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i 

 

Resumo 

O acompanhamento da obra geotécnica de estabilização do miradouro de São Pedro de Alcântara com 

minimização de terraplenagens, serviu de base para o desenvolvimento desta dissertação de mestrado. 

Durante um período de 10 anos, na sequência de trabalhos de estabilização do muro de suporte da 

plataforma superior do jardim, desenvolveu-se um conjunto de campanhas de monitorização e 

prospeção sobre o miradouro, com o intuito de avaliar as condições de estabilidade. 

Da avaliação dos processos de monitorização e prospeção, ficou evidente a existência de problemas 

estruturais, mormente ao nível da estrutura de suporte da plataforma inferior, assim como a possível 

existência de uma superfície de deslocamentos, em profundidades a rondar os 30 metros.  

No sentido de resolver os problemas detetados, a entidade responsável pelo miradouro, instruiu para 

que se desenvolvessem projetos de restabelecimento das condições de segurança, tendo em conta as 

condicionantes do local.  

A proposta implementada no terreno, consistiu na construção de uma estrutura estabilizante ao nível 

da plataforma inferior, materializada sob a forma de duas cortinas de estacas secantes, solidarizadas 

por contrafortes, utilizando a mesma técnica. Para solucionar os problemas de deslocamentos 

detetados no muro inferior, foi pregada aos contrafortes desta estrutura, uma viga, com o recurso a 

varões Gewi, que por sua ver se conectou à estrutura estabilizante através de uma série de tirantes. 

Todos estes processos estão devidamente documentados nesta dissertação. 

A finalizar o documento, é realizada uma avaliação económica dos trabalhos desenvolvidos, assim 

como é feita uma perspetiva sobre os trabalhos a desenvolver no futuro.  
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Abstract 

The monitoring of the geotechnical work of stabilization of São Pedro de Alcantara’s viewpoint slope 

with minimization of earthworks, served as the basis for the development of this Master’s dissertation. 

Over a period of 10 years, following a stabilization of the support wall of the upper platform of the garden, 

a set of campaigns of monitoring were developed in order to evaluate the slope overall stability. 

From the evaluation of the monitorization and ground investigation processes, it was clear the existence 

of structural problems, mainly at the level of the support structure of the lower platform, as well as the 

possible existence of a sliding surface at depths of around 30 meters. 

In order to solve the detected problems, the entity responsible for the equipment, instructed in order to 

develop projects to re-establish the safety conditions, taking into account the site constraints. 

The proposal implemented in the field consisted in the construction of a stabilizing structure at the level 

of the lower platform, in the form of two secant piles walls, linked by counterfort. To solve the problems 

of displacements detected in the lower wall, a beam, was nailed to the counterfort and connected to the 

stabilizing structure through a series of tie rods.  

At the end of the document, an economic evaluation of the work was carried out, as well as a perspective 

of the works to be performed in the future. 
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1 Introdução 

As cidades funcionam como organismos vivos em constante mutação e modificação em função das 

necessidades das populações que as ocupam. Nesse sentido, cabe às várias áreas da ciência 

nomeadamente a engenharia civil e as suas diferentes valências, desenvolver e implementar soluções 

que vão ao encontro das solicitações e desafios apresentados.  

Passado o período de pico da crise que assolou Portugal, e que levou a uma quase estagnação da 

área da industria da construção civil, verificou-se um incremento da atividade do setor nos últimos anos, 

nomeadamente nos centros urbanos, não só no que diz respeito à construção de novos edifícios, mas 

também na recuperação e manutenção do património edificado já existente, sendo que este aumento 

de atividade, nomeadamente na cidade de Lisboa, é e foi impulsionado por uma crescente procura 

turística que se tem verificado nos últimos anos. Apesar do fator turístico ter um grande peso no já 

explicado anteriormente, não se pode esquecer que a falta de investimento publico e privado nos anos 

da crise levou a uma paralisação, em grande escala, das atividades de manutenção dos vários 

equipamentos, situação que não se poderia eternizar e que tem vindo a normalizar nos anos mais 

recentes.  

A cidade de Lisboa é caracterizada por uma orografia particular e diferenciadora, onde as sete colinas 

marcam de forma indelével a paisagem da cidade e são uma imagem de marca da mesma. Ao longo 

das encostas das colinas, desenvolveram-se ao longo dos séculos, e de uma forma orgânica, uma série 

de bairros históricos da cidade. A estas zonas de talude está associado um potencial risco de 

instabilidade que se pode verificar ao nível global ou em estruturas de suporte inseridas no mesmo.  

No intuito de garantir a segurança dos taludes em zonas urbanas, cabe aos vários intervenientes 

estatais ou privados uma correta monitorização – e em caso de necessidade a realização de 

intervenções corretivas sobre os mesmos para que se evitem situações como a descrita no jornal 

Expresso ocorrida em fevereiro de 2017. 

“Parte do muro do condomínio Vila da Graça, no bairro Estrela d'Oiro, em 

Lisboa, ruiu pelas 5h40, provocando um deslizamento de terras para as 

traseiras de quatro edifícios da Rua Damasceno Monteiro (dos números 104 

ao 110), que obrigou à evacuação dos mesmos e à retirada de 267 

pessoas.” [1] 

Ainda sobre os acidentes que podem ocorrer neste tipo de elementos, pode dizer-se que de uma 

maneira geral são incidentes que acarretam elevados prejuízos a nível económico e humano. No 

entanto, convém referir que na maioria dos casos são problemas de difícil deteção por ocorrerem em 

estruturas que não estão visíveis. 

A instabilidade de taludes pode manifestar-se sobre a forma de mecanismos de deslizamento dos 

maciços e/ou rotura/colapso de elementos estruturais inseridos nas zonas de encosta, como é o caso 

das estruturas de suporte, pondo em causa a estabilidade global ou parcial do talude. É neste contexto, 

que áreas de conhecimento como a engenharia geotécnica ou a geologia entram em campo com 
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medidas corretivas ou estabilizadoras. Estas devem ser aplicadas em caso de reais ou potenciais 

riscos, cenário que se enquadra na intervenção de estabilização do miradouro de S. Pedro de Alcântara 

com minimização de terraplenagens - sobre a qual se debruçará esta dissertação de mestrado. 

 

1.2 Objetivos da dissertação  

Os objetivos a cumprir na realização desta dissertação de mestrado, podem ser englobados em duas 

categorias principais: uma primeira parte respeitante à materialização da primeira parte do documento 

referente à época anterior à execução da obra, e uma segunda relacionada com a execução da obra.  

No que diz respeito à elaboração do documento, pretende-se que este apresente uma visão global da 

intervenção de estabilização da encosta, nomeadamente no que diz respeito à execução da estrutura 

estabilizante em cortina de estacas secantes, percorrendo algumas das fases do empreendimento com 

inicio na fase de pré-projecto, onde se incluem os estudos e pareceres realizados ao longo dos anos, 

como o documento elaborado pelo LNEC sobre a avaliação da estabilidade [2], seguindo-se a fase de 

projeto e, por fim, a execução da obra. O foco principal do trabalho recai sobre aspetos ligados à 

execução da obra e incidências decorrentes da mesma. No entanto, pretende-se percorrer os caminhos 

e decisões tomadas que precederam a execução da obra no miradouro, com o intuito de criar um 

documento completo e abrangente que contemple a maioria aspetos relativos à intervenção. 

A metodologia seguida para a elaboração da primeira parte do documento consistiu na compilação de 

elementos técnicos elaborados em tempo anterior à execução, bem como a descrição e avaliação dos 

caminhos percorridos e os motivos da intervenção de estabilização. No que diz respeito à execução da 

segunda parte do documento, que corresponde à fase de execução da obra, a metodologia utilizada foi 

a observação e acompanhamento da execução dos processos construtivos em obra, complementado 

pela assistência semanal das reuniões de obra, com os três intervenientes no processo.  

Sobre a realização desta obra pública incidiram algumas especificidades que vão sendo elencadas e 

explicadas ao longo da dissertação. Nesse sentido os três intervenientes no projeto - Camara Municipal 

de Lisboa como Dono de obra e responsável pela Fiscalização; JETsj – Geotecnia S.A, autora do 

projeto e acompanhamento técnico ao longo da execução e Teixeira Duarte – Engenharia e 

Construções, S.A. responsável pela empreitada da obra – desenvolveram ao longo das várias etapas 

do mesmo, as suas competências e responsabilidades. A maneira como estas foram materializadas e 

exercidas ao longo das várias etapas do projeto, bem como a interação e relacionamento entre 

intervenientes são descritas através da visão de um observador externo. 
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1.3 Estrutura do documento 

A estruturação do trabalho foi efetuada tendo em conta os objetivos descritos anteriormente. Nesse 

sentido, a divisão do documento foi realizada sobre a forma de 6 capítulos, onde se inclui esta 

introdução. 

No segundo capítulo é apresentado o miradouro, nomeadamente no que diz respeito à sua história, 

localização e caracterização arquitetónica. 

O capítulo que se segue – terceiro – corresponde à caracterização da situação existente em fase 

anterior à realização da obra. Aqui são descritos os processos de monitorização seguida da avaliação 

da estabilidade da encosta. 

Depois de descritos os problemas associados ao miradouro, detetados em fase de prospeção e 

monitorização, chega a altura de apresentar as soluções para estabilizar o miradouro, circunstância 

que é efetuada no quarto capítulo. 

Conhecidas as opções de projeto para resolução dos problemas de instabilidade, o passo que se segue 

é a implementação da solução escolhida. É sobre este cenário de execução da obra que se desenvolve 

o capítulo quinto. 

A finalizar o capítulo respeitante à execução da obra, é efetuada uma avaliação económica dos 

trabalhos realizados, ao que se segue o capítulo final – seis – correspondente às considerações finais 

e desenvolvimento futuros. 
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2 O Miradouro de São Pedro de Alcântara 

A implementação de soluções de engenharia requer um conhecimento prévio das condicionantes e das 

características do objeto intervencionado. Qualquer que seja o tipo de intervenção – reabilitação ou 

construção nova – incide sobre a fase de pré-projecto, uma tentativa de conhecimento de materiais 

utilizados bem como uma caracterização física dos elementos sobre os quais incide a intervenção. 

Estes podem ser elementos estruturais ou o próprio terreno. No caso de algumas obras geotécnicas, 

como o caso em estudo, e quando o principal objeto de intervenção é o terreno, elemento não “visível”, 

torna-se essencial uma correta e detalhada recolha de informação para evitar contratempos em fase 

de execução. 

No contexto de intervenções sobre o edificado histórico, um conhecimento apurado e realista da história 

do elemento bem como das intervenções que este sofreu ao longo dos tempos, apresentam-se como 

uma mais valia na execução da empreitada. Como se pode comprovar durante a execução deste 

projeto explicitado em local oportuno deste documento. 

Tendo por base os objetivos descritos na introdução desta dissertação – fornecer uma visão geral sobre 

a intervenção de estabilização do MSPA – no capítulo dois deste documento inicia-se a descrição das 

características arquitetónicas, estruturais e intervenções anteriores com impacto no projeto. Primeiro a 

localização, seguido de uma descrição cronológica da evolução histórica do elemento e por fim uma 

caracterização física do mesmo. 

 

2.1 Localização 

 

O jardim António Nobre, mais conhecido por Jardim de São Pedro de Alcântara, onde se insere o 

miradouro, encontra-se na encosta da colina de S. Roque que faz a ligação entre o Bairro Alto e a zona 

dos Restauradores, apresentando uma das vistas mais deslumbrantes da cidade de Lisboa. Na figura 

2.1 apresenta-se uma imagem da encosta onde o miradouro se insere. De entre os vários elementos 

Fig. 2.1: Vista do miradouro (adaptado de Google Earth) 
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Fig. 2.3: Projeto (adaptado de [3]) Fig. 2.4: Chafariz (retirado de [3]) 

icónicos da cidade o miradouro proporciona uma vista privilegiada sobre o castelo de S. Jorge, o bairro 

da Graça e Mouraria, a Igreja da Sé e como pano de fundo o rio Tejo.  

 

2.2 História 

Neste capítulo elabora-se um resumo cronológico da história do Miradouro de São Pedro de Alcântara 

– um símbolo da Lisboa romântica. Como base principal de aquisição de informação na elaboração 

está o documento: “Miradouro de São Pedro de Alcântara – III séculos a deslumbrar” [3], elaborado 

pela empresa Teixeira Duarte em fase de execução. 

 1732 – A Camara Municipal de Lisboa compra os terrenos, onde hoje se encontra o miradouro, 

para construir uma muralha com 20 metros sobre a qual se instalaria um “Mãe-de-água” com 

o intuito de prolongar o aqueduto das águas livres até ao bairro da Graça (ver Fig. 2.2).  

 

 1749 – Dá-se início aos trabalhos de construção da muralha sobre a qual se desenvolveria um 

terraço onde se implantaria um chafariz (Fig. 2.3) e o depósito de águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1754 – No ano de 1754 são finalizadas as obras de construção da plataforma superior (Fig. 

2.4) e inaugurado o chafariz. 

Fig. 2.2: Projeto de encanamento de água desde a zona das amoreiras até à “mãe-de-
água” no miradouro (retirado de [3]) 
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 1755 – Neste ano ocorre uma das efemérides que marcaram de forma indelével a história de 

Lisboa e o futuro da mesma - o terramoto de 1755 que destrói grande parte da cidade. Após o 

terramoto outras prioridades emergem e a zona onde se inseria o miradouro serviu como aterro 

de materiais resultantes da destruição que assolou a cidade. 

 1770 – As obras em São Pedro de Alcântara são retomadas – não é possível saber as 

implicações que o terramoto teve sobre as estruturas ali existentes à altura – onde nunca viria 

a ser instalado o depósito de água, apenas o chafariz. Sobre a muralha existente desenvolveu-

se um projeto que já previa duas plataformas (Fig. 2.5). 

1830 – Por iniciativa da Guarda Real da Policia, realizaram-se os primeiros trabalhos 

paisagísticos, com a instalação de arborização na plataforma superior, na tentativa de criar um 

jardim. 

 1835 – Na sequência da implantação do liberalismo, a CML retoma a posse do espaço e 

transforma o local num jardim publico com a respetiva intervenção sobre a plataforma inferior. 

Nesta mesma altura são construídas as duas escadas laterais de ligação entre patamares. 

 1864 – Devido a alguns acontecimentos trágicos ocorrido no local – descritos à altura - é 

instalado um gradeamento de proteção proveniente do Palácio da Inquisição do Rossio. 

 1886 – A sociedade de belas artes apresenta um projeto para instalação de um pavilhão de 

exposições a ser construído no miradouro, situação que não se veio a concretizar. Projeto 

semelhante voltaria a ser apresentado em 1909, mas com promotores e objetivos 

diferenciados. 

Fig. 2.5:Projeto do miradouro já com duas plataformas (adaptado de [3]) 

Fig. 2.6: Ilustração do viaduto entre S. Pedro de Alcântara e 
Campo Santana (adaptado de Arquivo Nacional nº76; junho 1933) 
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 1888 – É neste ano que nasce um dos projetos mais curiosos e controversos relativos ao jardim 

de São Pedro de Alcântara – um viaduto metálico que serviria de ligação entre São Pedro de 

Alcântara e a zona do Campo Santana (fig. 2.6) – que nunca passou do papel e foi 

definitivamente abandonado em 1906. 

 

Relativamente ao histórico do Miradouro no século XX, pouco há a dizer, somente mencionar duas 

situações: uma intervenção de remodelação sobre a plataforma inferior realizada em 1954 e ainda um 

anteprojeto de auto-silo datado de 1966, que não se concretizou. 

É assim que o jardim chega até ao ano de 2006, no qual sofrerá uma nova intervenção – descrita no 

capítulo 3 - e no qual se começam a desenvolver as atividades de monitorização que resultam na 

necessidade de estabilização geotécnica descrita nesta dissertação. 

 

2.3 Caracterização do Miradouro 

Para finalizar o capítulo 2 do documento, respeitante à descrição do Miradouro, neste subcapítulo 2.3, 

será elaborada uma caracterização, com recurso a imagens e figuras, dos elementos que o constituem, 

bem como de outros elementos que se encontrem numa zona adjacente e que apresentem interesse 

no entendimento do trabalho. Na escolha dos elementos fotográficos houve a preocupação que estes 

reportassem a um tempo anterior à execução da intervenção descrita neste trabalho. 

Ao longo do decurso do tempo, o miradouro tem sofrido poucas alterações no que diz respeito à 

composição arquitetónica geral, em relação ao projeto delineado inicialmente (ver fig.2.5) que definia 

dois patamares. Esta situação não implica que o jardim não tenha sofrido intervenções da mais variada 

índole, no entanto a sua implementação não implicou alterações ao nível da arquitetura geral do 

equipamento.  

Fig. 2.7: Mapa da zona do Miradouro. (adaptado do Google Earth) 
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A zona do maciço do miradouro é circundada por um conjunto de ruas (ver fig. 2.7): a oeste, Rua de S. 

Pedro de Alcântara; a E-NE Rua das Taipas, que acompanha o desenvolvimento do muro de suporte 

da plataforma inferior. Como referido anteriormente, o jardim do MSPA está repartido por dois 

patamares (ver fig. 2.8), um superior, contiguo à Rua de S. Pedro de Alcântara, e um segundo patamar 

que se encontra a uma cota inferior e que é delimitado pelo muro que acompanha o desenvolvimento 

da Rua das Taipas. Ainda numa zona que apresenta relevância no que diz respeito à encosta, 

sobremaneira ligado ao miradouro, estão a Calçada da Glória e a Travessa Fala-Só, que se intersectam 

no Largo da Oliveirinha. A importância desta menção deve-se ao facto de ao longo destas duas ruas 

se desenvolver mais um muro de contenção – com dimensão considerável – e que serve de suporte à 

Rua das Taipas. A maneira como os patamares se enquadram na encosta está apresentado no corte 

tipo da fig.2.9, com a direção do mesmo indicado na fig. 2.7.  

Na continuação da exposição das características do miradouro, o próximo passo é a descrição da 

ocupação das plataformas. A ocupação do jardim difere entre os dois socalcos. A plataforma superior 

é essencialmente preenchida por árvores de grande porte, enquanto que na plataforma inferior a 

organização faz-se através de cinco canteiros, na sua maioria preenchidos por vegetação rasteira ou 

arbustos de dimensão reduzida, situação que nem sempre se verificou ao longo dos tempos. A ligar os 

dois patamares, encontram-se nos topos norte e sul do jardim, uma escada em cantaria que serve de 

ligação entre os dois níveis.  

Fig. 2.9: Corte A-A’ (adaptado de [8] ) 

Fig. 2.8: Vista dos patamares do Jardim de São Pedro de 
Alcântara. (adaptado do Jornal i) 

Muros de suporte 

das plataformas 

Muro de suporte 

da Rua das Taipas 

Plataforma Superior 

Plataforma Inferior

R. das Taipas 

Travessa Fala-Só 



 

9 

 

Fig. 2.10: Lago MSPA (adaptado de site da CML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rua das Taipas, como supracitado, é mais uma plataforma inserida na encosta sobre a qual se 

desenvolve uma via de circulação rodoviária, que faz a ligação entra a zona do Bairro Alto e a Praça 

da Alegria. A finalizar a descrição da ocupação do espaço, resta elencar alguns elementos 

arquitetónicos que se destacam e que apresentam relevância no decurso da intervenção. Ao nível da 

plataforma superior importa referir a existência de um apoio de café e de um lago (fig. 2.10) – antigo 

chafariz. Na plataforma inferior, convém mencionar a existência de um pequeno lago em cantaria 

embutido no muro de contenção (fig. 2.11). Para além dos equipamentos referidos, interessa ainda 

destacar a existência de um conjunto de canteiros ao nível da plataforma inferior. 

 

A suportar as plataformas descritas no parágrafo anterior, estão os muros de suporte. Na encosta da 

colina de S. Roque encontram-se três estruturas deste tipo, com significado para o miradouro. As duas 

primeiras servem de suporte ao jardim, uma para cada plataforma. O terceiro muro da encosta que 

pode ser observado nas figuras 2.12 e 2.13 serve de suporte à Rua das Taipas, como referido 

anteriormente. Esta estrutura começa a desenvolver-se no início da Calçada da Glória, ganhando altura 

com a aproximação ao Largo da Oliveirinha/Travessa do Fala-Só, sendo que neste local a sua altura é 

assinalável – aproximadamente 15 metros. De salientar que os muros de contenção inseridos no 

complexo do miradouro, são constituídos por alvenaria de pedra, informação a desenvolver nas 

campanhas de prospeção.  

