção periférica. Em ambos os casos o 

objectivo passa por medir deslocamentos verticais ou horizontais na superfície onde estejam fixados. 

A sua fixação nas estruturas é feita por colagem ou selagem das placas metálicas, onde previamente 

são colocados os alvos. 

Numa primeira fase, foram instalados alvos topográficos para monitorização dos deslocamentos nas 

fachadas dos edifícios adjacentes. Posteriormente, foram colocados novos alvos ao longo da cortina 

de contenção, de forma a monitorizar os seus deslocamentos. Na Figura 39, apresenta-se a localização 

destes, sendo que nem todos são visíveis em planta. Para melhor percepção, os alçados com a 

colocação dos alvos são apresentados em anexo. 
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Figura 39 – Planta com os alvos colocados, nas fachadas dos edifícios vizinhos e na cortina de 
contenção [16] 

Para efeitos de orientação dos deslocamentos registados, e de acordo com a planta acima exibida, 

utilizou-se como referência a Figura 40. 

 

Figura 40 - Orientação de referência [16] 

3.4.2.3. Inclinómetros 

No caso de estudo, foram projectados quatro inclinómetros verticais, dois no Alçado Oeste (Rua Sousa 

Martins) e dois no Alçado Sul (Rua Andrade Corvo), como representado na Figura 41.  
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Figura 41 – Alçados Sul e Oeste com localização dos inclinómetros (adaptado de [10]) 

Os inclinómetros verticais são instrumentos que permitem medir deslocamentos horizontais, quando 

estes últimos afectam a forma do invólucro de uma calha inclinométrica incorporada no terreno ou na 

estrutura. As sondas inclinométricas medem o deslocamento em dois planos perpendiculares; assim, 

as direcções e magnitudes podem ser calculadas. A extremidade inferior da calha inclinométrica tem 

de ser uma referência estável, sendo por isso necessário que estejam instaladas para lá da zona que 

irá sofrer deslocamentos. O deslocamento relativo em função do tempo é obtido pela repetição de 

leituras às mesmas profundidades e comparando os resultados registados [110]. 

Na Figura 42, é visível um inclinómetro instalado em obra. 

 

Figura 42 - Inclinómetro posicionado no Alçado Oeste, que confronta a Rua Sousa Martins 

3.4.2.4. Células de carga 

As células de carga foram colocadas em quatro ancoragens e permitiram a monitorização da carga de 

pré-esforço instalada nas mesmas, e uma avaliação da sua progressão ao longo dos trabalhos. Desta 

forma, ao efectuar as leituras, é possível chegar a três cenários:  
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• a ancoragem continua com a carga com que foi instalada; 

• a ancoragem está com menos carga do que àquela com que foi instalada. Isto pode acontecer, 

eventualmente, devido a vazios no terreno, em que o terreno se tenha acomodado, ou também 

devido a anomalias na célula de carga; 

• a ancoragem está com mais carga do que àquela com que foi instalada. Isto significa que a 

parede de contenção está a ser empurrada pelo terreno para o interior da escavação.  

As células de carga utilizadas foram do tipo manométrico, tal como representado na Figura 43, e 

montadas sobre placas metálicas de uniformização de esforços.  

 

Figura 43 - Células de carga utilizadas 

De forma análoga ao que acontece com os inclinómetros, as células de carga apenas foram colocadas 

nos Alçados Oeste e Sul, dado que é onde existe maior incidência das ancoragens. Duas das células 

foram colocadas ao nível da primeira viga de distribuição e duas ao nível da segunda viga de 

distribuição. 

Na Figura 44, mostra-se a localização das células de carga nestes alçados. 

 

Figura 44 - Alçados Sul e Oeste com localização das células de carga (adaptado de [10]) 
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3.4.3. Frequência de leituras 

Atendendo às características da obra preconizou-se que o conjunto de aparelhos instalados, ou a 

instalar, sejam lidos, durante a execução dos trabalhos de execução de escavação e até à construção 

dos pisos enterrados, com uma frequência semanal. 

3.4.4. Critérios de alerta e alarme 

A monitorização para a qual se definem estes critérios, compreende a leitura e análise de alvos 

topográficos, tendo como objectivo a detecção de possíveis deslocamentos estruturais introduzidos, a 

partir da data da leitura de zeragem. A primeira leitura, é utilizada para que haja um termo de 

comparação com as leituras que irão ser efectuadas posteriormente, de forma a analisar os 

deslocamentos que possam acontecer. 

Os critérios de alerta e alarme para a estrutura de contenção e para as edificações vizinhas foram 

definidos com base na solução adoptada em projecto e tendo em conta todos os condicionamentos 

referidos em 3.2. 

Os critérios de alerta e alarme considerados são apresentados na Tabela 6. Estes critérios foram 

definidos para toda a duração da escavação. 

Tabela 6 - Critérios de alerta e de alarme para deslocamentos [17] 

Critérios de Alerta e Alarme 

Deslocamentos Critérios de Alerta (mm) Critérios de Alarme (mm) 

Horizontais 15,0 25,0 

Verticais 10,0 15,0 

 

3.4.5. Medidas de reforço 

Para o caso de serem atingidos os critérios citados no ponto anterior, deveriam ser implementadas 

medidas de reforço prontamente. Estas deveriam ser analisadas individualmente, mas poderiam 

compreender, entre outras e a título indicativo: 

• reforço do travamento horizontal das estruturas de contenção através da realização adicional 

de travamentos (ancoragens, tirantes ou escoramentos); 

• realização parcial da escavação e da contenção ao abrigo do método invertido. 

3.4.6. Monitorização em obra 

Todos os instrumentos atrás descritos foram alvo de leituras semanais, cujos resultados ao longo do 

tempo são apresentados neste subcapítulo. 

3.4.6.1. Alvos topográficos 

Nas figuras seguintes (45, 46, 48, 49, 50 e 52), são apresentados os gráficos que mostram a evolução 

dos deslocamentos registados pelos alvos durante a execução das estacas e da escavação, 
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Figura 47 - 
Legenda dos 

alvos 
topográficos 

nas edificações 
vizinhas [16] 

semanalmente, entre Janeiro e Maio de 2019. Nas Figuras 47 e 51, encontram-se as legendas 

complementares aos gráficos. 

• Alvos nas edificações vizinhas: 

 

Figura 45 - Deslocamentos planimétricos, segundo eixo X [16] 

 

Figura 46 - Deslocamentos planimétricos, segundo eixo Y [16] 

 

Figura 48 - Deslocamentos altimétricos, segundo eixo Z [16] 

 

 

Pelos três gráficos é notório que não houve deslocamentos excessivos nas edificações vizinhas. Em 

nenhum alvo os deslocamentos se aproximaram dos definidos nos Critérios de Alerta e Alarme. O valor 

máximo obtido foi de 9,4 mm no alvo A13, estando ainda longe do valor de alerta para um deslocamento 

planimétrico, que é igual a 15 mm. De referir ainda que os deslocamentos foram maiores na fase de 

escavação do que na execução das estacas, como seria expectável. 
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• Alvos na estrutura de contenção periférica, cuja monitorização começou apenas em meados 

de Fevereiro, após início da escavação: 

 

Figura 49 - Deslocamentos planimétricos, segundo eixo X [16] 

 

Figura 50 - Deslocamentos planimétricos, segundo eixo Y [16] 

 

Figura 52 - Deslocamentos altimétricos, segundo eixo Z [16] 

 

 

À semelhança do que aconteceu com os alvos nos edifícios, não se registaram deslocamentos 

excessivos nos alvos colocados na cortina de estacas. O valor máximo de deslocamento foi registado 

pelo alvo A20, com o valor de 10,8 mm. Este valor diminuiu nas duas leituras seguintes, confirmando 

o cenário de baixos deslocamentos nos alvos.  

Quer nos edifícios adjacentes quer na estrutura de contenção, os baixos deslocamentos registados 

pela instrumentação são fruto da elevada rigidez dos terrenos locais. 

 

Figura 51 - 
Legenda dos 

alvos 
topográficos 
colocados na 
estrutura [16] 
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3.4.6.2. Inclinómetros 

Contrariamente ao que foi projectado, apenas foi instalado um inclinómetro em obra. Na Rua Andrade 

Corvo, encontrou-se um número elevado, e superior ao esperado, de infraestruturas enterradas, que 

tornava difícil a instalação dos inclinómetros. Na Rua Sousa Martins optou-se por apenas colocar um 

inclinómetro, em vez dos dois projectados. Dada a elevada rigidez dos terrenos e os outros meios de 

monitorização já instalados, não foi problemática a redução destes instrumentos.  

Apresentam-se na Figura 53 os resultados das leituras efectuadas entre 3 de Abril e 31 de Maio, com 

cariz semanal, com o critério de alerta representado a vermelho (15 mm), e na Figura 54 a orientação 

dos deslocamentos horizontais. 

 

Figura 53 - Deslocamentos horizontais obtidos nas leituras do inclinómetro [16] 
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Figura 54 - Orientação dos deslocamentos horizontais [16] 

A confirmar a informação obtida com a monitorização dos alvos topográficos, verificou-se que a cortina 

de estacas se encontra bastante estável, com deslocamentos horizontais muito pouco significativos. O 

deslocamento máximo, registado na leitura do dia 31 de Maio e a 6 metros de profundidade, teve o 

valor de cerca de 11 mm.  

3.4.6.3. Células de carga 

Relativamente às células de carga, foram instaladas todas as que estavam previstas em projecto. Duas 

no alçado que confronta a Rua Andrade Corvo (CC1 e CC2) e duas no alçado que confronta a Rua 

Sousa Martins (CC3 e CC4).  

