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RESUMO 

Atualmente, é cada vez mais evidente a dificuldade de aproveitamento dos espaços em planta das 

principais cidades europeias. Lisboa, devido à crescente procura turística, tornou-se numa das 

principais capitais europeias onde nos deparamos acentuadamente com a dificuldade do 

aproveitamento dos espaços, desta forma, e porque também o aumento do preço por metro quadrado 

aumentou exponencialmente, a construção em altitude tornou-se numa fiável solução. A par do 

aumento da densidade populacional está o acréscimo do número de viaturas dentro da cidade, o que, 

consequentemente, origina escassez de lugares de estacionamento. Para solucionar esta realidade, a 

construção de parques de estacionamento subterrâneos tornou-se numa opção menos onerosa e que 

evita, de certa forma, o desaproveitamento do espaço à superfície. Diretamente relacionado com a 

infraestrutura estão as contenções periféricas e escavações que têm um cariz grande no conhecimento 

geotécnico que estuda o solo e consequências que os impulsos implicam à estrutura flexível. 

O presente documento tem como objetivo estudar o comportamento da estrutura flexível que irá ser 

solução para contenção periférica da estrutura de um parque estacionamento de Sete Rios. Este tipo 

de edifícios são sempre um desafio para o projetista/executante devido à diversidade de 

condicionamentos: construções vizinhas, infraestruturas como rodoviária ou metropolitano de lisboa. 

Para enaltecer todos os condicionamentos e adversidades na construção destas estruturas, a obra irá 

ser acompanhada semanalmente para ter um ponto de vista prático do acontecimento. Utilizando o 

plano de instrumentação e observação proveniente da Motaengil. 

Para completar a parte prática, irá ser realizado uma modelação numérica em elementos finitos no 

programa plaxis 2D em que tem como objetivo representar os resultados teoricamente esperados de 

forma a comparar com os resultados reais obtidos em obra durante a fase de acompanhamento. 

Analisando os resultados, realizou-se uma retroanálise das soluções de forma a obter os 

deslocamentos o mais próximos possível dos obtidos na instrumentação da obra. 

Por fim, foi comparada a solução obtida com dois outros processos estruturais de modo a averiguar 

que a solução utilizada foi a mais adequada. Acrescentando a essa comparação foi executado um 

estudo económico. 
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ABSTRACT 

On the present Era its more and more obvious the restraints of surface usage at the main European 

cities. 

Similar situation happens at Lisbon, a growing city on the spotlight of tourism increasingly growth, 

leading to a significant sqm price raise, making it natural to grow in height and depth to reach a more 

sustainable usage of the grounds. Not only residents grow in numbers, but also the mobility associated, 

growing also the number of cars, and the proportion of need for parking, for visitors and residents. 

As a solution to this reality the construction of underground parking has become a natural choice offering 

less costs and a sustainable management of urban and construction occupation. 

Directly related to the infrastructure are the retaining walls and excavations that have a very important 

role at the geotechnical knowledge that studies the ground and the earth pressures applied to the flexible 

structure. 

This thesis aims to study the behavior of the flexible structure correspondent to the retaining wall solution 

at the “Sete Rios” parking lot. 

These types of buildings are always a challenge for the designer / constructor due to the diversity of 

conditionings: neighboring constructions, and at the present example infrastructures such as bus or 

subway’s channels of Lisbon. The construction site was monitored weekly in order to assure a practical 

point of view of the event. The instrumentation and observation plan authored by the company 

Motaengil. 

A finite element numerical modeling was performed in the 2D plaxis software, in order to to estimate the 

earth retaining structure performance and then to compare with the real results obtained during the 

monitoring phase. By analyzing the results, a back analyzes was made in order to obtain the comparison 

between the theoretic displacements as close as possible to those verified at the construction site. 

Finally, the built solution obtained was compared with two other alternative solutions in order to ascertain 

the most adequate to this particularly case of study. Adding value to this study an economic study was 

also performed. 
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1. Introdução 

1.1) Enquadramento geral 

A evolução da sociedade tem vindo a exigir que o conforto do cidadão implique a sua movimentação 

em transporte privado. Como tal, os grandes centros urbanos, cada vez mais são ocupados por parques 

de estacionamento próprios para armazenamento destas viaturas. Quando se trata de cidades como 

Lisboa, onde o espaço de implementação é cada vez mais valorizado e escasso, é necessário optar 

por estruturas em altura, neste caso subterrâneas. Consequentemente, inicia-se o desafio com forte 

cariz geotécnico onde a escavação e a contenção de terrenos têm um papel fulcral neste tipo de 

estruturas. 