Fig. 2.11: Lago MSPA (adaptado de Postais Antigos) 
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Os trabalhos desenvolvidos na obra de estabilização do miradouro incidem de forma especial sobre a 

plataforma inferior do jardim e o muro de contenção que o suporta. Assim é importante apresentar de 

forma pormenorizada esta estrutura. Para tal, “divide-se” o muro em três zonas - conforme indicado na 

fig. 2.7 com os números 1,2 e 3 – Zona 1 corresponde à parte sudoeste, apresentado na fig. 2.14; a 

Zona 2 representada na fig. 2.16 corresponde à zona central do muro, com face virada a este; a zona 

3 da fig. 2.7 é a face do muro virada a norte que se exibe na fig. 2.15. 

 

A apresentação pormenorizada e detalhada dos elementos que compõem o complexo do miradouro, 

sobretudo no que diz respeito à organização e disposição arquitetónica, são uma componente essencial 

para o entendimento dos processos e ações inerentes à estabilização do equipamento, descritas ao 

longo deste documento.  

  

Fig. 2.14:  Face sul do Muro Inferior. 
Vista Rua das Taipas (adaptado do 
Google). 

Fig. 2.15: Face oeste do Muro 
Inferior. Vista Rua das Taipas 
(adaptado do Google). 

Fig. 2.16: Face Norte do Muro 
Inferior. Vista Rua das Taipas 
(adaptado do Google). 

Fig. 2.13: Vista da Calçada da Glória. 
(adaptado do Google Earth). 

Fig. 2.12: Vista da Travessa do Fala-Só. 
(adaptado do Google Earth). 
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3 Caracterização da Situação Existente 

O ano de 2006 marca o início de uma nova fase na vida do miradouro, que veio a culminar com a 

intervenção de estabilização do mesmo. É nesta altura, e na sequência de obras de requalificação do 

jardim que se evidenciaram patologias ao nível do muro de suporte da plataforma superior – situada ao 

nível da Rua de S. Pedro de Alcântara – e que tornaram evidente a necessidade de medidas corretivas 

para a resolução do problema. Nesse sentido, a Camara Municipal de Lisboa inicia nesse mesmo ano 

uma série de diligências com o intuito de resolver os problemas detetados na requalificação do jardim 

e, em trabalhos posteriores, avaliar e monitorizar o equipamento bem como a sua segurança. 

Durante um período de aproximadamente dez anos, iniciado em 2006 como já referido anteriormente, 

desenvolveram-se trabalhos que visaram avaliar e garantir a segurança do equipamento. O conjunto 

desses trabalhos pode ser enquadrado em dois grupos: um referente a intervenções de recuperação – 

que neste caso foi só uma e se verificou logo no ano de 2006; e o outro sobre a monitorização e/ou 

caracterização de elementos físicos, como os muros de suporte ou o próprio solo que se insere no 

talude.  

De entre os trabalhos descritos no parágrafo anterior, este capítulo vai incidir sobre os processos de 

caracterização e monitorização da situação existente. Ainda no que diz respeito às atividades 

desenvolvidas ao longo do tempo, convém referir que estas são essenciais para uma correta avaliação 

das situações de risco – neste caso com especial foco na monitorização, sem, no entanto, esquecer os 

processos de caracterização. Ambos os processos permitem, em caso de necessidade de intervenção, 

um conhecimento aprofundado das situações de risco e suas causas.  

A organização do capítulo 3, vai ser feita sobre a forma de subcapítulos. No primeiro subcapítulo, 3.1, 

apresentam-se as atividades desenvolvidas de maneira cronológica, com uma pequena descrição do 

tipo de trabalhos realizados. Em relação ao subcapítulo 3.2, numa primeira fase serão apresentados e 

descritos os trabalhos desenvolvidos nas diversas campanhas efetuadas. A segunda parte corresponde 

à exposição dos resultados obtidos. Para uma maior clareza na apresentação dos resultados, estes 

foram agrupados por tipo de atividades de monitorização ou caracterização desenvolvidas. 

Para finalizar este capítulo, e com base nos dados obtidos ao longo das várias campanhas, algumas 

decisões foram tomadas com o objetivo de assegurar o restabelecimento das necessárias condições 

de segurança do Miradouro de São Pedro de Alcântara. Decisões essas fundamentadas em pareceres 

e avaliações técnicas. Numa obra pública deste género, e com as características especiais que 

envolveram esta empreitada, a avaliação política tem de ser suportada e fundamentada por uma base 

técnica sólida. É esse caminho que se pretende percorrer no subcapítulo final, apresentando a base 

técnica que serviu de suporte à decisão de intervenção.  
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3.1 Histórico das Campanhas de Prospeção/Caracterização e Monitorização 

O conjunto de campanhas desenvolvidas em momento anterior à intervenção de estabilização do 

miradouro com inicio no ano de 2006, como referido no subcapítulo anterior, vai ser apresentado de 

forma cronológica, com a respetiva descrição sumária dos trabalhos/campanhas realizadas, bem como 

da sua duração no tempo.  

No ano de 2006 o jardim sofreu uma intervenção de requalificação. No seguimento dessa 

requalificação, a Câmara Municipal de Lisboa encarrega a empresa “LEB – Projetistas, Designers e 

Consultores em Reabilitação de Construções, Lda” de proceder à execução e implementação de um 

projeto de reabilitação para o muro situado entro os dois patamares e que serve de suporte à plataforma 

superior. O aparecimento do projeto denominado “Projecto de Reabilitação dos Elementos de 

Contenção do Jardim de S. Pedro de Alcântara”, surge na sequência de anomalias detetadas ao nível 

da estrutura de suporte.  

Os trabalhos realizados nesta altura e descritos em [4] contemplaram as seguintes valências; 

 Levantamento de patologias ao nível do Muro de Suporte da plataforma superior; 

 Prospeção estrutural do Muro de Suporte da plataforma superior; 

 Prospeção Geológica-Geotécnica.  

Realizados os trabalhos preparatórios, essenciais na caracterização do problema, foi definido e 

implementado um plano de intervenção de modo a debelar e resolver as patologias detetadas ao nível 

do muro superior. 

A existência de fendas e juntas com abertura não desprezável ao nível do muro de suporte da 

plataforma inferior do miradouro, determinou a instalação de um sistema de monitorização que 

permitisse o acompanhamento da evolução da abertura das fendas. Para tal foi instalado um sistema 

de observação geodésico. A realização deste trabalho, implementado pela empresa “Geoide – 

Empresa de Serviços Topográficos, Lda”, iniciou-se com a campanha de recolha de valores de 

referência base no início de 2010, tendo a sua duração sido de aproximadamente dois anos – até 

dezembro de 2012 – num total de 72 campanhas de recolhas de dados. 

Em simultâneo com a campanha de monitorização topográfica, realizada sobre o muro inferior, e, com 

o intuito de qualificar de forma mais aprofundada a razão da existência dos problemas detetados na 

plataforma inferior, em 2011 é iniciada uma série de atividades de monitorização.  

Os trabalhos realizados pela empresa “Geotest – Consultores Geotécnicos e Estruturais”, com início 

nesse ano e que se viriam a mostrar de grande valor para a compreensão global do problema que 

assolava o miradouro, consistiram na realização de 5 sondagens sobre as plataformas, como descrito 

no relatório da monitorização realizado pela empresa Geotest [5]. 

A execução das 5 sondagens permitiu o desenvolvimento dos seguintes trabalhos:  

 Caracterização Geológica-Geotécnica. 

 Instalação de um sistema de monitorização Inclinométrica. 
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 Instalação de um sistema de monitorização dos Níveis de Água no solo. 

O período de leituras dos valores das calhas inclinométricas e tubos piezométricos, teve início em 

janeiro de 2011 com a recolha dos valores de referência e findou em maio de 2016, num total de 7 

campanhas de leituras após a recolha dos valores de referência. 

Para finalizar os trabalhos efetuados em época anterior à intervenção de estabilização do Miradouro, é 

já no ano de 2016 que se desenvolve uma campanha de prospeção estrutural que incide, sobretudo, 

sobre o muro de suporte da plataforma inferior, que faz a ligação à Rua das Taipas, e também ao nível 

do muro que de suporte que liga a Rua das Taipas à travessa do Fala-Só. Estes trabalhos são 

realizados com o recurso a uma série de valas sobre a plataforma inferior e carotagens horizontais nos 

muros de suporte, de forma a tentar definir de uma forma mais concreta a geometria dos muros, em 

especial o que liga a plataforma inferior à Rua das Taipas.  O desenvolvimento destes trabalhos já tinha 

em vista a subsequente intervenção que se viria a realizar, com o propósito de fornecer informação 

mais concreta e precisa sobre um dos elementos capitais a intervencionar.  

Estes foram, de um modo geral, os trabalhos realizados em fase anterior à intervenção que serve de 

base ao desenvolvimento deste documento. Findada a descrição sumária dos trabalhos no período 

supracitado, primordiais para a caracterização do problema e subsequente realização do projeto de 

intervenção, o passo que se segue, consiste na caracterização aprofundada das campanhas 

realizadas, bem como na apresentação dos resultados obtidos.   

 

3.2 Caracterização e resultados das campanhas  

Neste subcapítulo 3.2 será apresentado, de forma detalhada e precisa, o conjunto de trabalhos 

realizados ao longo do tempo, como retratado logo no inicio do capítulo. A exposição dos trabalhos 

supracitados está organizada segundo o tipo de campanhas de monitorização ou prospeção realizadas. 

A opção de organização definida apenas não foi seguida no ponto inicial, relativo à reabilitação do muro 

da plataforma superior, que ocorreu em 2006. Para o caso relatado, a solução escolhida passou por 

apresentar todas as ações desenvolvidas durante o processo de recuperação da estrutura. 

 

 Reabilitação Muro de Suporte da Plataforma Superior 

Os trabalhos desenvolvidos ao nível da caracterização do muro de suporte da plataforma superior foram 

fragmentados em três partes: 

 Levantamento de Patologias 

À altura da requalificação do jardim foram detetadas algumas patologias ao nível do muro de suporte. 

O muro desenvolve-se ao longo de aproximadamente 105m e apresenta uma altura média de 5.6m, 

sendo esta superior na zona norte e inferior na zona sul. No que diz respeito a problemas detetados ao 

nível do muro com impacto ao nível estrutural, pode descrever-se a seguinte passagem do parecer 

sobre a estabilidade do miradouro de São Pedro de Alcântara realizado pelo LNEC [2]: 
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“(…) foram identificadas duas fendas diagonais de grande abertura, desenvolvendo-se em toda a altura 

da estrutura de suporte, com uma inclinação da ordem de 45º, associadas ao assentamento e 

desalinhamento da guarda existente no topo do muro (…)”. 

A patologia descrita no relatório do LNEC é corroborada na memória descritiva e justificativa do estudo 

prévio realizado pela empresa “JETsj – Geotécnia Lda”. A fenda desenvolve-se ao longo de 

aproximadamente 34 metros – na zona norte do muro – onde se formou um arco de assentamento 

diferencial conforme descrito em [6]. 

Para alem das questões estruturais, outras patologias com menor importância foram detetadas, 

nomeadamente, fissuração do reboco e corrosão dos tirantes situados na zona norte. 

 Prospeção geológica do Muro de Suporte da plataforma superior 

No intento de descrever o muro superior foram definidas três zonas – sul, norte e centro – 

caracterizadas por uma semelhança e homogeneidade estrutural. A definição destas características foi 

desenvolvida com o recurso a um conjunto de atividades:  

 Carotagens horizontais ao longo do desenvolvimento do muro. 

 3 furos de sondagem na plataforma superior. 

 Abertura de valas na plataforma superior. 

Ao nível da constituição, o muro é composto por alvenaria de pedra calcária ligada por argamassa de 

cal – resultado obtido pela realização de sondagens horizontais. Relativamente à questão da forma do 

muro, este apresenta-se sob a forma trapezoidal, encastrado aproximadamente 0.5m na plataforma 

inferior, como sinalizado em [4]. Para finalizar a questão da avaliação estrutural do muro superior, falta 

mencionar a espessura e como esta varia ao longo das 3 zonas. A zona sul caracteriza-se por um muro 

com cerca de 1.7m de espessura média. Na zona central a espessura aumenta para valores a rondar 

os 4m. Na zona norte os trabalhos realizados evidenciaram a existência de contrafortes com espessura 

em torno dos 6 metros –  fora dos contrafortes a espessura ronda os 2m. Ainda nesta mesma zona 

importa referir a existência de uma série de 5 pares de tirantes distribuídos em dois níveis, num total 

de 10, espaçados de 6 metros. De uma forma geral o muro caracteriza-se por apresentar uma secção 

central com espessura superior à das áreas de topo – excetuando o local de implementação dos 

contrafortes. 

 Prospeção Geológica-Geotécnica.  

A prospeção executada ao nível da plataforma superior do jardim, com o recurso a 3 furos de 

sondagem, permitiu uma caracterização geológica bem como a avaliação das características de 

deformabilidade do terreno. Para caracterização da deformabilidade do solo foram executados ensaios 

SPT com valores a variar entre as 9 e as 25 pancadas, o que demostra a existência de terreno de 

fundação diferenciado ao longo do desenvolvimento do muro. A zona norte da plataforma é 

caracterizada por valores dos ensaios SPT entre 9 e 15 pancadas, enquanto que na zona sul estes 

valores são superiores e variam entre as 21 e 25 pancadas – estes valores foram obtidos ao nível da 

cota de fundação do muro conforme descrito em [4].  
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 Monitorização Topográfica 

Neste subcapítulo, inicia-se a descrição de uma série de trabalhos desenvolvidos com o intuito de 

caracterização do muro inferior e da zona de encosta onde se encontra inserido o miradouro de S. 

Pedro de Alcântara. 

A situação que despoleta esta série de operações de monitorização e caracterização, são algumas 

patologias detetadas ao nível da plataforma inferior e no muro que suporta esta plataforma, 

nomeadamente o abatimento do terreno na plataforma inferior e principalmente o aparecimento de 

fendas localizadas ao nível da estrutura de suporte. Estas fendas desenvolvem-se de forma vertical e 

são notadas nas vertentes sul (fig. 3.1) e norte (fig. 3.2) do muro de suporte que liga a plataforma inferior 

à Rua das Taipas, conforme se pode verificar nas figuras supracitadas. Da avaliação das figuras 3.1 e 

3.2 pode-se contemplar não só o desenvolvimento vertical das juntas, na zona de ligação entre os 

panos de alvenaria de pedra, mas também as fendas situadas na zona do rebordo da plataforma, em 

que é notório uma fendilhação do reboco que faz a ligação à guarda metálica de proteção.   

 

 

No sentido de avaliar o desenvolvimento e evolução das fendas citadas no parágrafo anterior, é 

instalado um sistema de observação geodésica com o recurso a alvos topográficos colocados nas 

zonas das fendas e juntas do muro de suporte, que se apresentam nas fig. 3.1 e 3.2. Na figura 3.3, em 

que se exibe uma fotografia aérea da zona do miradouro, indicam-se os trechos onde se instalaram os 

alvos topográficos. Além do local de instalação dos alvos, nessa mesma figura são indicados os eixos 

em relação aos quais se realizaram as medições dos movimentos observados. 

De seguida indica-se de forma sumária as principais características e objetivos do sistema de 

monitorização instalado no muro de suporte. 

 Principais características do sistema de Monitorização: 

 Instalação de 6 alvos na zona sudoeste do muro; 

 Instalação de 10 alvos na zona norte do muro. 

Fig. 3.2: Fenda e junta no muro 
(zona sul). 

Fig. 3.1: Fenda e junta no muro 
(zona norte). 
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 Grandezas medidas: 

 Deslocamento horizontais e verticais dos alvos topográficos.  

 

A localização das fendas em locais específicos do muro – zonas laterais – pode indiciar um tipo de 

patologia estrutural, consequente com a instabilização da estrutura e deslocamento desta no sentido 

da encosta. A análise destes problemas será efetuada no subcapítulo correspondente à avaliação de 

resultados, tendo por base os dados recolhidos em processos de avaliação.  

 

Os resultados obtidos através das várias campanhas de leitura são apresentados no quadro resumo 

(quadro 3.1), onde se indicam, em mm, os deslocamentos máximos horizontais e verticais, ocorridos 

em cada uma das zonas monitorizadas. Os descolamentos positivos segundo o eixo Z representam 

assentamentos da estrutura, tal como os deslocamentos positivos segundo Y indicam um movimento 

no sentido da Rua das Taipas. 

Quadro 3.1: Deslocamentos Máximos Observados (mm) 

 Muro Zona Norte Muro Sudoeste 

Verticais (eixo Z) 9 5.4 

Horizontais 10.3 (yy) 13.3 (yy) 

 

Fig. 3.3: Localização dos Alvos Topográficos do muro (retirado de [6]) 

Miradouro 
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A empresa que realizou as medições do sistema de monitorização – Geoide – produziu um relatório 

final, datado de 2013, que veio a ser reproduzido na memória descritiva do estudo prévio realizado pela 

empresa JETsj – Geotecnia S.A [6], do qual se retiram os seguintes trechos com relevância: 

 “(…) o muro Este do miradouro se está a deslocar no sentido da Rua das 

Taipas, ou seja, sentido Este (…)”; 

 

 “(…) Este deslocamento é muito ligeiro, tendo sido registado cerca de 10 mm ao longo 

dos 3 anos analisados (…)”; 

 

 “(…) deslocamento está a fazer-se pelo que parece ser um ponto de rotura, que se 

localiza precisamente nas juntas e fissuras que foram instrumentadas. O deslocamento 

é muito lento, com média de 3.3 mm / ano (…)”. 

 

Os resultados obtidos ao longo de três anos de campanhas, e que são apresentados no relatório final 

do sistema de monitorização, quase que por si só são uma análise de resultados e indicam uma clara 

evolução dos deslocamentos do muro de suporte no sentido das Rua das Taipas.  

 

 Caracterização Geológica-Geotécnica 

No seguimento da descrição dos processos de monitorização e caracterização realizados em período 

anterior à intervenção de estabilização do miradouro, o passo que se seguiu foi a realização de uma 

série de sondagens ao nível das duas plataformas. A decisão da realização destas ações já 

pressupunha uma perspetiva de que os problemas que assolavam o miradouro, teriam causas mais 

profundas, e que a sua resolução não passaria, unicamente, por processos de reabilitação das zonas 

fendilhadas nas estruturas de suporte. 

Com o desígnio de tentar perceber as características do solo, que servia e serve de suporte ao 

complexo do miradouro, assim como os deslocamentos em profundidade dos mesmos, foram 

executados 5 furos de sondagem – 2 na plataforma superior e 3 na plataforma inferior. 

A caracterização geológica do solo que serve de suporte ao miradouro, teve como base a análise de 

amostras recolhidas dos furos de sondagens. Esta análise das características geológicas e geotécnicas 

apresenta grande importância não só no que diz respeito à perceção dos problemas que se erguem, 

bem como no aporte oferecido ao processo de decisão e escolha de soluções técnicas a utilizar em 

caso de intervenção. 
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Numa primeira fase deste subcapítulo serão descritas as características geológicas com relevância, 

relacionadas com a zona de terreno onde se insere o miradouro, seguindo-se uma caracterização 

geotécnica do mesmo. O conjunto de sondagens efetuados no miradouro – 5 no total – e o local onde 

estas foram executadas, é apresentado na planta do miradouro na fig. 3.4, com a designação de I1 a 

I5, respetivamente. 

 

A caracterização geológica que é apresentada no relatório geológico e geotécnico realizado pela 

empresa Geoide, transposto em [6], relata que segundo a carta geológica do concelho de Lisboa, o 

local onde o miradouro se insere é caracterizada por formações do miocénico designadas por “areolas 

da Estefânia” (M1II) que antecedem em profundidade as “argilas e calcários dos Prazeres” (M1 I) 

Da avaliação das várias sondagens efetuadas nas plataformas, pode aferir-se que o miradouro se 

encontra fundado sobre um aterro com as seguintes características, como citadas em [6]: 

 “(…) aterros (At), essencialmente constituídos por areias argilosas, acastanhadas e 

acinzentadas, com fragmentos líticos de dimensão e natureza variadas, tijolo e restos de 

vegetais incarbonizados.”; 

 

 “(…) Estes depósitos recentes foram detectados até profundidades máximas compreendidas 

entre 10.4 (S2) e 16.4 m (S1), (…)”. 