Os resultados das leituras às células de carga, que foram obtidos a cada 10 dias, entre 19 de Março e 

18 de Maio, são apresentados nas Figuras 55 e 56. 

 

Figura 55 - Gráfico que ilustra evolução da carga nas ancoragens (Rua Andrade Corvo) [16] 
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Figura 56 - Gráfico que ilustra evolução da carga nas ancoragens (Rua Sousa Martins) [16] 

3.4.6.4. Piezómetros 

Não estando, inicialmente, previsto no Plano de Observação e Instrumentação, optou-se por colocar 

um piezómetro no Alçado Oeste, na Rua Sousa Martins, de forma a inspeccionar a cota do nível 

freático. Obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 57, registados entre 3 de Abril e 18 de 

Maio. 

 

Figura 57 - Variação da cota do nível freático [16] 

Sendo que a cota de fundo de escavação é aproximadamente igual a 58 metros, não houve nem 

haverá, em princípio, intersecção do nível freático durante a escavação. Nas últimas medições, este 

último tem-se situado à cota de 56 metros. 
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3.5. Processos construtivos de interesse observados 

Sendo as visitas à obra de cariz semanal e de duração limitada, muitas vezes o natural era visualizar-

se o trabalho efectuado durante a semana anterior, acompanhando com uma explicação dada pelo 

Director de Obra. No entanto, por vezes foi possível acompanhar determinados processos construtivos 

que se abordam no presente subcapítulo. 

3.5.1. Saneamento da cabeça e picagem do corpo das estacas 

Quer o saneamento da cabeça das estacas quer a picagem do seu corpo, servem para garantir a 

adequada ligação destas à viga de coroamento e às vigas de distribuição, respectivamente.  

Para o saneamento da cabeça das estacas, foi utilizada uma pequena giratória com um martelo 

pneumático acoplado, como é testemunhado na Figura 58. Após o saneamento, as armaduras da viga 

de coroamento foram ligadas às armaduras das estacas, para posterior betonagem da viga. 

 

Figura 58 - Saneamento da cabeça das estacas 

Para a execução das vigas de distribuição, foi necessária a picagem do corpo das estacas, mais uma 

vez de forma a garantir a ligação propícia entre os dois elementos. Na Figura 59, é visível um 

trabalhador a efectuar a picagem das estacas com recurso a um martelo pneumático. Após a picagem, 

são inseridos e selados nas estacas uns ferrolhos em forma de U que vão ligar directamente às 

armaduras da viga de distribuição, promovendo a ligação e garantindo o suporte da própria viga. 

 

Figura 59 - Picagem do corpo das estacas 
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3.5.2. Montagem da grua torre 

Previamente à primeira visita à obra, já tinha sido executado o maciço de fundação da grua, assente 

em quatro estacas fundadas nas argilas silto-margosas com NSPT>60, e já tinha sido montada a coluna 

da grua. A coluna é inserida no topo do maciço de fundação, e a ligação é garantida através de quatro 

chumbadouros metálicos, devidamente embebidos no betão do maciço. Para os trabalhos de 

montagem foi necessário recorrer a uma grua automóvel, apresentada na Figura 60, capaz de elevar 

os vários elementos constituintes da grua. 

 

Figura 60 - Grua automóvel utilizada 

O braço da grua é constituído por vários troços treliçados, que foram elevados e montados 

sequencialmente, como é visível nas Figuras 61, 62 e 63. Todos estes trabalhos foram executados sob 

fortes medidas de segurança e por pessoal qualificado, uma vez que qualquer tipo de erro neste 

processo poderia levar a acidentes com graves consequências. 

 
 

Figura 61 - Troços do braço da grua Figura 62 - Elevação de um troço do 
braço da grua 
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Figura 63 - Montagem do primeiro troço do braço da grua 

3.5.3. Projecção de betão 

Tal como previsto em projecto, recorreu-se à projecção de betão para revestimento da cortina de 

estacas. De forma a aprimorar a ligação deste novo betão às estacas, procedeu-se à picagem do betão 

das estacas e efectuaram-se vários furos nestas. Nestes furos foram introduzidos uns ferrolhos de 

ligação que seriam depois envoltos pelo betão projectado, como é visível na Figura 64. 

 

Figura 64 - Ferrolhos de ligação inseridos nas estacas 

De seguida e após ter escavado o nível em questão, procedeu-se então à projecção de betão (Figura 

65). Este processo foi repetido em profundidade, ao longo dos vários níveis. 
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Figura 65 - Projecção de betão 

Ao testemunhar esta técnica, pôde confirmar-se que o betão projectado se trata de uma solução muito 

interessante para este tipo situações, uma vez que dispensa o uso de qualquer tipo de cofragem, 

permitindo aceder a áreas pouco acessíveis e agilizar todo o processo de betonagem. Esta técnica tem 

uma desvantagem associada ao eventual ricochete dos agregados grossos, podendo resultar num 

défice destes no betão. No entanto, neste caso, tratando-se meramente de um betão de revestimento, 

essa preocupação não se coloca. 

3.5.4. Contrafortes e muro de betão armado 

Como referido, nos alçados Norte e Este deu-se a execução de um muro de betão armado e de 

contrafortes que servissem de travamento a este. O muro e os contrafortes foram construídos em fases, 

intercalando ambos. 

Com este faseamento construtivo foi possível controlar melhor as deformações do muro, pois estava 

sempre travado com parte dos contrafortes. Na Figura 66 é possível ver o posicionamento da cofragem 

e das armaduras para a execução dos contrafortes, com o muro parcialmente executado atrás. Este 

formato dos contrafortes, por exigências arquitectónicas com um vazio na parte inferior, tornou a sua 

execução mais morosa e mais onerosa. 

 

Figura 66 - Preparação da cofragem e das armaduras dos contrafortes 



47 
 

Na Figura 67, é visível a cofragem de mais uma parcela do muro já posicionada. De seguida foi 

efectuada a betonagem. Esta desenrolou-se em duas fases, uma de manhã e outra à tarde, de forma 

a que as pressões na cofragem fossem menores. Esta cofragem foi suportada por elementos metálicos, 

que agarram as suas duas faces uma à outra. Isto porque no local em questão era muito difícil o 

posicionamento de qualquer tipo de escoramento.  

A partir deste momento, optou-se por executar o muro de betão até à sua cota final, uma vez que a 

partir de determinada cota deixava de haver solo no tardoz do muro e, como tal, já não haveria impulsos 

do terreno. Na Figura 68, é visível o muro executado na sua totalidade, com os contrafortes ainda por 

terminar. Após a execução destes, na sua totalidade, irá reaterrar-se o terreno vizinho com terreno 

escavado, e levando no topo uma camada de agregado leve (argila expandida). 

 

Figura 68 - Muro de betão totalmente executado 

No seguimento da construção total do muro, executaram-se os contrafortes na totalidade e aterrou-se 

o terreno vizinho, recorrendo a agregados leves, o que permitiu diminuir o valor dos impulsos actuantes 

no muro e incrementar as condições de drenagem a tardoz do muro, como apresentado nas Figuras 

69 e 70, respectivamente. Após ter aterrado o terreno vizinho, este espaço foi utilizado como estaleiro 

Figura 67 - Cofragem colocada para betonagem de mais uma 
parcela do muro 
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de pré-fabricação dos elementos de aço. Isto permitiu ganhos de tempo significativos, dado que 

possibilitou a execução simultânea de diferentes tarefas. 

 

Figura 69 - Contrafortes totalmente executados, no Alçado Norte 

 

 

Figura 70 - Aterro do terreno vizinho, no tardoz do Alçado Norte 
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4. Modelação da estrutura de contenção – Plaxis 2D 

Neste capítulo, foi utilizado o programa de cálculo de elementos finitos Plaxis 2D, versão 8.2, para a 

modelação de um alçado da estrutura de contenção, para o qual já se tem os resultados da 

instrumentação. Os resultados obtidos pelos programas de cálculo automático podem traduzir uma boa 

aproximação da realidade, desde que na definição do modelo se respeite a geometria, a natureza 

geológica e as características dos materiais locais. A partir desta modelação, o objectivo passa por 

comparar os valores de esforços e deslocamentos obtidos com os valores reais registados em obra. 

Outro objetivo deste capítulo passa pela modelação de uma solução alternativa, e posterior 

comparação com a solução adoptada. Esta comparação vai desde aspectos técnicos a económicos. A 

modelação deste caso de estudo incidiu sobre o Alçado Oeste, que confronta a Rua Sousa Martins. 

Esta secção tem aproximadamente 14 m de altura de escavação e um desenvolvimento longitudinal de 

cerca de 36 m.  

4.1. Caracterização geral do programa 

O Plaxis 2D é um programa de cálculo automático que permite realizar uma análise bidimensional às 

deformações e estabilidade de variadas estruturas geotécnicas. O programa recorre ao método dos 

elementos finitos e utiliza modelos constitutivos avançados, permitindo simular o comportamento não 

linear do solo, assim como as diferentes etapas de execução da cortina de contenção e da escavação. 

[18]. 

Na análise que se seguirá, será utilizado o modelo constitutivo Hardening-Soil. Foi escolhido este 

modelo em detrimento do modelo elasto-plástico de Mohr-Coulomb, dadas as limitações associadas a 

este modelo, que é elástico perfeitamente plástico e, como tal, a superfície de cedência associada é 

fixa, totalmente definida pelos parâmetros do modelo e independente da deformação plástica a que o 

solo está sujeito [18].  

Por sua vez, o modelo Hardening-Soil é um modelo elastoplástico que tem em conta o endurecimento 

do solo, apresentando uma relação tensão-deformação do tipo hiperbólica, isto é, simulando o aumento 

da rigidez das camadas com o aumento de tensão. Este modelo é considerado mais adequado uma 

vez que simula um comportamento muito próximo da realidade no que se refere aos ciclos de descarga 

e recarga, durante as várias fases de escavação e aplicação do pré-esforço nas ancoragens. Os 

parâmetros relativos ao modelo Hardening-Soil encontram-se dispostos na Tabela 7, assim como 

alguns valores, que se encontram entre parênteses, cuja adoção é recomendada pelo manual do 

programa. 
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Tabela 7 - Parâmetros geotécnicos do modelo Hardening-Soil [19] 

 

 

4.2. Geometria do modelo 

Para representar o modelo, definiu-se uma janela de sessenta metros de largura e vinte e cinco metros 

de altura, de modo a conseguir perceber melhor o comportamento do solo na envolvente da zona de 

intervenção. A malha foi definida através de elementos triangulares de quinze nós, tornando a análise 

mais detalhada e com um estado de deformação que simplificadamente será considerado plano, visto 

que apresenta um desenvolvimento longitudinal considerável. 

De seguida, procedeu-se à definição da geometria do terreno, recorrendo ao comando Geometry line, 

onde se representaram as diferentes camadas de terreno, nomeadamente a sua espessura e 

características. Assim, a primeira camada de aterros, foi definida com uma espessura de 2 metros. 

Imediatamente abaixo definiu-se uma camada de argilas siltosas, com valores de NSPT<25, de 

espessura igual a 3 metros. Depois definiu-se uma nova camada de argilas siltosas, caracterizada por 

valores de NSPT entre 30 e 60, com uma espessura de 5 metros. Abaixo desta camada, considerou-

se por último uma camada de argilas silto-margosas com espessura indeterminada, e caracterizada 

por ser bastante rija, com NSPT>60.  

Através do comando Plate, representou-se a parede de contenção com uma profundidade de dezoito 

metros. Utilizou-se uma sobrecarga de 10kN/m², de forma a contabilizar as acções nos arruamentos, 

que foi aplicada recorrendo ao elemento Distributed load – load system A. As ancoragens utilizadas na 
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estrutura de contenção, distribuídas por três níveis, foram representadas recorrendo a elementos Node-

to-node Anchor para materializar o comprimento livre, e Geogrid para o bolbo de selagem. Por último, 

foram definidas as condições de fronteira recorrendo ao comando Standard fixities, de modo a impedir 

deslocamentos laterais nos limites do modelo. Na Figura 71, é possível ver a representação do modelo 

acima descrito. 

 

Figura 71 - Geometria do modelo introduzido no software 

Na Figura 71, as quatro cores dizem respeito às quatro camadas de solo acima mencionadas, e 

descritas no subcapítulo seguinte. Estão também representados os vários níveis de escavação, 

coincidentes com os níveis das ancoragens. 

4.3. Caracterização do terreno 

Para a caracterização do terreno, e pela dificuldade em estimar certos parâmetros que só poderiam ser 

obtidos através de uma gama de ensaios, o manual do software sugere a utilização de algumas 

aproximações, que estão ilustradas na já referida Figura 72. 

De seguida, procedeu-se então à caracterização dos parâmetros necessários para a definição dos 

solos no software. Para tal, recorreu-se aos elementos de prospecção geológico-geotécnica, que 

reuniam toda a informação relevante. Deve ressalvar-se que, para os parâmetros que tinham valores 

na forma de intervalo, se utilizou o valor médio. Na Tabela 8, são apresentados os valores introduzidos 

no programa.  
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Tabela 8 - Parâmetros geotécnicos das camadas de terreno 

Parâmetros 

Hardening-Soil 
Aterros 

Argilas Siltosas 

NSPT<25 

Argilas Siltosas 

30<NSPT<60 

Argilas Siltosas 

NSPT>60 

γ  [kN/m3] 17 19 19 20 

c’  [kPa] 0 5 10 20 

ϕ'  [˚] 25 27 31 33 

Ψ  [˚] 0 0 0 0 

E50ref [kPa] 5000 15000 40000 50000 

Eoedref [kPa] 5000 15000 40000 50000 

m [-] 0,5 0,5 0,5 0,5 

Eurref [kPa] 15000 45000 120000 150000 

Vur [-] 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pref [kPa] 100 100 100 100 

K0 [-] 0,58 0,55 0,49 0,46 

Rf [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

4.4. Caracterização da cortina de estacas 

A caraterização da cortina de estacas é indissociável da caracterização do elemento estaca. Estas 

estacas são moldadas e em betão armado, apresentando um diâmetro de 600 mm. O betão utilizado 

foi um C30/37 e as armaduras A500NR SD. Para efeitos de modelação, foram então consideradas as 

seguintes características mecânicas, considerando o seu afastamento em planta de 1,2 metros, 

dispostas na Tabela 9. 

Tabela 9 - Caracterização da cortina de estacas 

Parâmetro Símbolo Valor Unidades 

Rigidez Axial EA 1,00×10⁷ kN/m 

Rigidez de Flexão EI 1,34×105 kNm²/m 

Peso W 10 kN/m/m 

 

4.5. Caracterização das ancoragens 

Os elementos utilizados para modelar as ancoragens exibem um comportamento linear e esforços de 

tracção, havendo apenas a necessidade de definir parâmetros de rigidez axial. Relativamente às suas 

características geométricas, apresentam inclinações e comprimentos variáveis, e secções constantes 

em toda a parede, sendo constituídas por 5 cordões de 0,6‘’ e acomodando um pré-esforço útil de 

650kN. Na Tabela 10, estão listadas as características das ancoragens previstas no projecto. 

Tabela 10 - Características geométricas das ancoragens 

Designação 
Comprimento 

livre (m) 

Comprimento 

selagem (m) 

Comprimento 

total (m) 
Inclinação (º) 

A1 13 8 21 25 

A2 10 8 18 25 

A3 9 8 17 20 
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Para o corpo da ancoragem, foi considerado que cada cordão de pré-esforço apresenta uma área de 

180 mm², e que o aço constituinte dos cordões apresenta um módulo de elasticidade (E) igual a 195 

GPa. A rigidez axial do corpo das ancoragens e o espaçamento longitudinal entre as várias ancoragens 

estão dispostos na Tabela 11. O valor de EA calculado foi dividido pelo espaçamento entre ancoragens, 

uma vez que o Plaxis considera um afastamento unitário. 

Tabela 11 - Características do corpo das ancoragens 

Parâmetro Símbolo Valor Unidades 

Rigidez Axial EA 4,9×10⁴ kN/m 

Espaçamento longitudinal 𝐿𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 3,6 m 

 

Relativamente ao bolbo de selagem, foi considerado que a calda de cimento apresenta um módulo de 

elasticidade (E) de 25 GPa, e um diâmetro de 0,2 metros. As características mecânicas são 

apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Características do bolbo de selagem das ancoragens 

Parâmetro Símbolo Valor Unidades 

Rigidez Axial EA 2,2×105 kN/m 

Pré-esforço Útil 𝑃ú𝑡𝑖𝑙 180 kN/m 

 

4.6. Malha de elementos finitos 

Uma vez definidos todos os aspectos relacionados com a geometria do modelo e com as características 

estruturais e geotécnicas dos vários materiais envolvidos, é necessário gerar a malha de elementos 

finitos através do comando Generate Mesh. O Plaxis utiliza elementos finitos triangulares com 6 ou 15 

nós, tendo sido seleccionados elementos finitos de 15 nós para esta modelação. Ao gerar a malha é 

necessário seleccionar o nível de refinamento que se pretende, podendo a análise ser mais ou menos 

refinada. Para este caso definiu-se que seria “fina”, pois pretende-se uma boa densidade de elementos 

finitos, de forma a obter resultados mais precisos. 

De seguida, procede-se à geração do estado de tensão inicial através do comando Initial Conditions. 

Assim, é possível gerar as pressões originadas pela presença do nível freático, bem como o estado de 

tensão inicial, instalando-se no modelo as tensões efectivas, horizontais e verticais, correspondentes. 

Por último, o estado de tensão é gerado através do procedimento K0. 

4.7. Faseamento construtivo 

Neste sub-capítulo, foram definidas as etapas do faseamento construtivo da execução da parede de 

contenção e da escavação, cujo objetivo é simular o processo construtivo real em obra. Esta simulação, 

que tem em conta a cronologia construtiva, é fundamental na obtenção de resultados precisos, pois as 

acções na cortina de estacas vão sendo diferentes ao longo da obra. 

Para esta modelação, foi considerado que o nível freático se encontra abaixo da cota de fundo de 

escavação, e que não interferirá no processo. 
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Geradas as tensões iniciais, iniciou-se o processo de definição do faseamento construtivo através da 

janela de cálculo. Foram definidas as fases apresentadas na Tabela 13.  

Tabela 13 - Faseamento construtivo introduzido no programa 

Fase 1 Activação da sobrecarga a tardoz da cortina 

Fase 2 Activação da cortina de estacas 

Fase 3 Execução do 1º nível de escavação 

Fase 4 Execução do 1º nível de ancoragens 

Fase 5 Execução do 2º nível de escavação 

Fase 6 Execução do 2º nível de ancoragens 

Fase 7 Execução do 3º nível de escavação 

Fase 8 Execução do 3º nível de ancoragens 

Fase 9 Execução do último nível de escavação 

 

Como primeira fase, definiu-se uma sobrecarga a actuar no tardoz da cortina, com um valor de 10kN/m², 

que pretende materializar as cargas que actuam nos arruamentos adjacentes. Na fase 2 activou-se a 

estrutura Plate, que pretende simular a cortina de estacas. Nesta fase seleccionou-se a opção Reset 

displacements to zero no menu Parameters, de forma a anular deslocamentos eventuais que possam 

surgir das fases iniciais do modelo e que não devem ser contabilizados. 