 

Sobre a faixa que sucede ao aterro na estratigrafia do terreno, e para descrição dos elementos 

litológicos, são utilizados extratos adaptados de [6], retirados mais uma vez do relatório geológico e 

geotécnico da Geoide:  

  “(…) Areias finas siltosas, amareladas, micáceas (…) identificado na sondagem S2 até cerca 

de 13.50 m de profundidade, apresentando uma espessura superior a 3.0 m.”; 

Fig. 3.4: Planta de localização dos furos de sondagens (retirado do relatório da Geotest [5]) 
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 “Alternância de argilas siltosas, siltes arenosos e areias finas siltosas ou argilosas, de 

tonalidades acinzentadas, acastanhadas e alaranjadas, em regra micáceas (…) até 

profundidades máximas compreendidas sensivelmente entre 18.0 (S5) e 25.5 m (S1 e S2), 

correspondendo a uma espessura máxima detetada de 12.0 m (S2) (…)”; 

 

 “Calcários margosos, castanhos claros a amarelados, (…) até profundidades da ordem de 

20.0 (S5) e 27.0 m (S1 e S2), com uma espessura da ordem de 1.5 m”; 

 

 “Argilas siltosas, de tonalidades acinzentadas e acastanhadas, com laivos alaranjados e 

avermelhados, por vezes micáceas, com fração arenosa fina (…) Este horizonte litológico foi 

detetado em todas as sondagens realizadas, devendo constituir o principal suporte da fundação 

da estrutura que limita o miradouro (…) até profundidades compreendidas entre 24.0 (S5) e 

31.9 m (S1), com espessura máxima da ordem de 5.0 a 6.0 m (…)”; 

 

 “Argilas siltosas, cinzentas escuras a azuladas, levemente micáceas (…) com intercalações de 

siltes argilo-arenosos, cinzentos azulados, micáceos (…) Na sondagem S3, dos 28.35 aos 

29.85 m, foi detectado um silte arenoso, anegrado (…) horizonte, reconhecido em todas as 

sondagens, com excepção da sondagem S1, ocorre até profundidades compreendidas entre 

31.50 (S5) e 39.00 m (S2) (…)”; 

 

 “Argilas siltosas, cinzentas esverdeadas e acastanhadas, fossilíferas (ostrae), interceptadas 

a partir das profundidades referidas no horizonte anterior (…)”. 

 

Interessa ainda mencionar a situação detetada nos furos de sondagem S3 e S4: 

 “Nas sondagens S3 e S4, entre 15.30 e 22.15 m e entre 1.40 e 23.45 m de profundidade, 

respetivamente, foi intercetada uma estrutura constituída por calhaus e blocos de calcário e de 

basalto e por alvenaria, numa argamassa com areia grossa a média (…)”. 

 

A situação descrita no ponto anterior pode estar associada a alguma estrutura anteriormente ali 

desenvolvida, com a grande probabilidade de se tratar da estrutura de suporte do aqueduto que serviria 

para atravessar o vale e abastecer a zona oriental da cidade – previsto no projeto inicial. O cenário 

descrito vai apresentar alguma influência no decurso da obra, situação que será descrita em pormenor 

no capítulo correspondente à descrição dos processos de execução. 

Finalizada a descrição geológica dos terrenos de fundação do miradouro, segue-se uma caracterização 

geotécnica. Para tal foram realizados nos mesmos furos de sondagem, apresentados na fig. 3.4, 

ensaios de penetração dinâmica SPT que permitiram caracterizar a deformabilidade do terreno.  
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Recorrendo novamente a [6], procede-se à realização de um resumo com recurso à transposição de 

pequenos trechos incluídos nesse documento e que permitem ter uma ideia global das características 

geotécnicas de cada elemento litológico: 

 “(…) aterros (…) tendo sido obtidos valores de NSPT compreendidos entre 2 e 25 (…)”; 

 “Areias finas siltosas, amareladas, micáceas (…) na sondagem S2 (…) Nos ensaios SPT foram 

registados valores de NSPT de 16 e 29”; 

 “Alternância de argilas siltosas, siltes arenosos e areias finas siltosas ou argilosas, de 

tonalidades acinzentadas, acastanhadas e alaranjadas (…) nas sondagens S1, S2 e S5 (…) 

onde se obtiveram valores e NSPT compreendidos entre 3 e 42, pontualmente 60 (…)”; 

 “Calcários margosos, castanhos claros a amarelados (…) com valores de NSPT de 25 e 60 

(…)”; 

 “Argilas siltosas, de tonalidades acinzentadas e acastanhadas, com laivos alaranjados e 

avermelhados (…) com valores de NSPT compreendidos entre 31 e 60, nas sondagens S1 e 

S2, e entre 7 e 42, nas sondagens S3 a S5 (…)”; 

 “Argilas siltosas, cinzentas escuras a azuladas (…) com valores de NSPT compreendidos entre 

19 e 60”; 

 “Argilas siltosas, cinzentas esverdeadas e acastanhadas, (…) nas sondagens S2 a S5, tendo-

se obtido sempre valores de NSPT compreendidos de 60”. 

No sentido de facilitar a interpretação de toda as informações geológicas e geotécnicas recolhidas, 

foram definidas 3 zonas geotécnicas, que se apresentam no modelo esquemático da fig. 3.5, às quais 

correspondem as seguintes características: 

 Zona 1 (ZG1) – Constituída por aterros e valores de NSPT a variar entre 2 e 25; 

 Zone 2 (ZG2) – Construída por formações do Miocénio, essencialmente “argilas siltosas, silte-

arenosos, areias finas siltosas ou argilosas arenoso e calcários margosos, detectadas 

até profundidade compreendidas entre 27.0 (S1) e 36.0m (S4), com valores de NSPT entre 7 

e 42 pancadas (…)”; 

  Zona 3 (ZG3) – Constituída por formações argilo-siltosas do miocénio, com valores de NSPT 

iguais ou superiores a 49 pancadas.  

Fig. 3.5: Modelo de Zonamento Geotécnico (adaptado de [6]) 

ZG1 

ZG2 

ZG3 
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O corte esquemático da fig.3.5 não pretende ser uma representação exata de algum ponto do 

miradouro, mas sim um modelo geral, que sirva como representação da situação global, visto que existe 

uma variação da profundidade a que os elementos se encontram ao longo da plataforma. A orientação 

do corte segue a direção O-E, a mesma do corte AA’ apresentado na fig. 2.7. 

De seguida e para finalizar o subcapítulo respeitante à caracterização geológica e geotécnica do 

terreno, apresenta-se um quadro resumo, que sintetiza as principais características descritas 

anteriormente. No quadro 3.2 retirado do relatório geológico e geotécnico, já mencionado, ainda se 

inclui a apresentação de mais algumas características geotécnicas do terreno, essenciais para a 

realização do projeto, tais como: valores de NSPT; ângulo de resistência ao corte (Ø); resistência não 

drenada (��); módulo de deformabilidade (E); módulo de deformabilidade não drenado (��). 

  

Quadro 3.2: Parâmetros Geomecânicos (retirado de [6]) 

 

 

A apresentação do quadro 3.2 e do corte da fig. 3.5 resumem o conjunto de características geológicas 

e geotécnicas dos terrenos de fundação do Miradouro, essenciais para a definição das melhores 

soluções de engenharia a adotar face aos problemas detetados. 

 

 Monitorização Inclinométrica 

 

Aproveitando os furos de sondagem realizados, desenvolveram-se trabalhos com vista à avaliação do 

comportamento dos terrenos de fundação em profundidade, nomeadamente no que se refere à 

monitorização de deslocamentos.  

A monitorização dos deslocamentos em profundidade foi efetuada com o recurso à instalação nos furos 

de sondagem (S), de 5 calhas inclinométricas, conforme ilustrado na fig. 3.4 e indicado sobre a forma 
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de I1, I2, I3, I4 e I5. Na mesma figura são representados os locais de implementação dos equipamentos 

e os eixos de orientação das leituras (A� e B�). 

 Principais características do sistema de Monitorização: 

 Instalação de 5 calhas inclinométricas. 

 I1 e I2 localizadas no patamar superior; I3, I4 e I5 na plataforma inferior. 

 Profundidade superior a 32 em todas as leituras. 

 

 Grandezas a medir: 

 Deslocamentos horizontais em profundidade do dispositivo geológico segundo os eixos 

indicados.  

O quadro 3.3 apresenta alguns atributos do sistema instalado no miradouro, nomeadamente a 

profundidade máxima das leituras efetuados por cada uma das calhas inclinométricas. 

Quadro 3.3: Caracterização das sondagens, adaptado de [5]  

Inclinómetro 

(sondagem) 

Prof. máxima de 

leituras (m) 

Leitura de referência Nº total de leituras após 

referência 

Data das últimas 

leituras 

I1 (S1) 32 2011-01-18 7 2016-05-05 

I2 (S2) 42 2011-01-12 7 2016-05-05 

I3 (S3) 37 2011-01-12 7 2016-05-05 

I4 (S4) 38.5 2011-01-12 7 2016-05-05 

I5 (S5) 35 2011-01-12 7 2016-05-05 

 

As campanhas de leituras iniciaram-se no ano de 2011, com a respetiva instalação dos equipamentos 

(calhas) e recolhas dos valores de referência. Numa primeira fase, o sistema foi implementado entre o 

ano de 2011 e 2013, sofrendo de seguida um interregno, que durou até 2016, altura em que se realizam 

novas campanhas para obtenção de resultados. 

A empresa Geotest, que desenvolveu os trabalhos ligados à monitorização inclinométrica, redigiu um 

relatório final sobre os trabalhos de monitorização, onde é apresentada uma síntese dos principais 

dados recolhidos. Em anexo do mesmo documento, são expostos - sobre a forma gráfica - os resultados 

obtidos ao longo das várias campanhas. A apresentação gráfica dos resultados é exemplificada através 

das Fig 3.6, onde são reproduzidos os deslocamentos acumulados em profundidade das respetivas 

campanhas -  a cada um dos gráficos corresponde um eixo de orientação. O mesmo procedimento foi 

adotado para os 5 inclinómetros instalados ao longo das plataformas. 
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O relatório supracitado [5] inclui uma descrição dos resultados relevantes, obtidos no processo de 

monitorização, referentes à evolução dos deslocamentos em profundidade de cada um dos 

inclinómetros. 

 Inclinómetro 1 

 Deslocamentos significativos segundo o eixo A, com um valor máximo de 10 mm ao 

1.5 m. 

 Inclinómetro 2 

 Deslocamentos da mesma ordem de grandeza de I1, com um valor máximo de 6.5 mm 

aos 16.5 m. 

 Inclinómetro 3 

 Movimentos significativos até aos 33 m de profundidade, com um valor máximo de 8 

mm aos 6 m; Deslocamento máximo junto à superfície de 28 mm. 

 Inclinómetro 4 

 Movimentos significativos até aos 26 m de profundidade, com um incremento de 

deslocamento de 13 mm.  

 Inclinómetro 5 

 Acréscimo de deslocamento até aos 22.5 m, com um valor máximo de 5 mm sobre o 

eixo A; Deslocamento resultante máximo junto à superfície de 28 mm segundo o eixo 

A. 

Fig. 3.6:Deslocamento acumulados em (mm) retirado de [5] 

I1, Eixo-A I1, Eixo-B 
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Os dados adquiridos permitiram comprovar que os deslocamentos das componentes litológicas do solo 

se desenvolveram, essencialmente, sobre o eixo A, no sentido da Rua das Taipas. Esta situação já era 

de algum modo esperada tendo por base a avaliação geodésica efetuada sobre o muro da plataforma 

inferior, que indicava uma movimentação nesse sentido. A acrescentar aos resultados aqui expressos, 

retirados do relatório de monitorização inclinométrica, na memória descritiva do estudo prévio 

elaborado pela JETsj – Geotecnia S.A [6] são evidenciadas mais algumas situações de relevo, 

resultantes da análise dos dados obtidos, nomeadamente um conjunto de deslocamentos não 

despicientes, na ordem dos 4mm, segundo o eixo A em profundidades a rondar os 30 a 33 m. 

 

 Monitorização Piezométrica 

Em simultâneo com a instalação das calhas inclinométricas nos furos de prospeção, foram 

desenvolvidos trabalhos no sentido de preparar as calhas para permitir a recolha de dados sobre os 

níveis água presentes no solo. Para medição dos níveis foram selecionados 2 furos – S2 e S3 – um em 

cada uma das plataformas, estando um instalado na zona norte e outro na zona sul do jardim. A 

localização dos piezómetros – PZ2 e PZ3 – pode ser observada na planta da fig 3.4.  

 Principais características do sistema de Monitorização: 

 Instalação de 2 tubos piezométricos; 

 1 tubo por plataforma.  

 

 Grandezas a medir: 

 Nível de água no solo.  

Os resultados desta monitorização são apresentados em conjunto com a monitorização inclinométrica   

no relatório desenvolvida pela Geotest. A figura 3.7 apresenta os resultados obtidos no curso das várias 

campanhas de recolhas de dados, com início em 2011 e última leitura em Maio de 2016.   

 

 

A observação do gráfico permite concluir que os níveis de água no solo se mantiveram, de maneira 

geral, constantes ao longo do tempo de recolha dos dados, apesar de uma ligeira tendência de 

Fig. 3.7: Nível da água (mm) (retirado de [5]) 
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variação, notória em PZ2, onde se verifica um acréscimo do nível da água em 1.6 m entre as duas 

últimas campanhas – 2013 e 2016.  

 Prospeção Geotécnica 

O último dos trabalhos a ser executado em fase anterior à intervenção de estabilização do miradouro – 

para resolução dos problemas detetados – ocorreu no ano de 2016 e consistiu numa prospeção 

geotécnica e estrutural ao nível das estruturas de suporte, realizado pela empresa Geocontrole [7].  

O conjunto das ações desenvolvidas, ocorreu ao nível das estruturas de suporte que integram o 

complexo do jardim, com especial atenção para o muro inferior do miradouro. O muro de suporte que 

serve para vencer o desnível entre a Rua das Taipas e a Travessa do Fala-Só também foi alvo de 

estudo, embora neste caso o trabalho não tenha sido tão aprofundado. 

Com o intuito de sistematizar os principais objetivos e características da prospeção realizada 

apresentam-se os seguintes pontos:  

 Objetivos da Prospeção: 

 Caracterização geométrica dos Muros de Suporte; 

 Deteção de Contrafortes; 

 Caracterização Geométrica dos Contrafortes; 

 Descrição Litológica dos muros e contrafortes. 

 

 Principais características da prospeção geológica:  

 Realização de 9 sondagens horizontais ao logo do desenvolvimento das estruturas de 

suporte; 

 2 sondagens realizadas ao nível da estrutura de suporte da plataforma superior (CC); 

 2 sondagens realizadas ao nível da estrutura de suporte da Rua das Taipas (CA); 

 5 sondagens realizadas ao nível da estrutura de suporte da plataforma inferior (CB); 

 3 conjuntos de valas de inspeção ao nível da plataforma inferior. 

A prospeção das estruturas de suporte foi efetuada com o recurso a um conjunto de carotagens 

horizontais, realizadas ao nível da base dos muros e valas de inspeção executadas na plataforma 

inferior. A localização destas ações é assinalada na planta da fig.3.8. 

 
Fig. 3.8: Planta da plataforma inferior com localizada das valas (VA) e carotagens (CB) (adaptado de [7]) 

Carotes 

Valas 
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A recolha dos testemunhos das várias carotes realizadas, como o exemplo da fig 3.9, permitiram a 

avaliação em profundidade da constituição litológica dos elementos que compõem as estrutura de 

suporte. Da avaliação dos testemunhos recolhidos a empresa encarregue do trabalho – Geocontrole – 

elaborou as fichas de prospeção geotécnica como exemplificado na fig. 3.10.  

Nestas fichas para além das características litológicas, é possível retirar outro tipo de informações, de 

onde se destacam: cotas e coordenadas de prospeção; espessura das estruturas; ângulo de inclinação 

dos furos realizados – neste caso e como referido anteriormente, a maioria das sondagens foi 

executada praticamente na horizontal, apenas com uma inclinação de 5º em sentido descendente. 

Situação que não se verificou nos furos CA1 e CA2 onde a inclinação com a vertical foi de 30º no 

sentido descendente. 

 

A avaliação do conjunto de fichas elaborados na prospeção geotécnica que constam de [7], em 

conjunção com a apreciação das prospeções realizadas em valas de inspeção ao nível da plataforma 

inferior, permitiram sistematizar o conjunto de informações, relativo às características litológicas, 

espessura do muro e existência de contraforte: 

 

Fig. 3.10: Ficha de prospeção geotécnica de sondagem CA 1 (retirado de [7]) 

Fig. 3.9:Testemunho da carote CB3 (retirado de [7]) 
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 Muro de Suporte da Plataforma Superior 

 Sobre esta estrutura pouco há a acrescentar em relação ao exposto na descrição do 

processo de reabilitação a que este elemento foi submetido, conforme descrito no início 

deste capítulo. 

 

 Muro de Suporte da Rua das Taipas 

 Caracterização litológica - “Alvenaria de pedra calcária esbranquiçada (…) e 

ocasionalmente basáltica (…), ligada com argamassa de cal (algo vacuolar e pouco friável), 

esbranquiçada e amarelada.” (retirado de [7]). 

 

 A espessura da estrutura ronda os dois metros. 

 

 Muro de Suporte da Plataforma Inferior 

 Caracterização litológica – “Alvenaria de pedra calcária compacta esbranquiçada e 

acinzentada (…) ligada com argamassa de cal (porosa e pouco friável), esbranquiçada.” 

(retirado de [7]); na zona de sondagens CB5 e CB5A, localizados na zona norte do muro, 

foram detetados ao nível da alvenaria elementos basálticos de elevada resistência. 

 

 Espessura da estrutura: Junto a zona sul no muro (sondagem CB1) ronda os 4 metros; a 

meio da parede oeste (sondagem CB3) o valor obtido foi de 4.5 m. 

 

 Contraforte: As sondagens CB4, CB5 e CB5a comprovam a existência de contrafortes com 

o comprimento aproximado de 6 m; o conjunto de valas V1 intersecta um contraforte a 2 m 

de profundidade; as valas realizadas na zona norte da plataforma (V3) intersectam um 

contraforte a 0.5 m de profundidade com a largura de 1.5 m. 

 

Dos trabalhos realizados, é essencial realçar a confirmação da existência de contrafortes ao nível do 

muro de suporte da plataforma inferior – prevendo que estes se encontrem espaçados ao longo do 

desenvolvimento de todo o muro.  

No Anexo IV, é apresentado um alçado planificado de todo o muro supracitado, com indicação dos 

locais de realização das valas de inspeção, onde se pode aferir o possível aspeto dos muros de 

contraforte, detetados pelo conjunto de valas V1 e V3. No mesmo alçado é indicado o local de execução 

das carotes horizontais da prospeção geotécnica.  
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3.3 Avaliação das campanhas de prospeção e monitorização 

Os trabalhos exploratórios, desenvolvidos ao nível da prospeção geotécnica de 2016, já perspetivavam 

uma intervenção que se viria a concretizar no ano seguinte, uma vez que com os dados recolhidos, e 

em conjunção com os de outros trabalhos de prospeção, previamente retratados, constituiu uma base 

sólida de conhecimento, que cobria, de um modo geral as necessidades de caracterização essenciais 

à realização de um projeto de engenharia geotécnica, com as valências que se previam necessárias à 

resolução das patologias detetadas. 

A avaliação de resultados vai ser efetuada a dois níveis, que correspondem a dois tipos de trabalhos 

distintos, desenvolvidos ao longo do período supramencionado, com início em 2006, no projeto de 

reabilitação desenvolvido pela empresa LEB. Os trabalhos de prospeção geológica e geotécnica são 

realizados com o intuito principal de descrever uma série de características intrínsecas dos elementos 

inspecionados. Sobre os resultados destas prospeções pouco existe a referir visto que os dados 

recolhidos e apresentados são autoexplicativos e não necessitam de grandes interpretações. De entre 

os vários dados recolhidos, estão informações relativas à caracterização geológica e geotécnica dos 

terrenos de fundação – apresentados nos subcapítulos 3.2.5 e 3.2.6 – e dados respeitantes à 

caracterização de elementos estruturais, mormente as estruturas que servem de suporte às várias 

plataformas que constituem o miradouro. Aqui a principal preocupação foi direcionada para o muro que 

liga a plataforma superior à inferior – alvo de reabilitação em 2006 – e também para o muro que está 

ao nível da Rua das Taipas e que serve de suporte à plataforma inferior do jardim. Em destaque no 

que diz respeito à caracterização destes elementos, para alem da sua constituição e geometria, está a 

deteção de um conjunto de contrafortes que apresentaram uma relevância significativa no decurso dos 

trabalhos executados para estabilização do miradouro, assunto a ser abordado em pontos futuros deste 

documento relacionados com a execução da obra. O muro que serve de suporte à Rua das Taipas foi 

alvo de pouca atenção nos trabalhos realizados, com exceção da prospeção geotécnica realizada em 

2016. A altura assinalável da estrutura e o local onde esta se insere aconselhariam uma análise mais 

aprofundado a realizar sobre o elemento, não obstante, nos dois furos de sondagem realizados 

conseguiram-se obter algumas informações respeitantes à constituição e geometria do mesmo. 