A partir de fase 3 e até à última fase, tem-se as várias fases de escavação intercaladas com fases de 

instalação e activação de ancoragens pré-esforçadas. As fases de escavação são materializadas ao 

desactivar camadas de solo inicialmente definidas na geometria do modelo, enquanto que as fases de 

instalação e activação das ancoragens são materializadas ao seleccionar o corpo da ancoragem e o 

bolbo de selagem relativos ao nível em questão. Ao seleccionar o corpo da ancoragem, Anchor, define-

se o pré-esforço útil por metro de cada ancoragem. Neste caso, tendo um pré-esforço útil total de 650kN 

e as ancoragens espaçadas de 3,60 metros, definiu-se uma Prestress force igual a 180kN/m. E assim, 

sucessivamente, repetem-se estas fases intercaladas, para os restantes níveis, até ao último nível de 

escavação. Terminada a definição de todas as fases construtivas, vai correr-se o programa utilizando 

o comando Calculate. No final das iterações será possível conhecer esforços e deslocamentos em 

qualquer ponto da estrutura. 

4.8. Principais resultados 

Neste subcapítulo, serão apresentados os resultados da modelação, enfatizando os deslocamentos e 

os esforços registados na parede de contenção. 
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4.8.1. Deslocamentos 

É apresentada na Figura 72 a configuração deformada da parede de contenção na malha de elementos 

finitos, para o modelo respeitante ao caso de estudo e na fase final de escavação.  

 

A deformada atrás apresentada diz respeito aos deslocamentos totais da cortina de estacas, revelando-

se o deslocamento máximo entre o último nível de ancoragens e o fundo de escavação. Nas Figuras 

73 e 74, são apresentados, respectivamente, os deslocamentos horizontais e verticais ao longo da 

cortina. 

Relativamente aos deslocamentos horizontais, é possível verificar que o deslocamento máximo ocorre 

abaixo do terceiro nível de ancoragens, a cerca de 12,5 metros de profundidade, e com o valor de 11 

mm. Este é um valor bastante aceitável, dado que se situa abaixo do valor de alerta definido nos 

Critérios de Alerta e Alarme (15mm). 

 

 

Figura 73 - Deslocamentos horizontais ao longo da cortina (mm) 

Figura 72 - Deformada da parede de contenção 
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Em termos de deslocamentos verticais, verificou-se que o valor máximo obtido se trata de um 

empolamento no fundo de escavação, originado pela descompressão do terreno escavado, e com valor 

aproximadamente igual a 16 mm. Definiu-se em projecto, para deslocamentos verticais, que os valores 

de alerta e alarme eram, respectivamente, 10 e 15 mm. O valor de 16 mm registado não é preocupante, 

uma vez que se deu do lado da escavação e não no tardoz da cortina. De notar também que ao longo 

do tardoz da cortina se registaram pequenos assentamentos, sendo que o valor máximo, na ordem dos 

10 mm, se registou próximo da superfície.  

4.8.2. Esforços 

Apresentados os deslocamentos na cortina de estacas, a análise recai agora sobre os esforços na 

estrutura, nomeadamente esforço axial, transverso e momento flector. 

Na Figura 75, é apresentado o diagrama de esforços normais da estrutura de contenção, na fase final 

de escavação. São facilmente identificáveis os acréscimos de esforço normal nos três níveis de 

ancoragens. Estes acréscimos são explicados pela inclinação com que estas são instaladas, contendo 

uma componente vertical que se vai traduzir em esforço normal. Registou-se um esforço axial máximo 

de 453 kN/m, a aproximadamente 14 metros de profundidade.  

Na Figura 76, está respresentado o diagrama de esforços transversos actuantes na cortina. Também 

neste diagrama é facilmente identificável a acção das ancoragens nos três níveis, nomeadamente a 

sua componente horizontal a contrariar os impulsos do terreno. Para o esforço transverso registou-se 

o valor máximo de 150 kN/m, a cerca de 9 metros de profundidade, à cota do terceiro nível de 

ancoragens. 

No diagrama de momentos flectores, apresentado na Figura 77, testemunha-se mais uma vez a 

influência das ancoragens no comportamento da cortina de estacas. Os três picos de momentos 

negativos no diagrama têm origem na presença das ancoragens, que representam apoios na parede. 

É também observável a existência de um momento máximo positivo, e que é resultado da ficha da 

Figura 74 - Deslocamentos verticais ao longo da cortina (mm) 
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cortina. Esta ficha corresponde, na prática, a um encastramento da cortina no solo, que gera o tal 

momento máximo, de aproximadamente 129 kNm/m. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 - Diagrama de momentos 
flectores na parede de contenção para 

a fase final da escavação (kNm/m) 

Figura 75 - Diagrama de 
esforço axial na estrutura de 

contenção para a fase final de 
escavação (kN/m) 

Figura 76 - Diagrama de 
esforço transverso na 

estrutura de contenção 
para a fase final de 
escavação (kN/m) 
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4.9. Comparação entre resultados da modelação e resultados 

reais obtidos pela instrumentação 

Após obter os resultados da modelação, é possível compará-los com os dados reais obtidos no âmbito 

do Plano de Instrumentação e Observação, abordado no subcapítulo 3.4. Estes dados reais apenas 

são fornecidos pelo inclinómetro instalado na Rua Sousa Martins, uma vez que, por opção e 

condicionamentos na obra, não foram instalados grande parte dos alvos topográficos projectados para 

este alçado. Na Figura 78, apresentam-se as duas configurações deformadas, a real e a modelada, 

com o valor de alerta (15 mm) representado a vermelho, e na Tabela 14 os valores dos deslocamentos 

obtidos ao longo da cortina de estacas. 

 

Figura 78 - Deformadas (à esquerda a modelada, e à direita a 
real) 
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Tabela 14 - Comparação entre valores dos deslocamentos reais e dos obtidos na modelação 

Profundidade 
Deslocamento horizontal real 

(mm) 

Deslocamento horizontal na 

modelação (mm) 

0 m 7 8 

1º nível – 3 m 8 6 

2º nível – 6 m 11 7 

3º nível – 9 m 5 9 

12,5 m 3 11 

15 m 2 8 

 

Através da análise dos elementos anteriores, é constatável que os valores dos deslocamentos têm uma 

ordem de grandeza semelhante nos dois casos. Curiosamente, o deslocamento horizontal máximo é 

igual, de 11 mm, embora a profundidades diferentes. Nos dados obtidos pelo inclinómetro, os 

deslocamentos vão aumentando em profundidade até atingir o seu valor máximo já referido, a cerca 

de 6 metros de profundidade. A partir daí, os valores dos deslocamentos começam a diminuir, 

registando-se valores muito pequenos abaixo dos 10 metros de profundidade. Já nos dados obtidos 

através da modelação, tem-se um cenário distinto. Os deslocamentos aumentam até ao valor máximo 

de 11 mm, que apenas é atingido a 12,5 metros de profundidade. A 15 metros de profundidade ainda 

se regista um deslocamento de cerca de 8 mm, contrariamente aos deslocamentos praticamente nulos 

na realidade. 

De forma geral, os resultados nos dois casos são razoavelmente semelhantes e satisfatórios, o que 

comprova a adequabilidade da solução projectada e da modelação efectuada. 

4.10. Verificação de segurança 

Neste subcapítulo, vai fazer-se a verificação de segurança da cortina de estacas. Para os esforços 

actuantes foram considerados os esforços obtidos após a modelação no Plaxis, multiplicados pelo valor 

de afastamento entre estacas, neste caso 1,20 metros, pois o programa, trabalhando em 2D, considera 

um afastamento unitário. Segundo as especificações da norma EN 1992-1-1 e com base em [20], foi 

possível efectuar as verificações de segurança aos estados limites últimos de resistência à 

compressão, esforço transverso e flexão, e ao estado limite de serviço. Na Tabela 15 são também 

apresentados os valores dos esforços de dimensionamento considerados, já multiplicados por um 

coeficiente de segurança de 1,5. 

Tabela 15 - Esforços de dimensionamento considerados 

Esforços considerados 

Esforços N (kN/m) M (kNm/m) V (kN/m) 

Actuantes (Ed) 543,6 154,8 180,4 

De dimensionamento (sd) 815,4 232,2 270,6 
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4.10.1. ELU de resistência à compressão 

Parte-se do princípio de que a verificação da resistência à compressão não será condicionante. As 

únicas cargas verticais a actuar sobre a cortina são o seu peso próprio, as sobrecargas no seu tardoz, 

e a componente vertical das ancoragens. Esta última trata-se de um valor pouco significativo, dada a 

inclinação com que as ancoragens são instaladas.  

Assim, foi efectuada a seguinte verificação de segurança: 

 
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝 =

𝑁𝑠𝑑

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎

=  
815,4

𝜋 ∗  0,32
 =  2883,9 𝑘𝑃𝑎 

 

(1) 

Sabendo que a tensão máxima admissível de compressão para estas estacas de betão armado, 

constituídas por betão C30/37, é dada por fcd=20 MPa, conclui-se: 

 2883,9<20000 kPa: Verifica segurança (2) 

4.10.2. ELU de resistência à flexão 

Sujeita a esforços de compressão, a cortina de estacas está também sujeita a esforços de flexão. Esta 

acção combinada de esforço axial com momento flector gera flexão composta. Para a verificação da 

segurança, começa-se por calcular o valor do esforço normal reduzido (ѵ), de forma a perceber se se 

irá considerar flexão simples ou composta. Assim, calcula-se o ѵ: 

 
ѵ= 

N𝐸𝑑

π* r3*fcd
= 

543,6

π* 0,33*20000
= 0,32 

(3) 

De seguida calcula-se o valor do momento flector reduzido (μ), através da seguinte expressão: 

 
μ= 

Msd

2* π* r3*fcd
=  

232,2

2* π* 0,33*20000
= 0,07 

(4) 

 

Em primeira instância, de notar que o momento reduzido é inferior a 0,2, e que, portanto, a estrutura 

apresenta uma boa ductilidade. Tendo os valores de ѵ e μ, é agora necessário recorrer aos ábacos de 

flexão composta em elementos circulares [21]. Pela análise ao ábaco, que pode ser consultado em 

anexo, verifica-se que é conservativo a consideração da flexão simples, pois a acção do esforço axial 

de compressão é favorável, pelo que se irá assumir ѵ=0. 

Para verificar a segurança, vai relacionar-se o momento flector de dimensionamento (𝑀𝑠𝑑 ) com o 

momento flector resistente (𝑀𝑅𝑑), e verificar-se a seguinte condição: 
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 𝑀𝑠𝑑

𝑀𝑅𝑑

≤ 1 
(5) 

Já tendo o valor de 𝑀𝑠𝑑, resta calcular o momento resistente. Este momento é dependente da área de 

armadura de flexão, que por sua vez depende da percentagem mecânica de armadura, que será 

retirada do ábaco já referido. 

Para secção circular, e considerando ѵ=0 e μ=0,07 como entradas no ábaco, chega-se à percentagem 

mecânica de armadura (ω): 

 ω = 0,25    (6) 

A área de armadura é então calculada: 

 

 
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝜔 ∗  𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
=

0,25 ∗  𝜋 ∗  0,32  ∗  20

435
= 32,5 𝑐𝑚2/𝑚  

(7) 

 

 

De referir que, tal como preconizado em projecto, o aço utilizado foi um A500. Para garantir a armadura 

longitudinal necessária, constatou-se que esta poderia ser garantida por 7 varões de 25 mm, com uma 

área total de 34,4 cm²/m.  

Para o cálculo do momento flector resistente, é também necessário entrar com o parâmetro z, que 

indica o binário das forças que provocam o momento máximo, e este valor será aproximado, de forma 

simplificada, a z=0,5. 

Calcula-se então o momento resistente (𝑀𝑅𝑑): 

 𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑧 = 34,4 ∗  10−4 ∗ 435 ∗  103 ∗ 0,5 = 748,2 𝑘𝑁𝑚/𝑚 (8) 

 

Finalmente, já na posse de todos os parâmetros necessários, utiliza-se a expressão (5) para verificar 

a segurança da resistência à flexão:  

 𝑀𝑠𝑑

𝑀𝑅𝑑

=  
232,2

748,2
= 0,31 ≤ 1 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(9) 

Como é notório, a segurança é verificada com uma boa margem. Isto significa que esta solução poderia 

ser optimizada, quer na redução da secção das estacas quer, e principalmente, na redução da área de 

armadura que vai resistir ao momento flector. A consideração de flexão simples contribuiu para esta 

diferença significativa entre os momentos. 
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4.10.3. ELU de resistência ao esforço transverso 

De forma análoga ao que foi efectuado na verificação de segurança à flexão, também para o esforço 

transverso se irá comparar o esforço de dimensionamento (𝑉𝑠𝑑 ) com o esforço resistente ( 𝑉𝑅𝑑 ), 

procurando verificar a condição seguinte: 

 𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑅𝑑

≤ 1 
(10) 

Já conhecendo o valor de 𝑉𝑠𝑑, resta calcular o valor do esforço resistente, que pode ser feito através 

da seguinte expressão: 

 
𝑉𝑅𝑑 =  

𝐴𝑠𝑤

𝑠
∗ 𝑧 ∗ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 

(11) 

A área de armadura transversal necessária pode ser calculada através da expressão seguinte: 

 𝐴𝑠𝑤

𝑠
=  

𝑉𝑠𝑑

𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔 (𝜃) ∗ 𝑓𝑦𝑑
=  

225,5

0,5 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔 (30) ∗ 435 ∗ 103
=  

6 𝑐𝑚2/𝑚

2 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠
= 3

𝑐𝑚2

𝑚
/𝑚 

(12) 

 

Assim, a área de armadura mínima considerada é de 3 cm²/m, e como tal, adoptou-se, para a secção 

em questão, uma armadura distribuída de ∅12//0,25, que corresponde a uma área de 4,52 cm²/m.  

Feito este cálculo, é possível passar ao cálculo do esforço transverso resistente, utilizando a expressão 

(11): 

 𝑉𝑅𝑑 = (4,52 ∗ 2) ∗ 10−4 ∗ 0,5 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔 30 = 340,6 𝑘𝑁/𝑚 (13) 

Voltando à expressão (10), averigua-se a segurança: 

 𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑅𝑑

=  
270,6

340,6
= 0,79 ≤ 1 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(14) 

 

4.10.4. Estado limite de serviço 

Para verificar o estado limite de serviço, vai verificar-se se as deformações na estrutura são menores 

que L/500, sendo que L será igual ao comprimento total das estacas, neste caso 18 metros. Assim, o 

deslocamento máximo admissível da cortina é dado por: 

 𝐿

500
=

18 ∗ 103

500
= 36 𝑚𝑚 

(15) 

Como se pode constatar no subcapítulo 4.8.1, o deslocamento máximo verificado na cortina de estacas 

é de 11 mm, substancialmente inferior aos 36 mm admissíveis, estando, portanto, verificado o estado 

limite de serviço.  
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Mais uma vez, verifica-se o sobredimensionamento da cortina, podendo ser optimizada. 

4.11. Optimização da solução de contenção periférica 

adoptada 

Após todos os cálculos afectos às verificações de segurança no subcapítulo 4.10., a cortina de estacas 

provou estar sobredimensionada, como, aliás, seria expectável. Neste tipo de obras, que envolvem 

grandes escavações nos centros urbanos, há uma grande preocupação com a segurança e com o 

controlo dos deslocamentos da estrutura de contenção, e isso faz com que o dimensionamento seja 

mais conservativo do que àquilo que seria em obras de menor complexidade. Assim, em exercício, 

tentou-se chegar a uma solução optimizada, mantendo a tipologia cortina de estacas moldadas e as 

suas principais características (ø=600//1,2m), pois esta solução confina muito bem o terreno e, em 

consequência, permite manter os impulsos do terreno com valores baixos. É também uma solução 

interessante do ponto visto económico.  

Para eventual optimização, foram delineadas duas medidas possíveis: 

• diminuição da taxa de armadura nas estacas; 

• número de ancoragens provisórias, mais concretamente, supressão de um dos níveis de 

ancoragens. 

No capítulo 5, será sugerida uma solução optimizada, baseada na análise conduzida ao longo desta 

dissertação e, mais concretamente, ao longo deste subcapítulo. 

4.11.1. Diminuição da taxa de armadura nas estacas 

Para efeitos de optimização, vai agora considerar-se flexão composta a actuar sobre a cortina, 

considerando um coeficiente de segurança de 1,0 para o cálculo do esforço axial de dimensionamento, 

sendo este, portanto, igual ao actuante. Não se majora este esforço por ter um efeito favorável. Assim, 

e tendo ѵ=0,32 e μ=0,07, chega-se a: 

 ω = 0,1 (16) 

Chega-se assim à quantidade de armadura necessária: 

 
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝜔 ∗  𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
=

0,1 ∗  𝜋 ∗  0,32  ∗  20

435
= 13 𝑐𝑚2/𝑚 

(17) 

Sabendo que as estacas devem ser armadas como pilares, a armadura longitudinal miníma não deverá 

ser inferior a 6 varões. Assim, considerou-se uma armadura longitudinal de 6 varões de 20 mm, 

perfazendo uma área toral de 18,85 cm²/m. 
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Calcula-se o momento resistente (𝑀𝑅𝑑): 

 𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝑧 = 18,85 ∗  10−4 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 0,5 = 410 𝑘𝑁𝑚/𝑚 (18) 

Voltando à expressão (5), verifica-se a segurança à flexão: 

 𝑀𝑠𝑑

𝑀𝑅𝑑

=  
232,2

410
= 0,57 ≤ 1 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(19) 

Expectavelmente, obteve-se uma menor taxa de armadura para este cenário em que se considerou 

flexão composta, levando em conta a contribuição da componente vertical das ancoragens, que acaba 

por ter um efeito estabilizador favorável na cortina. Quando as ancoragens são desactivadas, deixa de 

haver a sua contribuição para o esforço axial de compressão, que, no entanto, passa a existir fruto das 

cargas do edifício. 

Assim, têm-se três taxas de armaduras no elemento estaca, distintas para três cenários, e 

apresentadas na Tabela 16. 

Tabela 16 - Armaduras consideradas nos vários cenários 

Cenário 
Armaduras adoptadas 

De Flexão Transversal 

Projecto 10∅25 ∅12//0,15 

Modelação 7∅25 ∅12//0,25 

Optimização da Modelação 6∅20 ∅12//0,25 

 

Naturalmente, seria previsível que a densidade de armaduras designadas em projecto fosse superior 

aos valores a que se chegou na modelação. De notar que a diferença ainda é bastante significativa ao 

nível da armadura de flexão, enquanto que na armadura transversal a diferença é mais ténue. Estas 

diferenças podem ser explicadas por vários factores. Entre eles, contam-se as simplificações utilizadas 

nos cálculos e na própria modelação, a adopção de um modelo diferente em projecto daquele utilizado 

na modelação, e o facto de em projecto se ter considerado flexão simples. Quando se trata da execução 

de estacas, é comum aumentar-se a taxa de armadura para ter em conta eventuais imprevistos 

associados às condições de execução, como por exemplo, a perda de recobrimentos. 