O segundo conjunto de trabalhos realizados, a que correspondem os processos de monitorização, já 

implicam uma avaliação e interpretação cuidada dos dados obtidos no conjunto das campanhas 

desenvolvidas. Os processos de monitorização, no caso do miradouro de S. Pedro De Alcântara, são 

essencialmente de três tipos: avaliação de movimentação de fendas e juntas através do sistema de 

monitorização geodésica; apreciação dos deslocamentos do solo em profundidade com o recurso a 

calhas inclinométricas instaladas em furos de sondagem; deteção e acompanhamento do nível de água 

existentes no solo por meio de análise dos níveis piezométricos das calhas. 

A avaliação da componente geodésica foi efetuada através da colocação de alvos topográficos, 

emparelhados dois a dois, um em cada lado da fenda ou junta, espaçados no desenvolvimento vertical. 

Como já referido no capítulo em que se descrevem os processos ligados à monitorização topográfica, 

o aparecimento de fendas em zonas laterais do muro – possíveis pontos de rotura – pode indicar por 

si só uma possibilidade de movimentação da zona Este do muro – face central – no sentido da Rua das 
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Taipas. Esta tese é corroborada pela análise dos resultados obtidos, onde é possível observar um 

deslocamento constante das zonas fendilhadas, traduzido por movimentações horizontais segundo o 

eixo perpendicular à Rua das Taipas – os valores relativos aos assentamentos (deslocamentos 

verticais) são despicientes em comparação com as componentes horizontais. Ainda no que diz respeito 

à ideia explanada, o relatório produzido pela empresa Geoide, que realizou os trabalhos de 

monitorização geodésica, vem confirmar a avaliação supracitada, embora refira que os deslocamentos 

observados são ligeiros e lentos, não deixando, no entanto, de apontar para um deslocamento do 

miradouro no sentido da Rua das Taipas.  

 

A análise dos sistemas de monitorização instalados no miradouro fica concluída com a avaliação dos 

dados recolhidos relativos as calhas inclinométricas e piezométricas. No que diz respeito aos 

deslocamentos dos terrenos de fundação em profundidade, o relatório de monitorização é claro: existe 

uma movimentação no sentido de um dos eixos estudados – Eixo A – sentido da Rua das Taipas, com 

caracter evolutivo. Este comportamento está em linha com o disposto em relação à avaliação 

geodésica. Sobre os deslocamentos observados, existem duas zonas que apresentam valores com 

significado, a primeira, verifica-se numa zona de cotas de terreno que coincide com a Rua das Taipas, 

e possível base do muro de suporte, a segunda, com valores menores, embora relevantes, localiza-se 

numa faixa a rondar os 30 metros de profundidade. O local de deslocamentos máximos pode estar 

associado a patologias e problemas respeitantes ao muro de suporte, estes são resultados expectáveis 

Fig. 3.11: Possível envolvente da superfície de Deslocamentos horizontais (retirado de [9]) 
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tendo em conta a avaliação dos deslocamentos dos alvos topográficos. O conjunto de deslocamentos 

observados nas calhas na zona dos 30 metros, registados no relatório [5] e evidenciados em [6], 

indicam a possibilidade da existência de um problema de maior complexidade, em comparação com o 

registado ao nível do muro de suporte da plataforma inferior. Com o intuito de avaliar os deslocamentos 

registados em profundidades, a empresa JETsj – Geotecnia S.A, efetuou a análise da estabilidade 

global da encosta com o recurso a software de modelação do terreno através do método dos elementos 

finitos. Os resultados obtidos e expressos na fig. 3.11 indicam a possibilidade de existência de uma 

envolvente de deslocamentos horizontais. A situação descrita apontava para uma forte possibilidade 

de instabilidade global da encosta, que afetaria não só o miradouro como toda a zona envolvente. 

3.4 Avaliação da necessidade de intervenção 

A análise dos dados recolhidos nas diversas campanhas de monitorização e prospeção desenvolvidas 

no miradouro, no decurso dos anos – realizada no subcapítulo anterior – apontam para um conjunto de 

problemas, que podem colocar a estrutura do miradouro, bem como toda a encosta onde este se insere, 

em risco. 

No contexto da situação de risco avaliada, que pode implicar a perda de estabilidade global da encosta, 

é executado a par da avaliação de uma possível superfície de deslizamento em profundidade, 

evidenciada na fig. 3.11, uma verificação da estabilidade global da encosta pelo método dos elementos 

finitos. Os resultados dessa avaliação, que se apresentam sob a forma de fator de segurança (Fs) no 

documento [9], apontam para valores inferiores a 1.5, quer para o caso estático, quer para o caso de 

ações dinâmicas, onde o valor é inclusive inferior a 1. O fator de segurança (Fs) não é mais do que 

uma relação entre as ações atuantes e resistentes – aconselha-se que este valor seja superior a 1.5 –

, que permite ter uma visão sobre a estabilidade global da encosta, neste caso relativamente aos 

estados limites últimos.  

A avaliação, efetuada pelos responsáveis técnicos que se debruçaram sobre o problema, é clara e 

inequívoca, assinalando um elevado grau de risco associado ao miradouro, especialmente no que diz 

respeito a ações dinâmicas – como é o caso dos sismos.  

O projeto de avaliação estrutural realizada pela empresa “JETsj – Geotécnia” a pedido da CML, também 

incluía a definição do tipo trabalhos a realizar, com o propósito de resolver os problemas detetados ao 

nível da estabilidade global da encosta e do muro inferior. Com isto pretendia-se evitar que situações 

como a ocorrida na cidade no inicio de 2017, reportada no capítulo 1, se voltassem a repetir.  

O tipo de obra a ser executada no miradouro sugeria algum grau de complexidade. Nesse sentido, foi 

solicitado um parecer externo sobre a estabilidade do miradouro de S. Pedro de Alcântara ao 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), com o intuito de avaliar o projeto apresentado no 

respeitante às causas de instabilidade e soluções de intervenção preconizadas. 

Sobre o parecer emitido pelo LNEC, que se debruça sobre as áreas de avaliação dos problemas de 

estabilidade e possíveis soluções para resolução dos mesmos, transcreve-se o trecho do documento 

[2] que expõe a visão apresentada: 



 

31 

 

  “Relativamente ao mecanismo subjacente aos movimentos descritos, da análise dos perfis 

geológico-geotécnicos e dos movimentos dos tubos inclinométricos, (…), considera-se pouco 

provável um processo de perda de estabilidade global que envolva simultaneamente o muro 

superior e o muro inferior do miradouro. (…) identificou-se uma zona de maior distorção que 

(…) se localiza, nos dois primeiros casos, abaixo da cota de fundação do muro inferior do 

miradouro. Este movimento não coincide com nenhuma transição geotécnica, nem com 

qualquer alteração brusca da deformabilidade dos terrenos aí ocorrentes. Como tal, colocou-

se como primeira hipótese um mecanismo associado a uma perda de estabilidade global, 

envolvendo o muro inferior e o muro da Travessa Fala-Só”. 

Da leitura do relatório supracitado, fica evidente que o problema detetado envolve uma possível perda 

de estabilidade global, com ênfase no muro de suporte da plataforma inferior e no muro da Travessa 

Fala-Só, elemento pouco estudado em comparação com as restantes estruturas. Nesse sentido, é 

sugerido um aprofundamento dos trabalhos exploratórios de reconhecimento e avaliação desta 

estrutura. 

Após ponderação de todos os elementos existentes e sobretudo a extrema sensibilidade da zona em 

apreço, foi tomada a decisão de intervenção urgente, sobre o miradouro, baseada na necessidade de 

reposição dos níveis de segurança da zona envolvente ao equipamento, para ações estáticas e 

dinâmicas. 

De modo a assegurar uma intervenção rápida, foi tomada a decisão de adjudicar a obra por ajuste 

direto, reduzindo assim os tempos processuais. Contudo, o miradouro de S. Pedro de Alcântara é um 

equipamento público gerido por uma entidade também pública, a Camara Municipal de Lisboa, o que 

leva a que qualquer prestação de serviços contratada tenha de cumprir o disposto no código dos 

contratos publico (CCP), circunstância que levanta alguns constrangimentos, nomeadamente a 

necessidade de visto prévio do Tribunal de Contas, obrigatória quando o valor global da empreitada 

ultrapassa o estipulado no CCP para este tipo de consignação de serviços. 

Para a emissão do visto de aprovação por parte do tribunal cabe aos promotores da obra, neste caso, 

CML a fundamentação, pormenorizada e aprofundada das razões que levam à necessidade de 

intervenção urgente no miradouro. Este trabalho de fundamentação foi elaborado com base nos vários 

trabalhos e relatórios supracitados, com especial ênfase para o parecer sobre a estabilidade, elaborado 

pelo LNEC, entidade pública independente. 

A situação descrita no parágrafo anterior vai acrescentar alguns desafios à fase de execução da obra, 

visto que qualquer alteração de monta, ao projeto inicialmente proposto, carece de fundamentada e 

detalhada exposição, cenário com relevância quando se está perante a realização de uma obra de 

caracter eminentemente geotécnica, onde por vezes é necessária a adaptação do projeto a ocorrências 

inusitadas, apenas observadas em fase de obra. 

 



32 

 

4 Soluções de Projeto 

Concluída a etapa relativa à apreciação dos processos de avaliação estrutural do miradouro – capítulo 

3 – é chegada a altura de transpor o foco para o passo seguinte, mais concretamente, a apresentação 

de soluções para a resolução dos problemas identificados. 

No seguimento da contratação do projeto de “Avaliação de necessidade de reforço estrutural e 

geotécnico”, incumbido pela CML a empresa JETsj – Geotecnia S.A, apresentado sobre a forma de 

estudo prévio [6, 8], referido inúmeras vezes no decurso deste documento, inicia-se neste capítulo a 

apresentação da segunda parte do documento, referente à projeção de soluções para resolução dos 

problemas de estabilidade reconhecidos. 

A implementação de um projeto pressupõe sempre um motivo, no caso presente, a resolução dos 

problemas de estabilidade detetados, porém, as soluções a apresentar devem incorporar um conjunto 

de requisitos definidos pelo dono de obra, bem com as limitações conhecidas, associadas ao local e 

com impacto nas opções de projeto. No subcapítulo 4.1 apresenta-se o conjunto de requisitos e 

limitações sobre a forma de condicionantes. 

4.2 Condicionantes da realização do Projeto  

A descrição das condicionantes de projeto expõe-se da seguinte forma: 

 Condicionante histórica 

O miradouro é um dos equipamentos emblemáticos de Lisboa, bastante apreciado não só pelos 

habitantes da cidade como pelo elevado número de turistas que visita o local. A vista deslumbrante e 

privilegiada sobre a zona da baixa é um dos focos de atração do equipamento, sobretudo no que diz 

respeito aos viajantes. Contudo, a valia patrimonial do equipamento não está exclusivamente cingida à 

valia arquitetónica do local como miradouro do sec. XVIII, a ocupar a área das plataformas também se 

encontram alguns elementos com relevo histórico. Nesse sentido, torna-se imperioso acautelar, tanto 

quanto possível, as características arquitetónicas do local bem como dos equipamentos que o 

compõem, de onde se destacam as fontes - mencionadas e descritas no capítulo 2 - um mapa em 

azulejos (fig. 4.1) na plataforma superior e um monumento em homenagem a Eduardo Coelho situado 

na zona sul da mesma plataforma.   

Fig. 4.1 Painel de Azulejos 
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 Condicionante de enquadramento paisagístico 

O jardim António Nobre também conhecido por Miradouro de S. Pedro de Alcântara, desenvolve-se ao 

longo de duas plataformas de maneira diferenciada. A zona do terraço inferior é constituída por 

canteiros, ocupados maioritariamente por vegetação rasteira e árvores de pequeno porte, enquanto 

que a plataforma superior está essencialmente ocupada por árvores de grande porte e área de passeio. 

Ao longo dos anos a ocupação dada ao equipamento tem sofrido alterações, como se pode comprovar 

em algumas das fotos que se foram expondo ao longo do texto. Tendo em conta a caracterização do 

espaço, o dono de obra – CML – pretende manter o equipamento, tanto quanto possível, com o mesmo 

ou melhorado enquadramento paisagista que o caracteriza atualmente. Os problemas associados a 

esta condicionante vão levantar alguns desafios numa determinada fase da execução da obra – 

solucionados da melhor maneira possível, considerando os constrangimentos levantados, como se 

poderá comprovar no capítulo dedicado à execução do projeto. 

 Condicionante Geomorfológica e Hidrológica 

Sobre a condicionante geomorfológica pouco há a acrescentar sobre o disposto anteriormente neste 

documento. O miradouro fica situado numa zona de encosta, desenvolvendo-se sobre um conjunto de 

patamares sustentados por estruturas de suporte de modo a vencerem o desnível, sendo que o tipo de 

patologias detetadas está profundamente ligado ao tipo de geomorfologia em que este equipamento se 

encontra inserido. A escolha das técnicas a aplicar para uma adequada resolução do problema, deve 

ter em conta não só as características geomorfológicas descritas, bem como a avaliação geológica e 

dos níveis de água dos terrenos de fundação do miradouro. 

 Condicionante de Localização 

A localização de um local de uma obra levanta sempre algumas condicionantes, situação agravada no 

caso da intervenção que se preconiza para o miradouro, devido ao local em que decorrerá a execução 

do projeto.  

Em primeiro lugar, existe a questão relacionada com o ambiente circundante, nomeadamente vizinhos 

do local. Aqui, podemos falar de problemas, normalmente associados ao ruído, que devem ser 

acautelados, tanto quanto possível, na escolha de técnicas a aplicar e na altura de execução das 

mesmas. Por outro lado, a definição do projeto deve ter em atenção o conjunto de equipamentos 

circundantes do miradouro – caso do elevado número de elementos arquitetónicos inseridos na encosta 

– acautelando os possíveis problemas de deformações que possam ser criados nessas estruturas em 

face das ações a desenvolver.  

Um dos equipamentos monitorizados ao longo dos anos e com previsível necessidade de intervenção 

em face das patologias detetadas é o muro de suporte da plataforma inferior, que está ao nível da Rua 

das Taipas. Assim, é expectável que qualquer intervenção a executar implique o encerramento dessa 

via rodoviária, pelo menos nesse trecho, alterando assim as condições do trânsito local.  

Para finalizar, uma das questões condicionantes nas intervenções geotécnicas, é a movimentação de 

terras, que obriga ao deslocamento até ao local de veículos de grande porte de modo a transportar o 

volume de solo extraído das escavações. Estando o miradouro situado na zona do Bairro Alto em que 
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os acessos não se caracterizam por estarem preparados para a utilização deste tipo de máquinas, 

importa dar relevo a esta situação na definição da solução de projeto. 

 Condicionante climática e de prazo de execução 

Como aludido logo no ponto referente à condicionante histórica, o miradouro é um equipamento muito 

procurado, com elevado impacto económico na área em que se insere. Posto isto, pretende-se que a 

execução dos trabalhos apresente a menor duração possível, minimizando assim o transtorno causado 

sobre os habitantes locais e visitantes. 

O tipo de trabalhos de estabilização que se anunciam para a resolução dos problemas do miradouro, 

apontam para a aplicação de técnicas de alguma monta, situação que concorre para que a duração da 

empreitada, expectavelmente apresente uma duração não desprezável. Contudo, a altura de execução 

dos trabalhos deve, tanto quanto possível, abranger épocas do ano em que a precipitação seja pouco 

provável, para evitar infiltrações no terreno que agravariam as condições de segurança da execução 

dos trabalhos e do talude. 

Tendo em consideração o impacto previsível que a obra teria sobre a área circundante, onde se inclui: 

alterações de trânsito, cortes de arruamentos, elevada afluência de veículos de grande porte, produção 

de ruído e outras restrições expectáveis, pretende-se que os projetos a apresentar tenham em conta 

todas as condicionantes expostas e possam ser desenvolvidos no menor espaço de tempo possível, 

sem descurar o foco principal, que é garantir a segurança do equipamento, bem como da equipa que 

irá executar a obra. 

A materialização das condicionantes supracitadas foi apresentada sob a forma de quatro propostas de 

projeto que se descrevem de seguida: 

 

4.3 Soluções Propostas 

As soluções apresentadas pela empresa JETsj – Geotecnia S.A aglomeram em si um conjunto de 

soluções técnicas diversificadas, como resposta às patologias identificadas em fase de monitorização 

e prospeção, incorporando as diversas condicionantes de projeto descritas anteriormente. 

As propostas de projeto realizadas, que se relatam de seguida, tiveram por base o seguinte conjunto 

de objetivos, conforme disposto em [6]: 

 “Redução/estabilização das deformações observadas nos muros de suporte de terras 

existentes”; 

 “Controlo das deformações da encosta, acautelando os movimentos de instabilização do 

dispositivo geológico em profundidade (…)”; 

 “Reforço do dispositivo geológico de modo a manter, ou até mesmo incrementar, o factor de 

segurança de estabilidade global das plataformas (…)”; 

 “Controlo dos fenómenos de erosão interna, originados por efeito de infiltração de águas 

pluviais e/ou de linhas de água produtivas.” 
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As soluções de projetos apresentadas caracterizam-se por: 

 Projeto 1: Parque de estacionamento a instalar na plataforma inferior (Fig. 4.2) 

 Escavação de 2250�� de terreno da plataforma, correspondente a uma altura aproximada de 

12.5m. 

 Para conter a zona de escavação é proposto a construção de uma cortinas de estacas Ø800mm, 

afastadas de 1.2m entre eixos, com o comprimento a variar entre 25.5 e 30.5m. 

 Contrafortes de estacas Ø600mm no sentido do interior da escavação afastados de 5.8m e 1m entre 

eixo de estacas, que servirão para reforçar a estrutura de estacas, mas também com fundação 

indireta da estrutura do parque.  

 Execução de um muro de betão armado de aproximadamente .35m nas restantes faces e fundo da 

escavação, fundado por microestacas verticais afastadas 3.5m. 

 Estrutura do parque fundada indiretamente com o recurso a estacas de Ø600mm encabeçadas por 

um maciço de betão armado. 

 

 Projeto 2: Parque de estacionamento na plataforma superior e inferior (fig. 4.3) 

 Plataforma Superior: 

 Escavação de 21800�� de terreno da plataforma, correspondente a uma altura aproximada de 

13.5m. 

 Para estabilizar a escavação e estabilizar o muro superior é proposto a construção de duas cortinas 

de estacas; a superior com estacas de Ø800mm, afastadas de 1.2m com comprimento a variar entre 

25.5 e 30.5m; a inferior com estacas de Ø600mm, afastadas de 1m. 

 A contenção lateral é executada com o recurso a uma cortina de estacas de Ø600mm, afastadas 

de 1m com comprimento a variar entre 25.5 e 30.5m. 

 Contrafortes de estacas Ø600mm afastados de 5.8m e 1m entre estacas, que servirão para reforçar 

a estrutura da cortina de estacas, mas também como fundação indireta da estrutura do parque.  

Fig. 4.2: Corte esquemática do Projeto 1 (retirado de [6]) 
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 Estrutura do parque fundada indiretamente com o recurso a estacas de Ø600mm encabeçadas por 

um maciço de betão armado. 

 

 Plataforma inferior: 

 Escavação de 22500�� de terreno da plataforma, correspondente a uma altura aproximada de 

12.5m. 

 Para estabilizar da escavação e estabilizar o muro superior é proposto a construção de uma cortina 

de estacas Ø600mm, afastadas de 1m com comprimento a variar entre 25.5 e 30.5m. 

 Contrafortes de estacas Ø600mm afastados de 5.8m e 1m entre estacas, que servirão para reforçar 

a estrutura da cortina de estacas, mas também com fundação indireta da estrutura do parque. 

 Cortina inferior da plataforma superior ligada à cortina da plataforma inferior por intermédio de 

varões de aço pré-esforçado do tipo Gewi Ø40mm afastados de 2m. 

 Execução de um muro de betão armado de aproximadamente .35m nas restantes 

faces da escavação, fundado por microestacas verticais afastadas de 3.5m. 

Fig. 4.4: Corte esquemático do projeto 2, retirado dos anexos de [6]) 

Fig. 4.3:  Planta esquemática do Projeto 2 (retirado de desenhos em anexo de [6])
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 Estrutura do parque fundada indiretamente com o recurso a estacas de Ø600mm encabeçadas por 

um maciço de betão armado. 

 

 Projeto 3: Estabilização com recurso a aterros de compensação em agregados leves ao nível das 

duas plataformas. 

A terceira solução de projeto apresentada é em tudo semelhante à solução 2, tanto que as fig. 4.3 e 

4.4 podem ser usadas como referências para entender esta solução. Contudo, a diferença essencial 

está na não implementação de estruturas enterradas, que serviriam de base ao parque de 

estacionamento automóvel. É uma opção intermédia que deixa em aberto a possibilidade de num futuro 

se implementar o parque enterrada na zona de encosta, caso os decisores assim o pretendam. Outra 

diferença em relação ao projeto 2, é o preenchimento do espaço que seria ocupado pela estrutura do 

parque por agregados leves do tipo geoleca.  

 Projeto 4: Estabilização com recurso a estacas e aterros de compensação em agregados leves ao 

nível da plataforma inferior. 

Sobre a última hipótese apresentada, pouco vai ser referido neste capítulo, pois, esta solução foi a 

escolhida. Nesse sentido, a explicação do projeto de execução será efetuada de forma detalhada no 

capítulo respeitante à execução da obra. 

Esta solução caracteriza-se não só pela substituição de parte da zona de aterro por agregados leves, 

mas também pela implementação de duas cortinas de estacas secantes executadas ao nível da 

plataforma inferior, e de um grupo de contrafortes espaçados ao longo da plataforma, a ligar as duas 

cortinas. A associar as cabeças das estacas das cortinas e dos contrafortes, idealizou-se um conjunto 

de vigas de betão armado, que por sua vez também serviriam como estrutura estabilizante do muro de 

suporte inferior, através da solidarização destes dois elementos. O projeto que visa a intervenção, 

essencialmente ao nível do patamar inferior, vai de encontro ao exposto no parecer emitido pelo LNEC 

[2], em que se indicam algumas possibilidades de caminhos a percorrer no sentido de solucionar os 

problemas de estabilidade - “No que se refere a futuras intervenções de reforço, uma redução da carga 

a montante do muro inferior do miradouro seria sempre benéfica do ponto de vista da sua segurança 

em ambas as situações de instabilização analisadas (mecanismo de instabilização local ou global)… A 

escavação, nestas condições, no tardoz do muro inferior do miradouro, colocaria em causa a 

estabilidade do muro superior, obrigando à contenção daquela estrutura que não manifesta, 

atualmente, nenhum indício aparente de instabilidade”. 

A circunstância deste tipo de solução de intervenção se encontrar preconizada no parecer 

encomendado pela CML ao LNEC, pode ter sido um dos fatores determinantes na escolha do projeto 

a adotar. Convém não esquecer que a obra, pelas circunstâncias diferenciadas, já explicitadas, carece 

de uma rigorosa fundamentação e qualquer aporte á tomada de decisão é valorizada. Todos estes 

cenários, associados à avaliação económica efetuada pelo dono de obra levaram à escolha da quarta 

opção. 
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5 Caso de Estudo: Estabilização do Miradouro de S. Pedro de Alcântara 

Neste capítulo, a ênfase está colocada sobre a fase correspondente à execução da obra, tentando não 

só expor todos os processos construtivos, mas também situações relevantes decorrentes da realização 

dos trabalhos. 

No sentido de adaptar o projeto inicialmente proposto a solicitações do dono de obra, que existiram no 

decurso da empreitada, foi necessário implementar algumas alterações ao inicialmente disposto, de 

modo a acomodar da melhor maneira possível os novos requisitos. Para além da resposta às 

solicitações já mencionadas, e em face do conhecimento adquirido durante a execução, foram 

introduzidas mais algumas alterações ao projeto, com o intuito de melhorar a solução. Todas as 

situações de alteração mencionadas, bem como acontecimentos com relevância no decurso dos 

trabalhos de execução da empreitada, serão explanadas neste capítulo quinto. 

Para iniciar o capítulo será apresentado, de forma detalhada, o projeto de execução elaborado pela 

empresa JETsj – Geotecnia S.A. [9]. 

 

5.1 Projeto de Execução 

O projeto preconizado para a reabilitação estrutural do Miradouro de S. Pedro de Alcântara, consistiu 

na implantação de duas cortinas de estacas sobre o terreno da plataforma inferior, travados e ligados 

por um conjunto de contrafortes. A adicionar à “superestrutura” de betão referida, ainda se previu a 

instalação de um conjunto de dispositivos de drenagem e impermeabilização do terreno, tal como a 

utilização de um aterro de agregados leves a colocar sobre a estrutura de estacas e vigas.  

  

 

Fig. 5.1: Planta de Implantação das Estacas e Vigas (retirado de [9]) 
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Na figura 5.1 é possível observar a inserção das estacas ao longo do terreno, bem como dos 

contrafortes. O número total de estacas (Ø1000mm) a realizar é de 473 sendo que estas se dividem 

em estacas armadas e estacas plásticas. As estacas armadas contabilizam o número de 237 unidades 

enquanto que as plásticas são 236. Na figura 5.1, também é possível verificar o posicionamento das 

duas cortinas de estacas, a primeira situa-se no desenvolvimento do muro de suporte da plataforma 

superior (alinhamento 3); a segunda insere-se na zona central da plataforma (alinhamento 2) mais 

aproximada do muro inferior.  

As estacas plásticas dividem-se em três grupos, consoante a sua cota base da fundação, conforme 

apresentado no quadro resumo 5.1 e na fig. 5.2. 

Quadro 5.1: Resumo das características da Estacas 

Tipo de Estaca Ø1000mm Número de Estacas Valor Médio Do comprimento 

Armadas 237 35,25 

Plástica Tipo 1 (cota base 40.40) 143 22,5 

Plástica Tipo 2 (cota base 45.60) 71 17,05 

Plástica Tipo 3 (cota base 49.90) 22 12,75 

 

O valor do comprimento das estacas varia, pois, a cota de início das mesmas não é igual, 

acompanhando a pequena pendente da plataforma, razão pelo qual é apresentado o valor de 

comprimento médio.  

Tendo por base o número de estacas e o valor médio do comprimento, a solução apresentada 

representa a furação vertical de aproximadamente de 12700m, com a correspondente necessidade de 

transporte das terras removidas que se aproxima dos 10000 ��. 

 Cortinas de Estacas 
 

A cortina de estacas do alinhamento 2 (indicado na fig. 5.1), representada no desenho esquemático da 

fig.5.2, é constituída por um conjunto de estacas plásticas e armadas, que se intercalam entre si.  

Fig. 5.2: Alçado esquemático de parte do Alinhamento 2 (retirado de [9]) 
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A solução preconizada passou pela utilização de uma cortina de estacas secantes, em que os 

elementos se intersectam, apresentando uma distância entre eixos de estacas, do mesmo tipo de 1.6m. 

No que diz respeito aos elementos constituintes da cortina de estacas, podemos encontrar nesta 

estrutura os três tipos de estacas plásticas (1, 2 e 3) com cota de fundação variável, para além das 

estacas armadas, sendo que as estacas plásticas se organizam da seguinte forma: uma estaca tipo 1 

seguida de 3 do tipo 2 e por fim uma do tipo 3, sem esquecer que entre cada duas estacas plásticas 

está uma estaca armada.  

A definição do comprimento das estacas e a inserção destas no terreno teve como objetivo garantir que 

as possíveis superfícies de deslizamento, detetadas aquando da monitorização, e representadas no 

perfil esquemático da solução proposta (ver figura 5.3), seriam atravessadas, com o intuito de assegurar 

que a cota de fundação dos elementos estruturais se situasse ao nível de terrenos competentes, ZG3 

para o caso das estacas armadas e ZG2 para o caso dos vários tipos de estacas plásticas. 

 

Para finalizar a descrição das cortinas de estacas resta referir que na zona do lago da plataforma 

inferior, a estrutura tem que fazer um pequeno desvio, no sentido interior, de modo a acomodar o 

equipamento mencionado. Este desvio é executado ao nível das duas cortinas principais, conforme se 

pode verificar na figura 5.1. 

 

 

 

Fig. 5.3: Corte esquemático dos contrafortes (retirado de anexos de [9]) 
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 Contrafortes 

 

Para contraventar e associar as duas cortinas principais de estacas, foi previsto a construção de um 

conjunto de contrafortes, no total de 22 elementos deste tipo afastados de 5m metros, constituídos por 

estacas armadas e plásticas. 

Na figura 5.4, está representada uma planta esquemática da zona de contrafortes, onde se pode 

observar o desenvolvimento destes elementos e a ligação dos mesmos às cortinas de estacas do 

alinhamento 2 e 3. Ao nível de constituição, os contrafortes são em tudo idênticos às cortinas principais, 

de onde se destaca a utilização de cortinas de estacas Ø1000mm secantes, intercalando elementos 

plásticos e armados. Em relação aos elementos plásticos, estes são do tipo I com cota de fundação 

aos +40.40 conforme se pode verificar na figura 5.3. 

A interligação entre as estruturas de contraforte e as cortinas principais, ao nível das estacas, dá-se 

segundo duas possibilidades, como é observável na figura 5.4, ou por intermédio das estacas plásticas 

ou das estacas de betão armado, seguindo o princípio de alternância entre elementos armados e 

plásticos, com o intuito de criar uma grande malha de estacas secantes.  

Todos os considerandos efetuados sobre os contrafortes e as cortinas de estacas referiam-se, 

exclusivamente ao tipo de estacas e à sua disposição. Contudo, convém mencionar que estas 

estruturas são constituídas por mais elementos, como é o caso das vigas de coroamento. É sobre a 

descrição destes elementos que prossegue a explicação do projeto de execução.  

 

 

Fig. 5.4: Planta esquemática da Zona de 
Contrafortes (retirado de anexos de [9]) 
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 Vigas de Coroamento e Distribuição 

As estacas são os principais elementos estruturais das cortinas de estacas, contudo, outros elementos, 

complementares, como é o caso das vigas de coroamento e das ancoragens (temporárias ou 

permanentes), desempenham um papel fulcral no tipo de estrutura em causa, nomeadamente no 

processo de transmissão de esforços ao longo dos elementos. As vigas ainda podem servir de base à 

instalação de elementos de solidarização como é o caso de ancoragens [10]. 

 

O projeto de execução prevê a execução do seguinte conjunto de vigas (ver figuras 5.1 e 5.5): 

 Duas vigas de coroamento sobre as cortinas de estacas principais (VC1 e VC3); 

 22 vigas de coroamento a encabeçar as estacas dos contrafortes (VC2); 

 Uma viga de distribuição (VD2) contigua com a viga de coroamento VC1, que liga, 

perpendicularmente a zona final das vigas de coroamento dos contrafortes; 

 Duas vigas de travamento (VC4) que servem para ligar a viga VC3 á viga VD2, conforme se 

pode verificar na figura 5.1; 

 Viga de distribuição a inserir num rasgo a executar no muro inferior (ver fig. 5.6). 

Fig. 5.6: Pormenor da viga de Distribuição a inserir no muro Inferior 
(retira de anexos de [9])  

Fig. 5.5: Perfil esquemático da estrutura inserida no miradouro (retirado de anexos de [9]) 
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A figura 5.5 apresenta um perfil com as estruturas idealizadas no projeto para o miradouro, onde é 

possível observar que o conjunto de vigas se distribuem por dois níveis de cotas, a uma cota superior 

encontra-se a VC1, enquanto que o resto das vigas descritas anteriormente localizam-se num patamar 

inferior. Ainda no que diz respeito às vigas, convém referir que os elementos de travamento VC4, como 

o nome indica, servem para efetuar um travamento horizontal da estrutura, aumentando a rigidez 

estrutural do conjunto. 

Ainda na Figura 5.5 é possível observar a materialização de um tirante de solidarização a aplicar entre 

as vigas VC2 e uma viga a construir, embutida na estrutura de suporte da plataforma inferior (ver fig 

5.6). Esta solução foi preconizada com o objetivo de controlar as deformações existentes ao nível do 

muro inferior, sugeridas pelos processos de monitorização. 

Apresentados todos os elementos estruturais constituintes do projeto, pode-se elaborar, em dois pontos 

um resumo das mais valias expectáveis com a implantação destes elementos: 

 Com a execução de estacas até cotas de fundação – superiores às das possíveis superfícies 

de deslizamento circulares – caracterizadas por terrenos geologicamente competentes, 

aumenta-se a resistência ao corte do terreno com o consequente acréscimo da estabilidade 

global da zona de encosta. 

 A inclusão das cortinas de estacas permite não só uma resistência aos impulsos horizontais 

provenientes do solo, mas também o controlo das deformações do muro inferior, através da 

solidarização das duas estruturas – muro inferior e cortinas de estacas – por intermédio de 

tirantes pré-esforçados.   

 

 Dispositivos de impermeabilização e drenagem 

Uma das condicionantes relevantes na estabilidade de taludes, é presença de água no terreno, 

associado a todos os problemas que daí advêm, tais como: aumento do peso específico do solo e 

incremento das pressões intersticiais com a consequente diminuição da resistência ao corte, que 

resulta numa diminuição da resistência do terreno. [11]  

Fig. 5.7: Planta esquemática dos dispositivos de drenagem (retirado de anexos de [9]) 

Plataforma Inferior 

Geodreno Ø200 
envolto em geotêxtil 

Geodreno PVC Ø50 
envolto em geotêxtil 
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A encosta em que se encontra inserido o miradouro caracteriza-se pelo elevado grau de 

impermeabilização resultante da ocupação do terreno. Nesse sentido, torna-se essencial criar um 

sistema que permita escoar as águas infiltradas no equipamento, tanto quanto possível, e encaminha-

las para o sistema municipal de águas pluviais.  

O sistema de impermeabilização e drenagem proposto (ver figura 5.7) comporta os seguintes 

elementos: 

 Dois coletores enterrados do tipo da figura 5.8, um em cada plataforma, constituído por um 

coletor de pvc rígido Ø200 inserido numa zona delimitada por geotêxtil. 

 

 15 geodrenos sub-horizontais, dispostos ao longo do muro inferior, conforme se pode verificar 

na planta da figura 5.7, com uma inclinação de 5º (ver figura 5.9)  

 

 

 

 Geotêxtil, a contornar os elementos estruturais e terrenos de fundação, conforme disposto na 

figura 5.10 

 Geomembrana impermeabilizante de PEAD a colocar entre a faixa de agregados leves e a 

zona superficial. 

 

Fig. 5.9: Representação esquemática dos geodrenos a implementar 

Fig. 5.8: Corte esquemático do Coletor

Geodreno 
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 Aterros de compensação 

 

Uma das soluções apontadas no parecer elaborado pelo do LNEC [2], consiste na utilização de aterros 

de compensação em agregados leves, em substituição do terreno natural. Para tal, o projeto propõe a 

utilização de agregados de argila expandida do tipo GeoLeca/Argex 10-20, ou equivalente. 

As vantagens da utilização de aterros em agregados leves segundo [12] passam por: 

 Redução de impulsos horizontais; 

 Redução de cargas verticais sobre estruturas; 

 Boas capacidades drenantes; 

 Facilidade de aplicação. 

O fator diferenciador deste tipo de material está no seu baixo peso volúmico, mesmo após 

compactação, onde a diminuição do volume apresenta valores a variar entres os 11 e 15 %, consoante 

a marca [12]. 

As vantagens decorrentes da utilização deste tipo de aterro, descritas anteriormente, materializam-se 

no caso de estudo em: 

 Diminuição dos impulsos horizontais sobre o muro inferior;  

 Diminuição do peso do aterro, com o consequente aumento do fator estabilizante da encosta. 

Associado à utilização deste tipo de agregados está um incremento das condições de drenagem, 

podendo assim considerar-se como elemento integrante do sistema de drenagem e impermeabilização. 

No entanto, para funcionamento correto da faixa de agregado é necessário algum cuidado no seu 

confinamento (ver Figura 5.10). Para efetivação desse propósito, foi proposto a delimitação inferior da 

faixa de agregados com recurso a um geotêxtil, que os separa dos elementos da estrutura bem como 

da zona de terreno natural. Superiormente a delimitação fica a cargo de uma geomembrana 

impermeabilizante em PEAD. 

Fig. 5.10: Alçado esquemático da implantação de aterros de 
compensação 
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 Reabilitação e conservação do Muro de suporte da plataforma Inferior 

 

Os trabalhos realizados ao nível do muro inferior, funcionaram quase como se de uma empreitada 

autónoma se tratasse em relação ao resto do projeto, dependendo o inicio dos mesmos de uma altura 

em que já não fosse expectável um incremento de deslocamentos do muro inferior.  

As ações desencadeadas no processo de reabilitação do muro inferior foram as seguintes: 

 Preenchimento das zonas de junta; 

 Reparação das fissuras; 

 Limpeza do Muro de suporte da Plataforma inferior; 

 Recuperação do reboco presente na faixa superior do muro inferior. 

Sobre a execução e planeamento dos processos supracitados será elaborado um ponto neste 

documento, que estará registado no local respeitante à execução de processos construtivos. 

 

 Considerações sobre os processos de dimensionamento e verificação de segurança 

 

Não sendo este um trabalho vocacionada para a idealização e/ou descrição dos procedimentos de 

dimensionamento dos elementos estruturais a executar no miradouro, importa mostrar algumas das 

considerações dos projetistas no processo.  

Os dados mencionados neste ponto, referentes ao dimensionamento e verificação de segurança dos 

elementos estruturais são transpostos do documento, “Cálculos Justificativos do Projeto de Execução” 

[13]. 

Alguns considerandos sobre o processo de dimensionamento e verificação de segurança: 

 As acções atuantes foram enquadradas em: acções permanentes (peso próprio da estrutura e 

parâmetros geotécnicos associados ao terreno); acções váriaveis (sobrecarga variável e acção 

sísmica); 

 As combinações de acções são definidas segundo o disposto no EC7; 

 O cálculo de esforços atuantes sobre a estrutura e deformações do terreno foram efetuados 

com o recurso a software com base num modelo numérico de elemento finitos;  

 A verificação de segurança referente aos estados limites últimos foi realizada com o recurso a 

combinações fundamentais de acções (EC7); 

 A verificação de segurança referente aos estados limites de utilização foi realizada com o 

recurso a combinações raras de acções (EC7); 
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As verificações de segurança referentes aos estados limites últimos foram: 

 Encosta 

 Estado último de estabilidade global – Acções Estáticas; 

 Estado último de estabilidade global – Acções Sísmicas. 

 

 Vigas (Coroamento, Distribuição e Travamento) 

 Estado Limite Último de Resistência à Flexão; 

 Estado Limite Último de Resistência ao Esforço Transverso. 

 

 Cortinas de Contenção 

 Estado Limite Último de Resistência à Flexão Composta; 

 Estado Limite Último de Resistência ao Corte; 

 Estado limite de utilização: deformação horizontal e vertical. 

 

 Contrafortes 

 Estado Limite Último de Resistência ao Corte; 

 Estado limite de utilização: deformação horizontal e vertical.  

Em fase de pré-dimensionamento foram definidas as dimensões dos elementos estruturais, sendo que 

a geometria das estacas (quadro 5.2) já foi referido anteriormente no documento; em relação às vigas, 

o quadro 5.3 apresenta as características definidas. 

 

Quadro 5.2: Geometria das Estacas 

Dimensão (mm) 

Ø Comprimento 

1000 Variàvel 
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Quadro 5.3: Geometria das Vigas 

Elemento 

Dimensão (mm) 

Altura Largura 

Vigas de Coroamento (VC1, VC2, VC3) 1500 1000 

Viga de Distribuição VD1 700 400 

Viga de Distribuição VD2 1500 1000 

Viga de Travamento VC4 1500 1000 

 

O passo seguinte no dimensionamento dos elementos estruturais corresponde à definição das 

armaduras dos elementos estruturais. Para tal, é necessário o conhecimento dos seguintes elementos: 

 Esforços Atuantes; 

 Geometria das secções (definido em pré-dimensionamento); 

 Características do betão e aço escolhidos. 

O cálculo das armaduras das estruturas de betão armado foi efetuado com recurso às verificações de 

segurança que se apresentam de seguida: 

 Armaduras Longitudinais  

Os elementos longitudinais, no caso das estacas, são calculados com o recurso à verificação do estado 

limite último à flexão composta, designadamente pelo uso do gráfico de interação Momentos Fletores 

– Esforços Axiais das cortinas de estacas. No quadro 5.4 apresenta-se o resumo dos resultados deste 

trabalho. 