4.11.2. Supressão do 3º nível de ancoragens 

Neste subcapítulo, modelou-se a cortina de estacas de forma idêntica ao que se fez no início deste 

capítulo 4, com apenas uma alteração: suprimiu-se o terceiro e último nível de ancoragens. Com esta 

alteração pretende-se verificar a resposta do terreno e da estrutura, e averiguar se esta seria, ou não, 

uma possível solução. 
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4.11.2.1. Deslocamentos 

É apresentada na Figura 79 a configuração deformada da parede de contenção, apenas com dois 

níveis ancorados, na malha de elementos finitos. 

 

Figura 79 - Deformada da parede de contenção, apenas com dois níveis ancorados 

Facilmente se identifica o ponto de deformação máxima, a aproximadamente 11 metros de 

profundidade, perto do nível de ancoragens suprimido. Nas Figuras 80 e 81, são apresentados, 

respectivamente, os deslocamentos horizontais e verticais ao longo da cortina. 

 

O deslocamento horizontal máximo tem o valor de 20,4 mm, a cerca de 11 metros de profundidade. 

Este valor está acima do valor de alerta (15mm), mas abaixo do valor de alarme (25mm), definidos nos 

Critérios de Alerta e Alarme do projecto. Naturalmente, estes critérios foram definidos para o caso 

concreto em que eram considerados os três níveis de ancoragens, e, portanto, os critérios para uma 

solução com apenas dois níveis de ancoragens poderiam diferir. 

 

 

 

Figura 80 - Deslocamentos horizontais para alternativa com dois níveis de ancoragens 
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De forma similar ao que se obteve na primeira modelação com os três níveis ancorados, também neste 

caso o deslocamento vertical máximo foi registado no fundo de escavação, com valor igual a 16 mm. 

Este deslocamento trata-se de um empolamento, mais uma vez causado pela descompressão do 

terreno escavado. Já no tardoz da cortina, registaram-se assentamentos, com valores entre os 8 e os 

12 mm. Este último valor situa-se entre os valores de alerta e alarme, respectivamente, 10 e 15 mm. 

Na Tabela 17 é apresentada a comparação entre os deslocamentos horizontais obtidos na modelação 

original e os obtidos para a solução com apenas dois níveis de ancoragens, ao longo da cortina, de 

forma a perceber melhor as diferenças de comportamento desta. 

Tabela 17 - Comparação entre deslocamentos horizontais 

Profundidade 

Deslocamento horizontal na 

modelação original com 3 

níveis de ancoragens (mm) 

Deslocamento horizontal na 

modelação com apenas 2 

níveis de ancoragens (mm) 

0 m 8 6 

1º nível – 3 m 6 8 

2º nível – 6 m 7 12 

3º nível – 9 m 9 21 

12,5 m 11 20 

 

Os resultados apresentados na tabela anterior confirmam o expectável. Desde a superfície até aos 3 

metros de profundidade, zona do 1º nível de ancoragens, os deslocamentos são semelhantes. Mas a 

partir dos 6 metros, onde se encontra o 2º nível ancorado, as diferenças começam a aumentar, 

chegando ao seu máximo nos 9 metros de profundidade, com uma diferença de 12 mm. Esta diferença 

é significativa, e atesta bem a importância do 3º nível de ancoragens no controlo dos deslocamentos 

da parede. 

4.11.2.2. Esforços 

Nas Figuras 82, 83 e 84 são apresentados, respectivamente, os diagramas de esforço axial, esforço 

transverso e momento flector. 

Figura 81 - Deslocamentos verticais para alternative com dois níveis de ancoragens 



67 
 

 

  
Através da análise visual dos diagramas, é possível notar a ausência do terceiro nível de ancoragens. 

No diagrama de esforço axial, apenas se constatam dois incrementos de esforço, enquanto que na 

modelação original se constatavam três, gerados pela componente vertical das ancoragens pré-

esforçadas. No diagrama de esforço transverso é visível a acção da componente horizontal das 

ancoragens, contrariando os impulsos do terreno, ao nível da primeira e da segunda ancoragem. Já no 

diagrama de momentos flectores, apenas se registam dois picos, ao invés dos três registados na 

modelação original. Estes picos representam apoios na parede, e são materializados pelas 

ancoragens. 

Na Tabela 18, é apresentada a comparação entre os esforços máximos obtidos para as duas soluções 

modeladas. 

Tabela 18 - Comparação entre os esforços máximos obtidos para as duas soluções modeladas 

Solução 

Esforços máximos  

Esforço axial (kN/m) 
Esforço transverso 

(kN/m) 

Momento flector 

(kNm/m) 

3 níveis de 

ancoragens 
453 151 129 

2 níveis de 

ancoragens 
540 173 172 

 

4.11.2.3. Verificações de segurança 

 

Para a solução com apenas dois níveis de ancoragens, tem-se os esforços de dimensionamento 

apresentados na Tabela 19, que são os esforços obtidos no Plaxis multiplicados pelo afastamento entre 

estacas (1,2 metros) e pelo coeficiente de segurança (1,5). 

Figura 82 - Diagrama de esforço 
axial para a fase final da 

escavação (máximo: 540 kN/m) 

Figura 83 - Diagrama de 
esforço transverso para a fase 
final da escavação (máximo: 

173 kN/m) 

Figura 84 - Diagrama de 
momentos flectores para a 

fase final da escavação 
(máximo: 172 kNm/m) 
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Tabela 19 - Esforços de dimensionamento para a solução com dois níveis de ancoragens 

Esforços de dimensionamento 

Nsd (kN/m) Msd (kNm/m) Vsd (kN/m) 

972 309,6 311,4 

 

Para efectuar as verificações de segurança, vai comparar-se estes esforços actuantes com os esforços 

resistentes obtidos em 4.10. Naturalmente, para uma verificação mais exímia deveria recalcular-se os 

novos esforços resistentes, visto que estes dependem da taxa de armadura, que por sua vez é obtida 

através dos esforços de dimensionamento. No entanto, ao utilizar os esforços resistentes calculados 

em 4.10, está a conduzir-se uma análise conservativa. Se a segurança for verificada nesta análise, 

então também o seria para a análise mais criteriosa. Assim sendo, tem-se: 

• Resistência à compressão:  

 
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝 =

𝑁𝑠𝑑

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎

=  
972

𝜋 ∗ 0,32
= 3437,8 𝑘𝑃𝑎   

 

(20) 

 
2883,9 < 20000 𝑘𝑃𝑎 : Verifica segurança 

(21) 

 

• Resistência à flexão: 

 𝑀𝑠𝑑

𝑀𝑅𝑑

=  
309,6

747,33
= 0,42 ≤ 1 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(22) 

 

• Resistência ao esforço transverso: 

 𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑅𝑑

=  
311,4

340,6
= 0,91 ≤ 1 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(23) 

 

• Estado limite de serviço: 

 𝐿

500
=

18 ∗ 103

500
= 36 𝑚𝑚 ≥ 21 𝑚𝑚 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

(24) 
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5. Solução proposta 

Como penúltimo capítulo desta dissertação, propõe-se uma solução optimizada para toda a empreitada 

que envolveu a estrutura de contenção periférica. Esta solução procura uma optimização, não só a 

nível económico, como também a nível técnico e de prazos de execução. Procurou-se também, como 

referido em 4.11.1, ter a preocupação com eventuais imprevistos associados a condições de execução. 

E como tal, optou-se por ser conservativo em determinados aspectos. 

5.1. Cortina de estacas 

A estrutura de contenção periférica seria igualmente uma cortina de estacas, com as seguintes 

características e respectiva ilustração na Figura 85: 

• ø=600//1,2m, com betão C30/37 e aço A500NR SD; 

• armadura longitudinal: 7∅25; 

• armadura transversal: ∅12//0,20; 

• recobrimento: 7 cm. 

 

Figura 85 – Proposta para a secção das estacas da cortina 

5.2. Estruturas auxiliares de suporte à cortina de estacas 

Como foi apresentado no subcapítulo 3.3.1, existiram diversos tipos de travamentos, tais como 

ancoragens, escoramentos ou contrafortes. Neste subcapítulo serão descritos os tipos de travamentos 

propostos para a cortina de estacas. 

5.2.1. Alçados Sul e Oeste (Rua Andrade Corvo e Rua Sousa Martins) 

Nestes alçados a solução proposta coincide, quase totalmente, com o projectado e executado. 

Escoramentos metálicos horizontais nos cantos e dois níveis ancorados com o espaçamento 
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projectado. Relativamente ao terceiro nível de ancoragens, a proposta passa por aumentar o 

espaçamento longitudinal para o dobro do valor designado em projecto. Ao invés de usar um 

espaçamento de 3,60 metros entre ancoragens, usar-se-ia um espaçamento de 7,20 metros neste 

último nível. Em prol da segurança e de um maior controlo dos deslocamentos da cortina, e face à 

incerteza geológica associada às modelações, é uma solução mais equilibrada do que a supressão 

total do nível. Esta proposta diminui o número de ancoragens de 44 para 38. Na Figura 86, ilustra-se o 

proposto. 

 

Figura 86 - Proposta para os Alçados Sul e Oeste, quanto à disposição das ancoragens 

De referir que, ao optar por esta solução, se deveria incrementar a dimensão da terceira viga de 

distribuição. Se por um lado é verdade que a carga a acomodar pela viga é menor, também é verdade 

que o vão da viga entre ancoragens aumenta para o dobro. 

5.2.2. Alçados Norte e Este 

Nestes alçados, a diferença entre o executado e o proposto passa por ter bandas de laje a efectuar o 

travamento da cortina de estacas e dos muros de betão armado, na zona do logradouro. Em vez da 

execução dos contrafortes, ter-se-ia as bandas de laje, com uma viga de bordadura no bordo livre e 

apoiadas em micro-estacas, e que irão reagir contra as lajes da estrutura do edifício. As micro-estacas 

teriam então dupla função: função de pilar e de fundação. Na zona elevada, com funcionamento em 

pilar, propõe-se um encamisamento em betão armado, de forma a aumentar a resistência à 

encurvadura e a protecção contra o fogo. Na Figura 87 ilustra-se o proposto. 

As microestacas são, por definição, um “elemento de elevada esbelteza que faz parte da estrutura e 

que transmite ao solo, fundamentalmente por atrito lateral, mas também por ponta, as solicitações que 

lhe são impostas”, com uma capacidade resistente que pode variar entre 300 e 1000 kN [22]. 
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Definiu-se, tendo em conta a própria área do logradouro, que as bandas de laje teriam 4 metros de 

largura. Para pré-dimensionar a sua espessura, recorreu-se à seguinte expressão: 

  

5.3. Modelação da solução com bandas de laje no logradouro 

De forma a ver a resposta do terreno e do muro de betão armado no Alçado Norte, modelou-se a 

solução apresentada atrás no Plaxis 2D. Assim, desenhou-se a geometria do modelo e efectuou-se a 

caracterização dos parâmetros relevantes. Na Figura 88, apresenta-se o modelo utilizado. 

 

Figura 88 - Modelo utilizado 

 e = 
𝑙

15
 = 

4

15
 = 0,27 ≈ 0,3 m         

(25) 

 

Figura 87 - Ilustração da solução proposta, com bandas de laje 
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Como em obra se escavou o terreno vizinho, deixando-o em talude para uma execução menos 

condicionada do muro de betão, optou-se por tentar replicar isso mesmo nesta modelação. O aterro do 

tardoz do muro foi efectuado recorrendo a solo escavado, nomeadamente a solo dos pisos -2 e -3, e a 

agregados leves. Assim, considerou-se, de forma simplificada, que todo o terreno no tardoz do muro 

era composto por argilas siltosas com NSPT entre 30 e 60, com as características apresentadas na 

Tabela 8, no subcapítulo 4.3. O objectivo desta modelação é perceber se o muro de betão, travado 

com bandas de laje, é capaz de resistir aos impulsos do terreno constituído pelas tais argilas siltosas. 

Introduziu-se no Plaxis 2D o faseamento construtivo apresentado na Tabela 20. Evidentemente que, 

na realidade, o faseamento não seria este. Caso se tivesse optado por esta solução em obra, executar-

se ia o muro e as bandas de laje de forma faseada e simultânea, para posterior aterro do tardoz do 

muro. A consideração de um faseamento diferente pretende contornar as limitações do programa e 

conseguir atingir os objectivos traçados. 

Tabela 20 - Faseamento construtivo introduzido no programa 

Fase 1 Execução do muro 

Fase 2 Escavação do primeiro nível 

Fase 3 Execução da primeira banda de laje 

Fase 4 Escavação do segundo nível 

Fase 5 Execução da segunda banda de laje 

Fase 6 Escavação do terceiro nível 

Fase 7 Execução da terceira banda de laje 

Fase 8 Escavação do quarto nível 

Fase 9 Execução da quarta banda de laje 

Fase 10 
Aterro do tardoz do muro e activação da 

sobrecarga 

 

Antes até da definição do processo construtivo, foi necessário definir as características das estruturas. 

Para o muro assumiu-se um módulo de elasticidade de 30GPa, dado que foi utilizado um betão C30/37, 

e adoptou-se a sua espessura real (e=0,35 m) para calcular a rigidez axial (EA) e a rigidez de flexão 

(EI). Por último foram introduzidos os valores do peso próprio do muro, bem como do coeficiente de 

Poisson. Na Tabela 21, estão dispostos os valores dos parâmetros mencionados, e outros também 

gerados no programa. 

Tabela 21 - Propriedades do muro de betão armado 

Parâmetros Muro de betão armado 

EA (kN/m) 1,05E+07 

EI (kNm²/m) 1,07E+05 

W (kN/m/m) 8,75 

e (m) 0,35 

v 0,2 

Altura (m) 12,8 
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Para as bandas de laje, exigiu-se a definição da rigidez axial destas. Para as representar no programa, 

utilizou-se o comando anchors, e fez-se o estudo por metro linear. Relativamente à rigidez axial, o seu 

cálculo baseou-se na consideração da banda de laje como uma viga bi-encastrada, com uma largura 

de 0,30 metros e uma altura de 4 metros, e vencendo um vão de 21,5 metros. Com esta consideração 

é possível obter a flecha a meio vão da viga, e assim obter o valor da sua rigidez axial, através das 

fórmulas apresentadas de seguida. Tal é possível a partir da consideração de uma força p unitária. 

Esta simplificação prende-se com o facto de o Plaxis ser um programa que trabalha a duas dimensões, 

não compatibilizando os deslocamentos nas duas direcções. Na Tabela 22 apresentam-se as 

propriedades das bandas de laje. 

 
𝛿 =  

𝑝𝐿4

384𝐸𝐼
 

(26) 

 
𝐸𝐴 =

1

𝛿
 

(27) 

 

Tabela 22 - Propriedades das bandas de laje 

Parâmetros Bandas de laje 

Comprimento (m) 21,5 

Largura (m) 4,0 

Espessura (m) 0,3 

Momento de Inércia, I (m⁴) 1,6 

Módulo de Elasticidade, E (kN/m²) 3,0E+07 

Flecha, δ (mm) 1,2E-05 

EA (kN/ m²) 83333,3 

p (kN/m) 1 

 

5.3.1. Resultados 

Após correr o programa, obteve-se a configuração deformada do muro apresentada na Figura 89 e os 

deslocamentos horizontais exibidos na Figura 90. 

 

Figura 89 - Deformada do muro 
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Como se pode constatar nas duas figuras anteriores, o muro de betão travado com bandas de laje 

apresenta uma boa resposta face aos impulsos do terreno. Os deslocamentos ao nível das bandas de 

laje são praticamente nulos, à excepção da terceira, onde se pode observar um ligeiro deslocamento. 

O deslocamento horizontal máximo dá-se entre a terceira e a quarta banda de laje, e tem um valor de 

aproximadamente 8 mm. Este valor é perfeitamente aceitável, e mostra que esta solução seria uma 

alternativa válida aos contrafortes utilizados, com os benefícios económicos que são apresentados no 

subcapítulo seguinte. 

5.4. Comparação económica 

Neste subcapítulo irá proceder-se a uma análise económica, que pretende comparar os custos reais 

da solução adoptada em obra com os custos da solução proposta ao longo deste capítulo 5. Nesta 

análise só se contabilizarão os elementos que diferem em ambas as soluções. A título de exemplo, 

nem a escavação nem os escoramentos de canto serão considerados, visto estarem presentes de 

forma igual nas duas soluções. De referir que, para ambas as soluções, os preços foram estimados 

com recurso ao gerador de preços CYPE [23], de forma a que a comparação seja o mais fiel possível.  

Apresentam-se na Tabela 23 os custos associados à solução adoptada. As quantidades foram medidas 

a partir do projecto. 

 

 

 

Figura 90 - Deslocamentos horizontais do muro 
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Tabela 23 - Custos da solução adoptada (excluindo IVA) 

Elemento Custo Unitário Dimensões Unidades Custo total 

Estacas da 

cortina (m) 
134,60 €/m 18 m 189 457.909,20 € 

Ancoragens (ud) 70 €/m 20 m 44 61.600,00 € 

Contrafortes (m³) 400 €/m³ 7,85 m³ 11 34.540,00 € 

Sapata (m³) 197,51 €/m³ 404,20 m³ 1 79.833,54 € 

Estacas sob 

sapata (m) 
134,60 €/m 9 m 21 25.439,40 € 

Total  659.322,14 € 

 

É possível constatar que os contrafortes e, sobretudo, a sapata de fundação destes, têm um elevado 

peso orçamental, dada a elevada quantidade de betão e aço que requerem. No caso da solução 

proposta, deixando de existir os contrafortes, deixa também de haver a necessidade da sapata de 

fundação. Apresentam-se na Tabela 24 os custos associados a esta solução. 

Importa referir que para esta solução proposta se considerou: 

• bandas de laje com espessura de 0,3 metros e largura de 4 metros; 

• as micro-estacas serão encamisadas com betão armado tal que, cada uma, fique um pilar de 

secção quadrada com lado igual a 0,3 metros; 

• as micro-estacas terão 15 metros de comprimento, 9 metros na zona elevada e 6 metros na 

zona enterrada; 

• as vigas de bordadura apresentam uma secção de 0,45 x 0,4 metros. 
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Tabela 24 - Custos da solução proposta (excluindo IVA) 

Elemento 
Custo 

unitário 
Dimensões Unidades Custo total 

Estacas da cortina 

(m) 
114,72 €/m 18 m 189 390.277,44 € 

Ancoragens (un) 70 €/m 20 m 38 53.200,00 € 

Bandas de Laje (m²) 90,60 €/m² 708,80 m² 1 64.217,28 € 

Micro-estacas (m) 67,12 €/m 15 m 8 8.054,40 € 

Revestimento micro-

estacas (m³) 
440,37 €/m³ 0,98 m³ 8 3.452,51 € 

Viga de bordadura 

(m³) 
328,11 €/m³ 7,98 m³ 3 7.851,68 € 

Total  527.056,57 € 

 

Como se pode verificar, a solução proposta apresenta um custo inferior à solução adoptada, sendo 

esta diferença de valor aproximadamente igual a 132.000,00 euros. Isto representa uma redução do 

custo em cerca de 20% na análise conduzida. Contudo, se se efectuar uma análise económica 

considerando toda a empreitada de escavação e contenção periférica, de valor igual a 1.370.000 euros, 

constata-se que estes 132.000,00 euros representam uma diminuição do custo total em cerca de 10%.  