 Cortina de Estacas 

o Estado limite último de resistência à flexão composta 

Quadro 5.4: Armaduras Longitudinais das Estacas 

Elemento ��� (KN) ��� (KN) Armaduras (���) 

Estacas Ø1000mm 740 -2720 
16Ø25 

 

A opção tomada, face aos resultados obtidos, no que diz respeito à escolha de armaduras é para ser 

replicado em todas as estacas armadas, quer estas estejam inseridas nas cortinas principais ou nos 

contrafortes, isto apesar do dimensionamento ter sido efetuado tendo em conta esforços registados ao 

nível das cortinas de estacas. 
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O dimensionamento das armaduras longitudinais das vigas, foi efetuado com base na verificação de 

segurança aos estados limites últimos de resistência à flexão. Os resultados desta avaliação são 

apresentados no Quadro 5.5, nomeadamente no que se refere à solução de armaduras escolhida, 

tendo em conta áreas mínimas a cumprir (As,min). 

 

 Vigas de Coroamento e Distribuição 

o Estado Limite Último de resistência à flexão 

Quadro 5.5: Armaduras Longitudinais das Vigas 

Elemento As,min(���) Armaduras (���) 

VC1, VC2, VC3 84.10 30Ø20 94.2 

VD1 38.00 8Ø25 39.27 

VD2 84.10 30Ø20 94.2 

VC4 84.10 30Ø20 94.2 

 

 Armaduras Transversais 

No que diz respeito ao dimensionamento de armaduras transversais, o recurso utilizado foi a verificação 

de segurança face aos estados limite último de resistência ao esforço transverso. Esta solução é 

comum ao dimensionamento de vigas e estacas. 

A tipologia de armadura definida para o caso das estacas segue o mesmo pressuposto das armaduras 

longitudinais, ou seja, a solução apresentada tem por base os esforços calculados ao nível dos 

contrafortes, contudo a tipologia de armadura aqui definida é para ser aplicada nos restantes elementos 

deste tipo. O quadro 5.6 apresenta a solução de armadura definida, levando em consideração o valor 

da área mínima de armadura transversal para o esforço transverso calculado.  

 Contrafortes 

o Estado Limite Último de resistência ao esforço transverso 

Quadro 5.6: Armaduras Transversais das Estacas 

Elemento ��� (KN) As, min(���/�) Armadura ( ���/��� ���� ) As, total 

Estacas Ø1000mm 740 22.50 
Ø16//0.15 (13.40) 26.80 
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A finalizar o processo de dimensionamento das armaduras transversais é apresentado o quadro 5.7, 

com as áreas mínimas de armaduras para os vários tipos de vigas, bem como as soluções de 

armaduras preconizadas em resposta às áreas calculadas. 

 

 Vigas de Coroamento e Distribuição 

Quadro 5.7: Armaduras Transversais das Vigas 

Elemento As/s,min (���/�) Armaduras (���/�) 

VC1, VC2, VC3 13.14 2R Ø12//0.15 15.08 

VD1 18.5 2R Ø12//0.10 22.62 

VD2 13.14 2R Ø12//0.15 15.08 

VC4 13.14 2R Ø12//0.15 15.08 

 

As soluções que se apresentam, resultantes do processo de dimensionamento, tem de cumprir todas 

as verificações de segurança respeitantes aos estados limites últimos que se apresentam no início 

deste ponto.  

A juntar à verificação dos ELU, no caso das cortinas de contenção e dos contrafortes, é também 

necessário efetuar a verificação desses elementos em relação aos estados limites últimos de utilização, 

para deslocamentos horizontais e verticais. O valor de cálculo dos deslocamentos horizontais e verticais 

foi obtido tendo por base duas opções: modelo bidimensional e tridimensional. 

Tendo em conta a solução de projeto apresentada, foi efetuada uma avaliação comparativa da 

estabilidade global para os estados limites últimos entre a solução existente e a solução que se 

preconiza, como referido anteriormente. No sentido de apreciar a valia da solução apresentada, foram 

calculados os valores dos fatores de segurança, para ações estáticas e dinâmicas. Os cálculos 

efetuados para determinação dos fatores de segurança da zona de talude onde se insere o 

equipamento, tiveram por base um modelo de elementos finitos. Para tal, foi utilizado um programa de 

cálculo automático desenvolvido especificamente para a análise de deformações, estabilidade e 

avaliação da componente hidrológica associada ao terreno, denominado Plaxis. Este mesmo software 

foi utilizado num conjunto de questões descritas no decurso do documento, como a avaliação de 

possíveis superfícies de deslizamento e estados limite de utilização das estruturas de contenção. 

Os pressupostos de projeto apresentados neste documento têm agora que ser materializados em obra 

com o recurso a adequados processos de execução. O passo seguinte desta dissertação consiste na 

descrição destes processos.  
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5.2 Planeamento e faseamento construtivo 

Depois da descrição dos processos de caracterização/monitorização e da consequente produção do 

projeto para resolução dos problemas detetados, segue-se a execução dos elementos que fazem parte 

desse projeto. Nesse sentido, os procedimentos que se passam a descrever mudam o foco no que diz 

respeito aos intervenientes, assim a responsabilidade dos elementos que se descrevem passa a ser 

da direção de obra com a devida fiscalização promovida pelo dono de obra. No caso em questão a 

fiscalização é executada pelo dono de obra – Câmara Municipal de Lisboa. Apesar da situação exposta, 

importa ressalvar que as funções do projetista não findam com a entrega do projeto, continuam durante 

a execução da obra, com assessoria técnica durante a execução dos processos ou intervenção em 

caso de necessidade de alteração ao projeto inicial. 

De modo muito resumido pode-se dizer que algumas das funções do diretor de obra em fase de 

execução, tendo em conta o exposto em [14], são: 

 Estudar Projeto; 

 Adotar métodos de execução adequados; 

 Garantir a correta execução dos trabalhos; 

 Definição do plano de trabalhos; 

 Definição e administração das equipas de execução; 

 Aquisição e gestão de materiais; 

 Gestão dos equipamentos de estaleiro; 

 Resolver problemas / tomar decisões. 

Após o conhecimento do projeto, e tendo em conta as soluções apresentadas, é necessário definir o 

plano de trabalhos a executar. 

Para apresentação dos trabalhos, e da maneira como estes estão escalonados no tempo, optou-se por 

agrupar as tarefas a desenvolver nos seguintes grupos: 

1. Trabalhos preparatórios; 

2. Trabalhos relacionados com a realização da estrutura de estabilização; 

3. Dispositivos de drenagem; 

4. Trabalhos finais; 

5. Procedimentos de Monitorização; 

6. Reabilitação do muro inferior. 
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O agrupamento de tarefas definido não implica que os trabalhos preconizados em cada um dos grupos 

não se interligue durante a execução, e não sejam dependentes no que diz respeito à definição da 

altura de realização dos mesmos. Foi assim idealizado por razões de organização e apresentação deste 

documento. 

De seguida expõem-se as tarefas desenvolvidas em cada um dos grupos: 

1) Trabalhos preparatórios: 

a) Montagem do Estaleiro; 

b) Construção da Rampa de acesso; 

c) Desmontagem e retirada de elementos do jardim. 

 

2) Trabalhos relacionados com a execução da estrutura de estabilização: 

a) Construção do muro guia; 

b) Escavação geral; 

c) Execução das estacas; 

d) Execução das vigas de coroamento; 

e) Pregagem dos contrafortes; 

f) Execução das vigas de distribuição e travamento. 

 

3) Instalação de dispositivos de drenagem: 

a) Execução de geodrenos no muro inferior; 

b) Instalação de drenagem longitudinal. 

 

4) Trabalhos Finais: 

a) Execução do aterro de compensação; 

b) Reconstrução do muro na zona da rampa de acesso. 

 

5) Procedimentos de monitorização: 

a) Instalação de equipamentos de leitura; 

i) Alvos topográficos; 

ii) Instalação de calhas inclinométricas na Rua das Taipas; 

iii) Instalação de calhas inclinométricas nas estacas. 

b) Campanhas de Leitura.  
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6) Reabilitação do Muro inferior: 

a) Instalação do andaime; 

b) Limpeza do muro; 

c) Execução de revestimento na parte superior do muro; 

d) Selagem e preenchimento de fendas e juntas. 

A organização das tarefas apresentadas tem por base as observações efetuadas durante o processo 

de execução, e também o plano de trabalhos definido pelo empreiteiro que se apresenta no anexo II. 

A ordem como as tarefas são apresentadas, dentro de cada grupo, corresponde de maneira geral, à 

forma cronológica de execução. No entanto, isto não implica que seja exclusivamente como indicado, 

por exemplo: a execução das vigas de coroamento segue-se à produção das estacas, o que não implica 

que numa zona da obra já estejam a ser executadas as vigas enquanto o processo de execução das 

estacas ainda prossegue noutro lugar da plataforma. Ainda sobre o plano de trabalhos apresentado em 

anexo, importa referir que embora as tarefas críticas representadas no documento (de dia 19 de 

outubro) no que diz respeito ao tempo de execução dos trabalhos sejam os trabalhos finais e a 

reabilitação do muro exterior, o caminho critico da empreitada esteve ligada à execução da furação das 

estacas. 

 

Fig. 5.11: Fotografia da execução dos trabalhos 

Um plano de trabalhos competente, é essencial em qualquer obra para que os trabalhos decorram da 

melhor maneira possível, este facto ainda assume maior importância no caso da obra de estabilização 

do miradouro, onde o espaço disponível é exíguo, quer para o desenvolvimento dos trabalhos quer 

para armazenamento de equipamento, como se pode ver na figura 5.11. Tendo em conta o exposto é 

fundamental que a logística e a execução dos trabalhos sejam planeados da melhor forma, de modo a 

que a obre cumpra os prazos de execução estipulados. 
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5.3 Equipamentos de apoio à execução da obra 

A execução de qualquer tipo obra depende dos equipamentos utilizados, no caso de estudo, este fator 

ainda apresenta maior relevância, nomeadamente no que diz respeito à execução dos furos das 

estacas. 

Neste ponto apresentam-se as principais máquinas utilizadas no decurso da obra.  

 Gruas 

Na figura 5.12, do lado esquerdo está a grua móvel, com uma capacidade de carga máxima de 

aproximadamente de 50 ton, no lado direito da figura está a grua torre, com lança de 50m, que abrange 

o espaço da plataforma. Estes equipamentos desempenham funções complementares, com especial 

atenção para o transporte de materiais dentro do estaleiro, nomeadamente armaduras das estacas. As 

duas gruas utilizada na obra foram: 

 Link-Belt Ls-180 – Grua móvel;  

 Potain – Grua Torre – Lança 50m. 

 Equipamentos de Perfuração Hidráulica  

Em relação aos equipamentos de perfuração foram utilizados dois tipos: furação de pequenos 

diâmetros (ver figura 5.13); furação grandes diâmetros (ver figuras 5.14). O equipamento de perfuração 

de pequeno diâmetro utilizado foi: 

 Atlas Copco ROC L6.  

Fig. 5.13: ROC L6 em execução de furo 

Fig. 5.12: Gruas do estaleiro 
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A figura 5.13 apresenta o perfurador hidráulico de pequena dimensão que permite a execução de furos 

com Ømáx a rondar os 150mm em diversas inclinações, incluindo horizontais, até profundidades de 

40/45m. Na obra foi utilizado em diversos tarefas, tais como: instalação de calhas e prospeção 

estrutural. 

A furação das estacas foi executada com o recurso a equipamentos de furação hidráulico rotativo com 

vara telescópica Kelly. Nas imagens da figura 5.14 é possível observar os dois equipamentos utilizados 

no processo de perfuração do solo, que se assinalam de seguida: 

 Soilmec R725; 

 Liebherr LB 29-320. 
 

 

Estes equipamentos caracterizam-se por poder executar furos para estacas com Ømáx a rondar os 

2000mm e profundidades na ordem dos 70m. Um conjunto de “acessórios” pode ser acupolado a esta 

maquina no sentido de executar as estacas conforme a técnica escolhida e adaptada ao local. 

 

 Retroescavadoras 

As duas primeiras imagens da figura 5.15, dizem respeito a retroescavadoras de lagartas da Caterpillar 

com os modelos 325b LN/322 Ln, a imagem da direita corresponde à retroescavadora corrente Volvo 

BL 71. Na figura 5.15 também se podem ver os principais papeis desempenhados por estas máquina 

no decurso da obra. A imagem do lado esquerdo mostra a retroescavadora em trabalhos de escavação, 

na imagem central é possível observar o trabalho de saneamento da cabeça das estacas com o recurso 

a um martelo pneumático, que se monta no equipamento, por fim, na imagem da direita vê-se o 

transporte de terras provenientes dos trabalhos de escavação/furação. 

 

Fig. 5.14: Imagem Liebherr LB 29-320 do lado esquerdo e imagem da Soilmec R725 do lado direito
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Entre as principais retroescavadoras utilizados no processo construtivo, já mencionadas, destaca-se: 

 Caterpillar 325b LN/322 Ln;  

 Volvo BL 71. 

 Retroescavadoras Compactas 

Estes equipamentos desempenham, de modo geral, as mesmas funções descritas para os modelos de 

maior de dimensão. A sua utilização, como é possível verificar na figura 5.16, deve-se à exiguidade de 

espaço para desempenhar algumas tarefas. Em ambas as imagens é possível ver o uso do martelo 

pneumático para tarefas de saneamento de estacas, nos seguintes equipamentos: 

 Takeuchi TB290 (imagem da esquerda da fig. 5.16);  

 Volvo EC27C (imagem da direita da fig. 5.16).   

 

 Equipamento de apoio à betonagem 

A bomba de apoio à betonagem representada na figura 5.17, foi utilizada para a betonagem de locais 

onde não foi possível o acesso da auto-betoneira, na imagem da direta é inclusive possível ver a 

betonagem de uma viga com bombagem desde a Rua das Taipas. (este equipamento permite alturas 

de betonagem até 34m). Assim, fica concluída a apresentação das principais máquinas utilizadas no 

processo construtivo, no entanto é importante mencionar que mais equipamentos foram utilizados, 

como por exemplo geradores, compressores, ou equipamentos de uso manual, isto sem contar com os 

camiões de transporte de terras e betão.  

 

Fig. 5.15: Retroescavadoras 

Fig. 5.16: Retroescavadoras compactas 
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 Schwing x34 

5.4 Trabalhos Preparatórios 

Neste ponto inicia-se a descrição dos trabalhos executadas durante a obra. Pretende-se, tanto quanto 

possível, o uso de imagens que sirvam para documentar a execução dos processos. 

Para iniciar os trabalhos é necessário delimitar a área onde estes decorrerão, bem como a instalação 

de equipamentos necessários ao decurso das tarefas, nesse sentido inicia-se a instalação do estaleiro 

e dos elementos que o compõem. O processo segue com a preparação da plataforma inferior para a 

realização dos trabalhos, esses serão os pontos descritos neste subcapítulo 5.4. 

 Estaleiro 

A figura 5.18 é uma representação em planta da área de implantação do estaleiro, onde é possível 

observar a localização dos principais elementos constituintes do mesmo.  

Dos equipamentos instalados, há a destacar a implantação da grua torre (ver figura 5.22) e a execução 

de uma rampa de acesso. 

Fig. 5.17: Equipamento de apoio à betonagem 

Fig. 5.18: Planta do estaleiro (fornecido por Teixeira Duarte) 
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A delimitar o espaço do estaleiro estão dois tipos de vedação: ao nível da plataforma superior foi 

instalado uma vedação em rede metálica que permite o usufruto da vista do miradouro, minimizando o 

efeito da obra, no restante perímetro a vedação é do tipo tapume. 

A rampa de acesso, executada em aterro com pendente média de 12%, liga a Rua das Taipas à 

plataforma inferior (ver figura 5.19). Este acesso que a rampa permite, agiliza a realização de alguns 

trabalhos, como é o caso do transporte de terras para fora do estaleiro, situação expressa na figura. 

Outra dos equipamentos instalados logo no inicio da obra foi a grua torre, documentada na figura 5.20. 

Para sustentar a grua foi executado um maciço de betão alicerçado em quatro estacas. O 

dimensionamento desta solução coube ao empreiteiro.  

Em relação às restantes estruturas de suporte do estaleiro, resta mencionar a localização na plataforma 

superior de 4 módulos pré-fabricados dedicados à instalação da parte técnica da obra, com as valências 

indicados na legenda da figura 5.18. O remanescente de estruturas indicadas na planta do estaleiro, 

sobretudo os que se situam na plataforma inferior, foram alterando a sua localização no decurso dos 

trabalhos. É um estaleiro muito pequeno, que levantou alguns problemas, sobretudo no que diz respeito 

ao local para armazenar as armaduras das estacas.  

 Preparação da plataforma inferior 

Ao nível dos trabalhos de preparação da plataforma inferior, a figura 5.21 mostra a transformação que 

existiu ao nível deste equipamento, onde é possível perceber que foram retirados todos os elementos 

Fig. 5.19: Rampa de acesso à plataforma 

Fig. 5.21: Transformação da plataforma inferir (foto da esquerda retirada de cm-Lisboa.pt) 

Fig. 5.20: Instalação da grua torre (retirado 
de [18]) 
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que ali se encontravam (mobiliário urbano, bustos, canteiros), ao que ainda se somou alguns trabalhos 

de escavação com o fim de nivelar o terreno e colocar o aterro “visível”. 

5.5 Execução da estrutura de estabilização 

Depois de finalizados os trabalhos de preparação, a plataforma encontra-se preparada para o inicio da 

implementação da estrutura de estabilização, nomeadamente a execução das estacas. 

Neste ponto para alem da explicação dos processos construtivos, pretende-se elencar alguns dos 

pressupostos “teóricos” que servem de base à escolha das tecnologias de execução, bem como 

vantagens dos métodos escolhidos, sobretudo para o caso das estacas. Importa ainda referir que o 

projeto de execução definido, foi sofrendo alterações ao longo da obra, algumas com dimensão 

significativa que implicaram importantes modificações ou mesmo adição de processos construtivos. 

Situação visível logo no ponto referente ao faseamento construtivo, onde se refere a execução de 

pregagem dos contrafortes, matéria que não existia em fase de projeto de execução.  A explicação das 

alterações efetuadas, bem como dos motivos que estiveram na origem das alterações, vão sendo 

explicados conforme se verifique pertinente.   

As principais alterações efetuadas ao projeto de execução da estrutura estabilizante foram: 

 Localização da viga de distribuição VD1; 

 Alteração da geometria das vigas de coroamento (VC2, VC3, VC4); 

 Prolongamento e ligação da viga de distribuição VD1 à viga VD2. 

A estrutura estabilizante é constituída por uma malha formada por cortinas de contenção interligadas 

através de contrafortes, no fundo é uma grande estrutura de cortinas de estacas secantes. A juntar às 

cortinas de estacas ainda existem vigas de distribuição, que solidarizam o conjunto e também servem 

para “abraçar” o muro da plataforma inferior. A materialização da estrutura citada é efetuada com o 

recurso a estacas e vigas, processo que se descreve nos pontos que se seguem. 

 

 Estacas 

As estacas podem ser classificadas segundo várias categorias, entre as quais se destacam: tipo de 

material; comportamento; método construtivo. O tipo de material no caso de miradouro já se sabe que 

é betão. No que diz respeito ao comportamento e modo de funcionamento, é uma área que foge um 

pouco dos objetivos desta dissertação. Em relação ao método construtivo existem dois grandes grupos, 

o das estacas cravadas e o das estacas moldadas, sendo que dentro de cada um dos grupos existem 

várias técnicas construtivas, sobretudo no que se relaciona com as estacas moldadas. 

No documento “Modelo de Apoio à seleção do processo construtivo em estacas de betão” [15], são 

listados alguns dos fatores condicionantes na escolha do processo construtivo a adotar, e que se 

indicam de seguida: 

 Local de execução; 

 Características geotécnicas do terreno; 
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 Plano de cargas; 

 Zona sísmica; 

 Custos associados; 

 Equipamentos disponíveis; 

 Conjuntura de mercado; 

 Prazo de execução; 

 Período de vida pretendido. 

Tendo como pressuposto o primeiro condicionante apresentado, fica logo evidente que o local do 

miradouro não se coaduna com a execução de estacas cravadas, devido ao elevado ruido do processo 

e também ao problema associado às vibrações introduzidas no terreno.  

  

Quadro 5.8: Resumo das características dos vários tipos de estacas (retirado de [15]) 
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O quadro 5.8 apresenta as características das estacas executadas segundo várias tecnologias 

construtivas, onde é possível observar que para alem da opção de estacas cravadas não ser viável no 

caso do miradouro, a opção de execução com o recurso a trado contínuo também não se ajusta ao 

projeto devido à limitação do comprimento de furação. Assim sendo, ficam como opções em aberto o 

recurso ao trado curto, fluido estabilizador e tubo moldador – recuperável ou perdido. Passando da 

teoria à prática, as três soluções apresentadas, foram as adotadas para a realização das estacas do 

miradouro. Contudo, isto não quer dizer que tenham sido aplicadas as três técnicas, simplesmente o 

estaleiro estava preparado para as três possibilidades. As soluções escolhidas foram avaliadas no 

momento de execução e implementadas conforme as necessidades. 