Se se analisar apenas o travamento do muro de betão na zona do logradouro, vemos que a solução 

de bandas de laje tem um custo de 83.575,87 euros, enquanto que a solução adoptada, com os 

contrafortes, representa um encargo de 139.812,94 euros. 

É importante referir que, contudo, as bandas de laje teriam um condicionamento elevado: apenas 

poderiam entrar em carga após a construção dos pisos elevados do edifício, contra os quais iriam 

reagir. Teriam também algumas reservas estéticas, mas que seriam resolúveis. 
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6. Conclusões 

6.1. Considerações 

No capítulo final desta dissertação irão tecer-se algumas considerações relativamente ao caso de 

estudo abordado. Em retrospectiva, os objectivos inicialmente propostos foram atingidos com sucesso. 

Este estudo pretendia contribuir para aprofundar o conhecimento no que concerne à execução de 

escavações em meio urbano, com foco em solos constituídos por argilas siltosas do miocénico 

aflorantes na cidade de Lisboa. Como primeira conclusão, constatou-se que estes solos apresentam 

uma elevada resistência e uma baixa deformabilidade. Em certos momentos, durante a escavação, 

verificou-se que o terreno se aguentava em talude praticamente vertical. Também associada a esta 

elevada rigidez, deu-se a dificuldade de escavar quando se chegou aos pisos inferiores, 

nomeadamente aos pisos -3 e -4. Mesmo usando uma giratória de 50 toneladas, e acoplando um ripper, 

existiu bastante dificuldade em remover estes solos. 

Para cumprir os objectivos desta dissertação, começou por se efectuar uma pesquisa bibliográfica 

sobre a temática das escavações em meio urbano, estruturas de contenção flexíveis e estruturas 

auxiliares de suporte. Esta pesquisa permitiu olhar para o caso de estudo com uma visão mais crítica 

e, sobretudo, ter a capacidade de propôr soluções alternativas de valor. 

Ao acompanhar de perto esta empreitada, foi possível testemunhar vários processos construtivos e 

perceber como o seu faseamento é fundamental no bom desempenho de uma estrutura de contenção 

periférica. Adicionalmente, testemunhou-se também a importância de um bom planeamento por parte 

do Director de Obra, o qual, através da gestão de várias frentes de obra simultaneamente, conseguiu 

ganhos de prazo e reduções de custos. 

Em obras desta natureza, em que existe grande incerteza face ao cenário geológico, e risco face à 

vizinhança, é comum delinear um Plano de Instrumentação e Observação. Este plano é extremamente 

importante, pois permite monitorizar o desempenho da parede de contenção. Com recurso a 

inclinómetros e alvos topográficos, registaram-se periodicamente os deslocamentos da parede, para 

contínua comparação com os valores definidos nos Critérios de Alerta e Alarme. Em adição, foram 

também instaladas células de carga em algumas ancoragens, de forma a perceber se a carga 

acomodada era superior à que se tinha previsto em projecto. Quer na monitorização dos 

deslocamentos, quer na monitorização da carga instalada nas ancoragens, os resultados foram sempre 

satisfatórios, ou seja, nunca se registaram próximos dos critérios de alerta. Mais uma vez, a elevada 

rigidez das argilas do miocénico contribuiu para estes resultados. 

Com o objectivo de efectuar uma comparação com os valores registados em obra, modelou-se a 

solução adoptada no software Plaxis 2D. Assim, obtiveram-se os valores dos deslocamentos e dos 
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esforços apresentados pela cortina de estacas. Infelizmente, em obra não foi instalada uma parte 

significativa dos alvos topográficos previstos em projecto. Contudo, com recurso aos valores 

apresentados pelo inclinómetro, foi possível efectuar a retro-análise desejada. A deformada da parede 

de contenção foi semelhante para as duas situações, e os deslocamentos obtidos foram da mesma 

magnitude. Inclusive o deslocamento máximo revelou-se igual (11 mm), embora a profundidades 

diferentes. Enquanto o inclinómetro registou o deslocamento máximo a cerca de 6 metros de 

profundidade, a modelação revelou-o a cerca de 12,5 metros. Esta diferença pode ter várias 

explicações. Na obra verificou-se uma elevada rigidez das argilas do miocénico, aumentando com a 

profundidade, o que se traduz numa boa resistência e baixa deformabilidade. Estas características 

levaram provavelmente a que os deslocamentos reais registados a profundidades mais elevadas 

fossem menores do que os obtidos na modelação. Relativamente aos esforços, efectuaram-se as 

devidas verificações de segurança, nas quais a segurança foi observada. Com o objectivo de optimizar 

a taxa de armadura utilizada nas estacas, e tendo por base os valores dos esforços actuantes 

fornecidos pelo software, calcularam-se as taxas de armadura mínima que garantiam a segurança. 

Naturalmente, estas taxas de armadura foram inferiores às utilizadas em obra, devido a inúmeros 

factores, descritos no subcapítulo correspondente. 

Depois de modelar a solução adoptada em obra no software Plaxis 2D, modelou-se uma solução 

alternativa. Esta solução passava por suprimir um nível de ancoragens, mantendo apenas os dois 

níveis cimeiros. Dada a elevada rigidez e capacidade de auto-sustentação dos solos locais, pretendeu-

se averiguar se esta solução alternativa, menos onerosa, dava uma resposta satisfatória às acções a 

que a cortina estava sujeita. Como seria expectável, os esforços e os deslocamentos sobre esta 

aumentaram. A segurança foi, ainda assim, verificada para os vários esforços, e o valor de 

deslocamento máximo situou-se entre o valor de Alerta e o valor de Alarme, definidos no projecto. Num 

cômputo geral, a cortina revelou um comportamento satisfatório, mas dada a incerteza que se tem 

neste tipo de modelações, por prudência o terceiro nível de ancoragens revela-se necessário, pelo 

menos parcialmente. 

O último objectivo desta dissertação passava por propor uma solução optimizada para a estrutura de 

contenção periférica, e seus travamentos. Esta solução proposta foi fruto de um acompanhamento da 

evolução da empreitada, dos resultados observados nesta, e também das várias modelações 

efectuadas ao longo da dissertação. Verificou-se que, quer na cortina de estacas e no número de 

ancoragens, quer nos contrafortes utilizados no logradouro, houve algum sobredimensionamento. 

Propôs-se então uma solução que desse uma resposta satisfatória, procurando reduzir os custos e 

também os prazos de execução. A solução proposta assentou essencialmente em três alterações face 

à original: diminuir as taxas de armadura nas estacas, diminuir o número de ancoragens no terceiro 

nível, e recorrer a bandas de laje, apoiadas em microestacas, para travar os muros de betão armado 

na zona do logradouro, em vez dos contrafortes. Esta útima alteração foi também modelada no software 
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Plaxis 2D, com o objectivo verificar a sua adequabilidade. A deformada apresentada pelo muro de 

betão armado e os seus deslocamentos ténues revelaram a viabilidade desta solução. A comparação 

económica efectuada no fim do capítulo correspondente revelou uma diferença de aproximadamente 

132.000,00 euros entre os gastos das duas soluções, fruto de uma redução substancial ao nível de 

betão e aço. 
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6.2. Desenvolvimentos futuros 

Na conclusão deste documento, é importante apontar alguns desenvolvimentos futuros que seriam 

relevantes no âmbito da temática abordada.  

As modelações efectuadas para este caso de estudo apenas contemplaram modelos 2D. Seria 

vantajoso efectuar a análise com recurso a modelos 3D, que permitiriam avaliar o comportamento global 

de toda a estrutura de contenção periférica de forma interactiva, ao invés de analisar cortes 

separadamente. 

Para esta empreitada, não foi conduzida uma análise sísmica à estrutura de contenção, dado o reduzido 

intervalo temporal em que esta irá estar activa. Contudo, e estando o caso de estudo localizado numa 

zona com risco sísmico, seria interessante a realização da análise referida, de modo a que o 

dimensionamento resultasse numa estrutura resistente ao sismo. 
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Anexo I – Planta de escavação e contenção periférica 

 



 
 

Anexo II – Alçados do projecto de escavação e contenção periférica 

 

Alçado Sul (Rua Andrade Corvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alçado Oeste (Rua Sousa Martins) 
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Anexo III – Localização dos alvos topográficos 

Alvos nos Alçados Sul e Oeste 

 

 

 



 
 

Alvos no Alçado Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

Alvos no Alçado Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

Alvos na zona do logradouro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo IV – Verificações de segurança e dimensionamento 

Ábaco para flexão composta de secções circulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de armadura 

 

 

 



 
 

Anexo V – Estimativa de custos para análise económica através de gerador de 

preços CYPE 

Estacas com taxa de armadura adoptada em projecto 

 

Estacas com taxa de armadura proposta 

 

Micro-estacas 

 

 

 



 
 

Sapata de betão armado 

 

Bandas de laje de betão armado 

 

Pilar de betão armado (revestimento das micro-estacas) 

 



 
 

Viga de betão armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo VI – Registo fotográfico no final da escavação e contenção periférica 

(10/06/19) 
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