O projeto de execução, como supracitado define a execução de estacas de dois tipos: armadas e 

plásticas. Em relação ao faseamento construtivo das duas opções, as diferenças dão-se ao nível da 

profundidade de furação e ao uso ou não de armaduras, de resto os processos são em tudo 

semelhantes. 

Antes de entrar dentro do processo de execução, resta enumerar algumas vantagens e inconvenientes 

das estacas moldadas – expressas no quadro 5.9 – que segundo [16] são: 

Quadro 5.9: Vantagens e Inconvenientes Estacas moldadas (adaptado de [16]) 

Vantagens Inconvenientes 

 O dimensionamento da armadura não 

depende das condições de manuseamento e 

cravação 

 Podem ser recolhidas amostras dos solos 

atravessados; 

 Grande variedade de diâmetros disponíveis; 

 Atingem grandes profundidades; 

 Não causam vibrações importantes; 

 Não causam ruído; 

 Não existe risco de levantamento do terreno; 

 O alargamento da base pode ir até dois a três 

diâmetros. 

 Dificuldades na garantia das dimensões da 

secção transversal: 

 O betão não pode ser inspecionado após a 

colocação; 

 Dificuldades na garantia do recobrimento das 

armaduras; 

 Dificuldade em garantir a verticalidade; 

 Pode existir descompressão nos solos 

arenosos; 

 Pode dar-se arrastamento de finos do betão; 

 Existe possibilidade de estrangulamento da 

secção; 

 Dificuldades de betonagem debaixo de água 
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Expostos os pressupostos “teóricos” que estão na base de decisão da escolha das tecnologias, é 

chegada a altura de virar a atenção para a execução das estacas com recurso à tecnologia definida. 

O faseamento construtivo das cortinas de estacas do projeto comporta os seguintes passos: 

I. Preparação da plataforma de trabalho. 

II. Execução dos Muros Guia. 

III. Execução das estacas: 

A. Processo de perfuração; 

B. Instalação das armaduras; 

C. Betonagem. 

IV. Saneamento da cabeça das estacas. 

V. Execução das vigas. 

A solução que se apresenta é comum a todas as estacas – armadas e plásticas – com os ajustes 

necessários, já explicitados anteriormente. O ponto V. – execução de vigas – será descrito no momento 

respeitante à execução das vigas. 

 

I. Preparação da plataforma de trabalho 

Sobre este momento do processo construtivo pouco existe a acrescentar, todos os elementos já foram 

descritos em momento anterior deste documento, nomeadamente no ponto 5.4. Resta acrescentar que 

o rebaixamento da cota da plataforma foi na ordem de 1/1.5m. A figura 5.23 documenta o momento da 

furação de uma das primeiras estacas, onde é possível ver qual o aspeto da plataforma no início dos 

trabalhos. 

 

II. Execução de muros guia 

Depois de executada a preparação da plataforma de trabalho, segue-se a realização dos muros-guia, 

no entanto este elemento é facultativo. Não é essencial a sua utilização para uma correta execução 

das cortinas de estacas preconizadas no projeto, apesar disso, não deixa de facilitar o processo 

construtivo, visto que que a localização dos furos fica logo feita. 

Associado à construção destes elementos está o consequente aumento de custos do projeto. Este 

cenário foi uma decisão da direção de obra, com o intuito de desenvolver os trabalhos de maneira mais 

rápida e eficiente. 

 Equipamento utilizados: 

 Retroescavadora;  

 Grua móvel com balde. 
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 Materiais usados: 

 Betão de enchimento; 

 Moldes em poliestireno.  

 

 Processo Construtivo 

O processo de execução dos muros é bastante simples, consiste na realização de um rasgo no aterro 

de dimensão suficiente – largura e profundidade - com o recurso a uma retroescavadora para a 

colocação dos negativos em poliestireno expandido (esferovite). A ladear os negativos é colocado betão 

com o recurso a balde, utilizado pela grua móvel, como se pode verificar nas imagens da fig. 5.22.  

III. Execução das estacas 

O processo de execução das estacas está divido em três partes: furação; instalação de armadura; 

betonagem 

a) Perfuração 

 Equipamento utilizados: 

 Máquinas de perfuração hidráulica rotativa com vara Kelly (ver figura 5.14); 

 Ferramentas de furação (trado curto, balde, caroteira, tubo moldador) (ver fig.5.23). 

Fig. 5.22: Execução de Muros-Guia (retirado de [18] e [20]) 

Fig. 5.23: Ferramentas de Furação (tubo moldador, caroteira, trado de solo, balde para solo, trado para rocha)
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 Processo construtivo de furação das estacas 

A execução da maioria dos furos das estacas foi efetuada com o recurso a trado curto para solos – no 

caso de aparecimento de alguns elementos rochosos esta ferramenta era substituída pelo trado para 

rocha – seguido do uso do balde (limpadeira) para limpeza de fundo, isto porque o solo apresentava 

coesão suficiente. No entanto, existiram duas situações com relevância no decurso da furação que 

merecem ser mencionadas: a existência de uma área junto do lago da plataforma inferior, onde foram 

detetados blocos de alvenaria – possivelmente de alicerces que serviriam de base ao aqueduto 

projetado inicialmente; a existência, junto à zona central da plataforma, de uma faixa com solos muito 

brandos – materiais lodosos (ver fig 5.24). Estas ocorrências, que implicam a utilização de acessórios 

adequados como o caso das caroteiras, para corte dos blocos que se observam na fotografia do lado 

direito da figura 5.24, acarretam sempre algum atraso nos trabalhos. Outra circunstância que importa 

salientar no decurso deste processo, foi o elevado número de avarias que as máquinas de perfuração 

apresentaram com a possível repercussão no prazo de finalização da obra. Apesar do descrito, o diretor 

de obra assegurou, à altura, que os atrasos eram recuperáveis e não haveria impacto no prazo de 

execução, como realmente se veio a verificar. 

Depois de finalizado o processo de furação é necessário verificar se a profundidade do furo esta 

consoante o definido para o tipo de estaca a executar. No caso das estacas armadas é necessário 

garantir que a base do furo se encontra fundada 3 metros na ZG3. 

O modelo construtivo adotado para as cortinas de estacas foi o de estacas secantes, conforme exposto 

na figura 5.25. Ao nível da execução, e como também é possível ver na figura, em primeiro lugar devem 

executar-se as estacas primárias(plásticas), seguido das estacas armadas. A furação das estacas 

armadas deve ser feita em altura não muito distante da betonagem das estacas primárias, de modo a 

que o betão já se encontre minimamente consolidado, mas não demasiado curado. 

Fig. 5.24: Execução de estacas em zona com lodo (lado esquerdo) e blocos de alvenaria da imagem da 
direita 

Fig. 5.25: Cortina de Estacas (retirado de railsystem.net) 

Estacas armadas 
ou secundárias 

Estacas plásticas ou primárias 
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b) Instalação das armaduras 

 Equipamentos utilizados: 

 Gruas móvel e torre. 

 Materiais usados: 

 Armaduras (previamente fabricadas); Aço A500NRSD. 

 Processo de colocação da armadura 

As armaduras utilizadas nesta obra foram executadas fora do estaleiro, tendo sido transportadas já 

montadas para este. O processo de implementação (ver figura 5.26) é simples. Com o recurso a uma 

das gruas é içada uma das armaduras, através de cabos e colocada verticalmente no furo. Como o 

comprimento da estaca é superior ao dos varões de aço, é necessário executar empalmes (mínimo 

1.25m), para tal, é utilizado um ferro para travar e suspender a armadura “inferior” (ver imagem da 

direita da fig 5.26), que se liga de seguida à armadura “superior” com o recurso a conectores. 

Nas figuras 5.27 e 5.28 apresenta-se a solução preconizada em projeto para as armaduras horizontais 

e longitudinais das estacas. 

A imagem do lado direito da figura 5.28 mostra a armadura suspensa por cabos, que estão ligados a 

dois travamentos, estando pronta para receber o tubo trémie. Resta relembrar que este passo só é 

executado na realização de estacas armadas. 

Fig. 5.26: Implantação de armaduras 

Fig. 5.27: Pormenor de empalem da armadura da estaca (retirado de [9]) 

Fig. 5.28: Pormenor da armadura das estacas (retirado de [22]) e imagem da armadura colocada no furo  
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c) Betonagem das estacas 

 Equipamentos utilizados:  

 Grua; 

 Funil e tubo da trémie; 

 Auto-betoneira. 

 Materiais usados: 

 Betão – NP EN206-1C30/37;XC2(Pt);S4;Dmax20mm;Cl0.4 (estacas armadas); 

 Betão – NP EN206-1C30/25;XC2(Pt);S4;Dmax20mm;Cl0.4 (estacas primárias). 

 Processo de Betonagem das estacas 

O transporte do betão até ao estaleiro é efetuado através de auto-betoneira. Entretanto, e de modo a 

poder receber o betão, o furo da estaca é preparado com a instalação do tubo e funil trémie (ver fig 

5.29). O tubo é içado e inserido na estrutura de suporte, conforme se apresenta na segunda imagem 

da figura 5.29. A finalizar o tubo trémie, está o funil para o qual é descarregado o betão. 

A betonagem através da auto-betoneira corresponde à imagem da direita da figura 5.30. Este processo 

é executado do fundo do furo até o betão chegar ao topo. Depois da betonagem estar concluída é 

retirado o tubo trémie, lavado e armazenado na estrutura conforme se vê na figura 5.30.  

A figura 5.30, do lado direito, mostra o técnico a documentar o processo de betonagem, em particular, 

a quantidade de betão descarregada, no sentido de averiguar se existe algum problema ao nível da 

furação da estaca, e se os valores de betão utilizados estão dentro do espectável, para o tipo de estaca 

em causa. 

Fig. 5.29: Processo de inserção do tubo trémie 

Fig. 5.30: Estrutura para tubos trémie (lado esquerdo) e execução de betonagem (lado direito)  
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IV. Saneamento da cabeça das estacas 

Depois de finalizada a execução das estacas, segue-se a preparação destes elementos para a receção 

das vigas de coroamento. Este processo designa-se por saneamento da cabeça das estacas e 

descreve-se de seguida. 

 Equipamentos utilizados: Retroescavadoras; Darda; Martelo Pneumático. 

 Materiais usados: Betão – NP EN206-1C30/37;XC2(Pt);S4;Dmax20mm;Cl0.4. 

O primeiro trabalho a ser executado é a escavação, de modo a colocar o topo das estacas visível (Fig. 

5.31) com o recurso a retroescavadoras. 

Depois de as estacas estarem visíveis, é realizado um corte horizontal, ao nível da cota de inserção da 

viga a realizar, com o recurso a uma máquina apropriada (ver fig 5.32) ao qual se segue a introdução 

de uma darda hidráulica nos furos efetuado na linha de corte, para “rebentamento” da parte superior 

do betão. Este processo – pré-corte – permite que no fim se utilize o martelo pneumático (ver figura 

5.32) sem correr o risco de danificar o resto da estaca. 

O trabalho que se descreveu é repetido em todas as estacas armadas (ver fig 5.33). O processo de 

preparação das estacas para receber as vigas é finalizado com o corte das armaduras longitudinais, 

Fig. 5.33: Trabalhos de saneamento dos contrafortes e de colocação do betão de regularização 

Fig. 5.32: Processo de Pré-corte e saneamento da cabeça das estacas 

Fig. 5.31: Execução de escavações do terreno  
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caso necessário, e colocação de betão de regularização na zona circundante das estacas (ver figura 

5.33). 

 Vigas  

Em relação à execução das vigas, interessa em primeiro lugar indicar o conjunto de alterações ao 

projeto inicial com impacto neste processo. Assim, importa referir que a viga VD1 passou da zona 

exterior do muro para a zona interior da plataforma, implantada e pregada sobre aos contrafortes. 

A definição do projeto de paisagismo, implicou um conjunto de alterações ao projeto inicial, tendo em 

vista os requisitos pretendidos para o mesmo. A solução alcançada representa uma zona de 

compromisso entre as duas visões – garantir a aplicação de um projeto paisagista de qualidade sem 

descurar as questões de estabilidade, razão principal da realização dos trabalhos. As alterações para 

acomodação das novas soluções passaram essencialmente pela alteração da geometria das vigas – 

diminuição de 30 cm da altura de todas as vigas com exceção da VC1. 

 Equipamentos utilizados:  

 Grua; 

 Balde para transporte de betão; 

 Retroescavadoras; 

 Máquina de perfuração de pequeno diâmetro – ROC L6. 

 Materiais usados: 

 Betão – NP EN206-1C30/37;XC2(Pt);S4;Dmax20mm;Cl0.4; 

 Aço – Varão nervurado A500NRSD; 

 Tirantes – Gewi Ø40; Gewi Plus Ø63.5; S670/800 (fy=670N/mm�); 

 Ferrolho Ø20; 

 Resina epoxy tipo “Ikosit K101”; 

 Calda de injeção para selagem dos Gewi.  

 Geometria das Vigas e Armaduras 

À exceção das vigas VC1 e VD1 todos os outros elementos apresentam geometria e solução de 

armadura igual a da viga VC2 (figura 5.34). Na figura também é possível ver os pormenores construtivos 

Fig. 5.34: À esquerda corte da viga VC1, à direita corte da viga VC2 (contrafortes) (retirado de [22]) 

VC1 VC2 
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das armaduras longitudinais e estribos, além da maneria como estes elementos se devem prolongar 

nas estruturas contíguas. 

Outro pormenor com importância e que importar sinalizar, é a localização e implementação dos 

ferrolhos (ver figura 5.35), a ligar os contrafortes às estacas da cortina principal, junto do muro da 

plataforma superior. A utilização destes elementos também se verifica na viga de travamento VD1 em 

local próximo da ligação à VD2. Para instalação dos ferrolhos de 2.5m foram executados furos Ø20 

onde se inseriram estes elementos, sendo depois selados com recurso a resina epoxy.  

V. Execução das Vigas 

A execução das vigas é dividida em três partes: 1) produção e colocação das armaduras segundo 

projeto; 2) preparação e colocação de cofragens com escoramento lateral; 3) betonagem. As três 

imagens da figura 5.38 representam cada um destes passos. 

De modo a garantir que os recobrimentos mínimos (3cm geral; 5/7cm contra terreno) ao nível das vigas, 

são colocados espaçadores laterais nas armaduras de modo a assegurar esses valores. A betonagem 

pode ser realizada com recurso a bomba de betonagem (ver fig 5.36 e fig 5.17) ou então a balde de 

transporte de betão operado por grua, consoante as necessidades, e sem esquecer a necessária 

aplicação de vibração. 

 Execução das pregagens 

Como já foi supramencionado, mudou-se a viga VD1 do exterior do muro para o interior da plataforma 

com o intuito de evitar o rasgo exterior na estrutura do muro. Porém, foi necessário solidarizar o muro 

à viga de distribuição, nesse sentido optou-se por pregar os contrafortes. Para avaliar a geometria dos 

Fig. 5.35: Corte do contraforte (retirado de [22]) 

Fig. 5.36: Processo de execução das vigas 

Ferrolhos 
L=2.5m 
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contrafortes foi desenvolvido pelo empreiteiro uma campanha de prospeção estrutural com recurso a 

sondagens e valas. Como resultado dos trabalhos apresenta-se no anexo III o perfil tipo dos 

contrafortes, nesta tarefa foi ainda verificado o espaçamento entre elementos deste tipo.  

A furação para as pregagens foi efetuada pela máquina ROC L6 com a inclinação indicada na figura 

5.37, seguido da colocação das barras gewi Ø40 de 12m, inseridas dentro de tubos duplo corrugados 

(dupla proteção contra corrosão). A injeção das bainhas foi efetuada no local com calda de cimento 

através do tubo de selagem, como se pode ver na figura 5.37. Antes de executar os trabalhos de furação 

e colocação das armaduras foi necessário demolir parte dos contrafortes com recurso a martelo 

pneumático conforme se observa na figura 5.38. 

 Execução dos tirantes 

A solução encontrada para ligar a estrutura estabilizante à viga VD1 e consequentemente controlar as 

deformações do muro inferior, foi através da aplicação de tirantes (gewi plus Ø63.5) pré-esforçados 

(120KN) entre as vigas VC3 e VD1 (ver figura 5.39).  

Fig. 5.37: Corte tipo da solução das pregagens (retirado de [22]) e vista da execução das pregagens em obra 

Fig. 5.38: Demolição de contrafortes do muro inferior 

Fig. 5.39: Corte tipo da solução para os tirantes (retirado de [22]) e vista dos tirantes em obra 
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Para inserção dos tirantes foram colocados negativos em PVC de 125mm na altura de betonagem das 

vigas (VD1 e VC3). A injeção das bainhas com varões foi efetuada em obra com calda de cimento, 

enquanto que a tensão aplicada pelos macacos hidráulicos foi de 120KN. Como acessório de ligação 

da barra à estrutura foram utilizadas placas de ancoragem lisas e porcas de travamento. O 

posicionamento dos varões foi efetuado com o intuito de nunca atravessar zonas de contraforte bem 

como estacas armadas na viga VC3.  

5.6 Dispositivos de Drenagem e colocação de aterros de compensação 

A execução dos elementos de drenagem também sofreu alterações em relação ao projeto inicial, de 

modo a acomodar as solicitações de paisagismo. Como principal alteração, salienta-se a execução de 

um sistema de drenagem em espinha com recurso a geodrenos corrugados e crepinados (Ø200 e Ø90) 

conforme se pode observar na fig. 5.40. A colocação destes geodrenos é realizada entre a 

geomembrana e a segunda camada de geotêxtil. 

A realização dos geodrenos sub-horizontais de PVC (Ø50mm) mantem-se como disposto em projeto 

de execução. A execução é efetuada através de carotagens com ângulo de 5º do muro inferior, no qual 

são inseridos geodrenos envoltos em geotêxtil.  

Para delimitação do aterro natural e da estrutura estabilizante foi colocado um geotêxtil de separação 

do tipo KORTEX GTPP 80/90 (ver figura 5.41). A primeira camada de aterro em agregados leves é 

colocada até à cota de topo das vigas, sobre a qual é colocada nova camada de geotêxtil. Além do 

Fig. 5.40: Planta de elementos de drenagem (retirado de [22] 

Fig. 5.41: Vista da colocação do geotêxtil e geomembrana.  

Geodreno 
sub-horizontal Geodreno 

Ø200 

Geodreno 
Ø90 
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geotêxtil, nesta localização é também colocada uma camada de Geomembrana impermeabilizante em 

PEAD do tipo KORTEX GTPP 80/80, que por sua vez é sobreposta por outra camada de geotêxtil. A 

sequência de implementação das camadas de agregados é a seguinte: 1) geotêxtil de delimitação do 

terreno; 2) aterro até cota de topo das vigas; 3) 2ª camada de geotêxtil e geomembrana; 4) 2ºcamada 

de geotêxtil que dobra numa dos extremos e cobre a geomembrana; 5) 2º camada de aterro; 

6)3ªcamada de geotêxtil 7) 3ª camada de aterro (ver desenho 6 do Anexo I).  

A colocação do aterro de compensação do tipo geoleca 10/20 ou equivalente, é executado por 

camadas, que devem ser necessariamente compactadas. O material chegou ao estaleiro por camião, 

utilizando a rampa para descarregar o material na plataforma. De seguida, com o uso de um balde 

associado a uma grua, a geoleca é disperso pela plataforma conforme se vê na figura 5.42, com o 

cuidado de executar o talude lateral. 

5.7 Trabalhos Finais 

O último trabalho a realizar ao nível da plataforma inferior, consiste na reconstrução do muro de suporte 

na zona sul, que foi demolido para permitir a entrada na plataforma através da rampa de acesso. O 

conjunto de trabalhos a realizar consiste em: colocação de confrangem exterior; emparelhamento da 

alvenaria; reposição de reboco exterior (ver figura 5.43) 

 Considerações finais sobre os trabalhos realizados na plataforma inferior 

A execução dos trabalhos decorreu, de maneira geral, sem problemas de maior, excetuando o elevado 

número de avarias das máquinas e as características especiais do terreno em algumas zonas, como já 

foi mencionado. Sobre esta situação importa referir que foi indicado, pelo diretor de obra, que em 

Fig. 5.42: Imagens da Execução dos aterros de substituição  

Fig. 5.43: Reconstrução do muro inferior na zona sul 
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situação normal, o rendimento associado à execução das estacas era: 2 estacas armadas por turno de 

12h; +/- 20 estacas primárias por turno (aproximadamente 5% do tempo total). Contudo em face do 

cenário descrito os valores do rendimento diminuíram em relação ao exposto. É importante salientar 

que a maioria dos trabalhos realizados, implicou a movimentação de um elevado volume de terras, mas 

menor do que noutras opções, ocorrência com relevância – como já supracitado – na escolha desta 

solução construtiva. Sobre os trabalhos de movimentação de terras, foi sinalizado perante o diretor de 

obra a necessidade de evitar a acumulação de terras em zona junto ao muro inferior (ver imagem da 

esquerda da figura 5.15) a fim de minimizar possíveis cargas aplicadas sobre o muro.  

Como curiosidade, resta salientar que durante a duração da empreitada, houve apenas 1 dia em que 

a chuva impediu o normal decurso dos trabalhos. 

5.8 Reabilitação do Muro Exterior 

A reabilitação do muro inferior segundo o procedimento de trabalho nº7 [17], consistiu na realização 

das seguintes tarefas: 1) Preenchimento das juntas e reparação das fendas; 2) Limpeza da alvenaria 

de pedra; 3) Reparação do reboco do paramento superior do muro. 

 Faseamento Construtivo: 1) Instalação de plataforma de trabalho (andaime); 2) 

Preenchimento das duas juntas (muro zona norte e muro zona sul); 3) Limpeza da alvenaria 

de pedra; 3) Demolição e aplicação de novo reboco; 4) Pintura do reboco de coroamento. 

 Equipamento Utilizados: Máquina de lavar de alta pressão; martelos elétricos; misturadora 

de argamassa; andaime; plataforma elevatória articulada. 

 Materiais usados: Argamassa de reboco; Argamassa de reparação de juntas à base de cal 

do tipo reabilita Rj 35 da Secil; Tinta plástica do tipo “Nováqua HD da CIN”; Calda de cimento; 

Espuma de poliuretano. 

 Procedimento de reparação das juntas: Remoção da argamassa antiga; preenchimento da junta 

com espuma de poliuretano até altura de 1m (ver figura 5.46); preenchimento do tardoz com calda 

de cimento tendo o cuidado de controlar o volume (máx/dia 1500Kgs) até ao topo do muro; retirar a 

espuma e finalizar o preenchimento e remate com a calda “Reabilita RJ 35”. 

 Procedimento de Limpeza de alvenaria: Limpeza através de jato de água (pressão na ordem dos 

60bar) e/ou escovagem manual. 

 Procedimento de reparação do reboco: Picagem de zonas a intervencionar e limpeza do reboco 

com jato de água; aplicação de reboco (traço 1/1/5); depois do reboco secar aplicar tinta plástica. 

Fig. 5.44: Intervenção de reabilitação do muro inferior 
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Na figura 5.44 é possível ver na imagem do lado direto o aspeto final do muro de suporte da plataforma 

inferior depois de concluídos todos os trabalhos. 

5.9 Plano de Instrumentação e observação 

O plano de instrumentação aplicado em fase de execução da obra, implementado pela empresa 

“Geoide” utiliza alguns dos elementos implementados na monitorização anteriormente executada, que 

se descreveu no ponto 3.2. 

 Sistemas de Monitorização implementados: Monitorização topográfica; monitorização 

inclinométricas/piezométrica. 

 Frequência de leituras: Durante a fase de execução quinzenal; após execução, mensal 

durante um período de 6 meses (até abril) 

 

 
 Principais características da Monitorização inclinométricas:  

Uso das calhas I1, I2, I3, I4 da monitorização da Geoide (necessidade de cortas das calhas I3 e I4 

coincidentes com a nova cota da plataforma, +/- 1.5m); Instalação de 8 novas calhas (ver fig. 5.45), 4 

na Rua das Taipas (NI) e 4 a colocar nas estacas da viga de coroamento VC1 (ver fig. 5.46). 

 
 
 

Fig. 5.45: Implantação dos novos Inclinómetros (imagem da esquerda) e Alvos topográficos 
(imagem da direita) (retirado de [21]) 

Fig. 5.46: Processo de instalação das calhas nas estacas e leitura de inclinómetros. 
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 Principais características da Monitorização topográfica:  

Uso dos alvos anteriormente instalados na zona norte (MO) e sul (N) do muro inferior (ver figura 5.45); 

8 alvos novos no muro inferior, ao nível da Rua das Taipas; 8 novos alvos no muro de suporte da 

plataforma superior; 8 novos alvos no muro de suporte da Rua das Taipas ao nível do Largo da 

Oliveirinha; 2 alvos na escada de ligação entre a Rua das Taipas e a Calçada da Glória; 1 alvo no muro 

oeste; todos os alvos foram instalados em perfis verticais de 2 pontos; 3 alvos na grua torre; 3 alvos na 

sapata de suporte da grua torre ( ver figura 5.47) 

 
 
 Resultados relevantes da Monitorização: 

 A análise dos alvos topográficos da grua torre em meados de agosto, apresentou valores 

elevados no que concerne à componente vertical, nomeadamente assentos, situação relevante 

e que mereceu a máxima atenção dos intervenientes. O valor máximo estabilizou na ordem 

dos 16/17 mm. Uma das possíveis causas dos assentamentos verificados, pode ter sido a 

execução das estacas na zona circundante da grua, que pode ter descomprimido o solo nessa 

área. 

 Tirando a situação explicitada no ponto anterior, durante a realização do projeto, não foram 

detetadas mais nenhumas ocorrências com relevância e que pudessem indiciar alguma 

anomalia ou problema no miradouro. 

 O documento [18] do qual se retira a seguinte citação, “Da análise dos resultados, até à data, 

obtidos com base em campanhas de leituras quinzenais, confirma-se uma estabilização geral 

dos movimentos após a conclusão da intervenção no final de outubro de 2017”, evidência que 

os trabalhos realizados na estabilização do miradouro surtiram o efeito esperado, pelo menos 

até à data de leitura a que a citação se refere (fevereiro de 2018). 

 
 
 
 

Fig. 5.47: Alvos topográficos instalados na grua (retirado de [21]). 



76 

 

5.10 Avaliação económica 

Para finalizar o capítulo respeitante à obra, efetua-se a avaliação económica dos trabalhos, nesse 

sentido importa salientar que o valor global da empreitada rondou os 5.3 milhões de euros.  

Quadro 5.10: Custo de tarefas em % (adaptado de [19]), sobre o valor total da obra. 

      Custo (%) 

1) Estaleiro 7,15 

2) Movimentação de terras 0,32 

3) Aterro de compensação 5,02 

4) Cortinas de Estacas Ø1000//1,6m 

4.1-Estacas Armadas  

4.1.1-Furação 11,09 

4.1.2-Betão  9,57 

4.1.3-Aço 7,89 

4.2-Estacas não armadas 
4.2.1-Furação 5,60 

4.2.2-Betão  4,55 

4.3- Viga de Coroamento 

4.3.1-Cofragem 0,20 

4.3.2-Aço 0,37 

4.3.2-Betão  0,56 

5) Contrafortes 

5.1-Estacas Armadas  

5.1.1-Furação 10,93 

5.1.2-Betão  9,68 

5.1.3-Aço 7,98 

5.2-Estacas não armadas 
5.2.1-Furação 6,60 

5.2.2-Betão  5,70 

5.3-Viga de Coroamento 

5.3.1-Cofragem 0,08 

5.3.2-Aço 0,32 

5.3.3-Betão  0,47 

6) Viga de Distribuição 

6.1-Cofragem 0,07 

6.2-Aço 0,33 

6.3-Betão  0,35 

6.4-Betão de Regularização 0,02 

7) Viga de Travamento 

7.1-Cofragem 0,02 

7.2-Aço 0,07 

7.3-Betão  0,11 

7.4-B. Regularização 0,01 

8) Dispositivos de drenagem 2,38 

9) Tirantes Definitivos (Gewi) 0,31 

10) Ferrolhos 0,22 

11) Muro Rua das Taipas 

11.1-Limpeza  
  

0,46 

11.2-Execução de reboco 
  

0,46 

11.3-Pintura 
  

0,20 

11.4-Selagem fissuras 
  

0,03 

11.5-Rasgo para viga VD2 
  

0,11 

12) Instrumentação 

12.1-Instalação Topográfica 
  

0,01 

12.2-Instalação Inclinométrica 
  

0,41 

12.3-Leitura 
  

0,18 

12.4-Leituras após finalização da obra 
  

0,18 

    Total 100 
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A realização da obra, como já foi supracitada neste documento, decorreu sobre um apertado controlo 

financeiro – externo e interno – facto justificado, pelo empreendimento se ter desenvolvido sobre a 

égide de um contrato realizado por ajuste direto por valor superior a 150000€, face à urgência da 

intervenção, e com as consequências que dai advieram, nomeadamente a necessidade de fiscalização 

do Tribunal de Contas. 

Entrando na avaliação económica do empreendimento, em primeiro lugar apresenta-se o quadro 5.10, 

da página anterior, adaptado do mapa de quantidades e preços [19]. Sobre este documento interessa 

explicitar algumas condicionantes associadas ao mesmo. O mapa de quantidades reporta à fase de 

projeto de execução, não tendo em consideração todas as alterações realizadas e implementadas 

durante a obra. Para além desta situação, interessa também explicar que os valores se apresentam 

sob a forma de % do total, tendo em conta o pedido de utilização destes dados com parcimónia. 

 

A avaliação dos dados obtidos, é coadjuvada pelo recurso a elementos gráficos, em que se agrupam 

algumas ocorrências com relevância, sendo esta análise, principalmente comparativa. 

Em forma de resumo apresentam-se as conclusões: 

 O custo associado à execução das estacas ascende a 80% dos custos totais (ver gráfico 1); 

 O peso da realização das vigas é diminuto, 3%; 

 A execução das estacas é o elemento com maior peso nos custos, sendo que a repartição é 

de 57.12% para as estacas armadas enquanto que as estacas plásticas representam 22.46% 

do total, menos de metade das estacas armadas (ver gráfico 2); 

 A execução de vigas represente apenas 3% dos custos totais, a distribuição é de: 2% para 

vigas de coroamento; 0.77% para vigas de distribuição e 0.20% para a viga de travamento (ver 

gráfico 4); 

 A distribuição de custos entre os elementos que constituem a estrutura estabilizante é: 41.76% 

para os contrafortes; 39.82% para as cortinas principais (ver gráfico 3); 

 O gráfico 5 permite avaliar que os custos associados aos processos de betonagem (34.22%) 

são similares ao dos processos de furação das estacas (30.99%); 

80%

3%

17%

Estacas

Vigas

Outros

Gráfico 1: Custo dos elementos em % 

57,12%

22,46%

ARMADA NÃO ARMADA

Gráfico 2: Custo das Estacas em % 
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 Os custos associados a “outros”, do gráfico 1 são todos os custos da obra não ligados à 

execução de estacas ou vigas, tais como: trabalhos preparatórios; execução de aterros de 

compensação e equipamentos de drenagem; plano de monitorização; reabilitação do muro 

inferior. 

 A realização e aplicação de armaduras em estacas e vigas representa 16.95% dos custos 

totais.  

 

 A reabilitação do muro de suporte da plataforma inferior corresponde a 1.15%, excluindo os 

trabalhos para inserção da viga no muro, previsto no projeto de execução inicial. 

 Os elementos de monitorização instalados e as campanhas de leitura desenvolvidas, 

traduzem-se num custo de 0.78%, sendo que a implementação da monitorização Inclinométrica 

representa a maior parcela. 

 

Durante o processo de execução implementaram-se algumas alterações ao disposto inicialmente, com 

impacto nos custos, contudo nem todas as alterações refletiram um aumento de custo, como é exemplo 

o caso da diminuição de volume de agregados leves aplicado ou a diminuição da área de secção de 

várias vigas. 

O objetivo disposto inicialmente – chegar ao fim da empreitada dentro dos custos e prazo previsto – foi 

cumprido. Para tal foi essencial a colaboração de os todos elementos do projeto: dono de 

obra/fiscalização; projetista; diretor de obra, no sentido de avaliar e resolver as situações que foram 

ocorrendo no decurso dos trabalhos, da melhor maneira possível. 

2,00%

0,77%

0,20%

COROAMENTO DISTRIBUIÇÃO TRAVEMENTO

Gráfico 4: Custo das vigas em % 

39,82%

41,76%

CORTINAS CONTRAFORTES

Gráfico 3: Custo dos Elementos em % 

34,22

16,95

30,99

0,37

FURAÇÃO ARMADURAS BETÃO COFRAGEM

Gráfico 5: Custos da execução dos processos em % 
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6 Considerações finais 

6.1 Generalidades 

O aspeto geral do Miradouro de São Pedro de Alcântara após a intervenção de estabilização global da 

encosta é o que se visualiza na imagem da figura 6.1. Ao conjunto de trabalhos descritos no capítulo 

sobre a execução de processos construtivos, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos finais, 

importa acrescentar, que após a reconstrução do muro da zona sul/oeste foi retirada a rampa de acesso 

à plataforma inferior, bem como a grua torre. 

 

Fig. 6.1: Miradouro depois da intervenção (retirado de Leca.pt) 

A zona de estaleiro onde se realizaram as obras, que inclui a Rua das Taipas, vai continuar interdita, 

pelo menos até à data de finalização dos restantes trabalhos relativos à intervenção de 

restabelecimento das valências paisagísticas. 

A realização da obra cumpriu os objetivos pretendidos, entre os quais se destacam: 

 Estabilização global da encosta e do muro inferior conforme preconizado em [13] (ver quadro 6.1);  

Quadro 6.1: Resumo dos fatores de segurança (retirado de [13] ) 

 

 Os trabalhos decorreram em segurança e sem acidentes; 

 O prazo de execução foi cumprido (5 meses); 

 Os custos foram controlados e cumpriram o orçamentado; 

 A realização da obra permitiu a preservação do elemento histórico e criou condições ao 

restabelecimento das características paisagistas do miradouro. 
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Como foi descrito no capítulo introdutório, a realização deste trabalho teve por base a intervenção de 

reabilitação executada sobre o miradouro, tendo como objetivo criar um documento que fosse 

abrangente e englobasse as principais fases do processo:  

 Avaliação dos problemas de estabilidade; 

 Apresentação de Soluções para resolução dos problemas detetados; 

 Implementação da solução escolhida. 

Seguindo a ordem apresentada, os objetivos delineados inicialmente foram alcançados, encontrando-

se expressos ao longo destas 80 páginas, como se de uma fotografia para memória futura se tratasse. 

No anexo I apresentam-se as telas finais do projeto como complemento a este documento. 

 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

A estabilização do miradouro foi conseguida, ou pelo menos é para esse cenário que os resultados da 

monitorização realizada após o término da estabilização, apontam. No entanto, o objetivo geral da 

intervenção, preconizado pelo dono de obra, é o restabelecimento das condições de segurança e 

utilização do jardim/miradouro. A primeira fase está concluída e criou condições para que a segunda 

fase seja cumprida com sucesso. 

Como desenvolvimentos futuros interessa destacar 3 pontos: 

 A obra realizada criou condições para a implementação de um projeto de arranjos exteriores – 

espera-se que seja implementado proximamente – com o intuito de restabelecer as 

características paisagísticas do elemento a fim de tornar o miradouro novamente operacional. 

 

 Acompanhar as campanhas de monitorização desenvolvidas após obra, para avaliar a eficácia 

dos trabalhos de estabilização executados e desenvolvimento de retro análises. 

 

 Embora a intervenção tenha incidido sobre a estabilidade global do talude, é importante avaliar 

o muro de suporte da Rua das Taipas, estrutura que levanta muitas dúvidas quanto à sua 

estabilidade local, conforme descrito em [2]. Nesse sentido seria benéfico implementar um 

sistema de observação sobre esta estrutura e, se justificável, proceder ao referido reforço 

através de solução devidamente integrada com a executada na plataforma inferior do M.S.P.A. 

 

É com a descrição destes três desenvolvimentos futuros que se dá por finalizado este documento 

relativo ao processo de “Estabilização do Miradouro de São Pedro de Alcântara com Minimização de 

Terraplenagens”.
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Anexo II – Plano de Trabalhos 



ID Nome da Tarefa Início Real Conclusão Real Dur. Res. % Concl.

1 Miradouro São Pedro de Alcântara - Plataforma inferior Seg 29/05/17 ND 9,03 dias 94%
2 Consignação ND ND 0 dias 0%
3 Trabalhos preparatórios Seg 29/05/17 Qui 08/06/17 0 dias 100%
4 Montagem do estaleiro de apoio Seg 29/05/17 Qui 08/06/17 0 dias 100%
5 Montagem da vedação no jardim Ter 06/06/17 Qui 08/06/17 0 dias 100%
6 Desmontagem da guarda metálica e demolição do muro Qui 01/06/17 Seg 05/06/17 0 dias 100%
7 Construção da rampa de acesso Seg 05/06/17 Ter 06/06/17 0 dias 100%
8 Desmontagem e retirada dos elementos do jardim Qua 31/05/17 Qui 08/06/17 0 dias 100%
9 Cortina de estacas Sex 09/06/17 Sáb 14/10/17 0 dias 100%
10 Construção do muro guia Sáb 10/06/17 Qua 21/06/17 0 dias 100%
11 Escavação geral Sex 09/06/17 Sáb 14/10/17 0 dias 100%
12 Execução de Estacas Qua 21/06/17 Seg 25/09/17 0 dias 100%
13 Construção da viga de coroamento Qui 24/08/17 Qui 12/10/17 0 dias 100%
14 Construção da viga de travamento Sáb 30/09/17 Qui 12/10/17 0 dias 100%
15 Pregagens dos Contrafortes - Barras GEWI Sex 01/09/17 Seg 11/09/17 0 dias 100%
16 Construção da viga de distribuição em betão armado Qui 07/09/17 Qui 12/10/17 0 dias 100%
17 Reabilitação do muro existente Seg 28/08/17 ND 8,11 dias 84%
18 Montagem do andaime Seg 28/08/17 Qui 26/10/17 0 dias 100%
19 Picagem, limpeza e remoção de vegetação Qui 31/08/17 ND 3,9 dias 90%
20 Execução de novo revestimento em reboco de cimento Qui 31/08/17 ND 3,9 dias 90%
21 Pintura de revestimento Seg 04/09/17 ND 19,5 dias 50%
22 Selagem e preenchimento de fendas existentes Ter 12/09/17 ND 3,9 dias 90%
23 Instrumentação e observação Seg 29/05/17 ND 4,69 dias 96%
24 Instalação de alvos topográficos Seg 05/06/17 Ter 06/06/17 0 dias 100%
25 Instalação de calhas inclinométricas na cortina de estacas Qua 30/08/17 Ter 05/09/17 0 dias 100%
26 Instalação de calhas inclinométricas na Rua das Taipas Sex 23/06/17 Qua 28/06/17 0 dias 100%
27 Campanha de leituras em fase de obra (quinzenal) Seg 29/05/17 ND 4,32 dias 96%
28 Dispositivos de drenagem Qui 31/08/17 Qui 26/10/17 0 dias 100%
29 Execução de geodrenos subhorizontais Qui 31/08/17 Qui 12/10/17 0 dias 100%
30 Dreno longitudinal 200mm de diâmetro Sex 06/10/17 Qui 26/10/17 0 dias 100%
31 Trabalhos finais Seg 25/09/17 ND 5,25 dias 81%
32 Execução de aterro com agregados leves Seg 25/09/17 Qui 26/10/17 0 dias 100%
33 Reconstrução do muro existente Ter 17/10/17 ND 6 dias 25%

15 M 22 M 29 M 05 J 12 J 19 J 26 J 03 J 10 J 17 J 24 J 31 J 07 A 14 A 21 A 28 A 04 S 11 S 18 S 25 S 02 O 09 O 16 O 23 O 30 O
Mai '17 Jun '17 Jul '17 Ago '17 Set '17 Out '17

Tarefa Dividir Marco Sumário Crítica Crítica Divisão Progresso

MUNICÍPIO DE LISBOA
EMPREITADA Nº 21/DMPO/DPCE/17 - ESTABILIZAÇÃO DO MIRADOURO DE S. PEDRO DE ALCÂNTARA

COM MINIMIZAÇÃO DE TERRAPLENAGENS 

(Anexo à nossa Proposta ref.ª GE/10.17.0505) PLANO DE TRABALHOS Página 1 de 1

Prazo de Execução: 5 meses
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ANEXO III – Perfil dos Contrafortes
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ANEXO IV – Alçado planificado e planta de localização da prospeção geotécnica 
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