Assim, a elevada densidade de todo o tipo de estruturas, o facto de o espaço de escavação ser 

diminuto, e as condições geológicas complexas tornam a execução de estruturas geotécnicas um 

trabalho minucioso e de elevada dificuldade. Para ultrapassar o problema de ocupação de espaço em 

planta, é preconizada a escavação do tipo vertical, ocupando, assim, menos área possível.  

 

Complementando este método, surgem as estruturas de suporte flexíveis, que permitem que a 

escavação vertical seja realizada com elevados índices de segurança e controlo. Existem várias 

soluções deste tipo, sendo que, no presente documento serão referidas as cortinas de estacas 

moldadas e os muros de Berlim. A opção escolhida varia consoante a geologia, as condições vizinhas, 

nível freático, entre outras, sendo certo que, por vezes é necessário o tratamento do solo antes de 

executar a estrutura de contenção. Normalmente, o tratamento de solo é efetuado em conjunto com as 

estruturas de suporte flexíveis promovendo soluções de contenção particularmente interessantes e 

desafiantes para os intervenientes na sua realização. 

 

Ao longo da presente dissertação, que acompanhará a construção de um parque de estacionamento 

em Sete-Rios, que se situa próximo do Jardim Zoológico e do viaduto Humberto Delgado, isto significa 

que se trata de uma zona com bastante densidade populacional e de tráfego. Tratando-se de uma zona 

com edificações de diferentes anos de construção, cria-se um desafio a nível de funcionamento 

estrutural dessas edificações consoante a intervenção da escavação do parque de estacionamento. No 

projeto foram ainda acompanhados pormenorizadamente os trabalhos de escavação e a execução da 

estrutura de contenção, sempre acompanhado pela instrumentação e a observação. 
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1.2) Objetivos da dissertação 

A principal meta a alcançar durante o progresso desta dissertação é entender o comportamento 

estrutural das estruturas de suporte flexíveis, que, neste caso, são as cortinas de estacas moldadas e, 

perceber, também, qual a possibilidade de alterar o tipo de solução a adotar consoante a comparação 

de alguns fatores condicionantes.  

Para isso, foi elaborado uma modelação da estrutura de contenção num programa numérico onde o 

objetivo era representar os deslocamentos e estados de tensão do solo/estrutura o mais semelhante 

possível aos obtidos na instrumentação. Durante a fase de acompanhamento de obra, a modelação foi 

calibrada consoante os deslocamentos obtidos em obra de forma a obter os resultados mais fidedignos.  

Para além da primeira solução estudada, foram propostos outros tipos de contenção periférica, de modo 

a obter uma comparação nos valores de segurança, eficácia, tempo e economia. A primeira alternativa 

começou pelo mesmo tipo de contenção, mas com ligeiras alterações, sendo que, por fim, é 

apresentada solução distinta que obriga a trabalhar na vertente de tratamentos dos solos – mais 

sofisticada. 

Por fim, será apresentado um estudo económico consoante a utilização dos diferentes métodos de 

contenção periférica.  

1.3) Estrutura da dissertação 

A estrutura da presente dissertação está separada em cinco capítulos e bibliografia. 

No primeiro capítulo, é apresentado o objetivo resumido de toda a estrutura que a dissertação irá seguir. 

No segundo capítulo, detalham-se todos os procedimentos de acompanhamento de obra. Começando 

pelos principais condicionamentos durante a fase de projeto e construção da solução executada. Foi 

apresentada detalhadamente a solução executada para a contenção periférica em projeto e 

acompanhada em obra a sua construção. Foi, ainda, realizada a modelação numérica da contenção e 

foi feita uma comparação da solução construída com a modelada. 

No terceiro e quarto capítulo, foram apresentadas as soluções alternativas para a contenção periférica 

executada, e foi, ainda, realizada a comparação entres as soluções apresentadas. 

Por fim, no quinto capítulo são realizadas as considerações finais de forma a comparar as soluções 

obtidas daquelas que eram teoricamente esperadas. Contemplando este último capítulo, são também 

referidos quais os desenvolvimentos futuros do projeto que, no presente caso, é a estrutura do parque 

de estacionamento. 

No final encontram-se apresentadas as fontes bibliográficas que tiveram um papel fulcral no 

desenvolvimento desta tese. 
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2. Enquadramento da obra estudada 

2.1) Principais condicionamentos 

2.1.1) Análise Geral 

Este capítulo destina-se a explicar, de uma formal geral, o caso de estudo desta dissertação que, como 

já referenciado, trata-se da construção de um parque de estacionamento em Sete Rios com três pisos 

subterrâneos e 2 rampas rodoviárias de acesso e 1 lance de escadas que ligará diretamente ao 

metropolitano de Lisboa, estação de Sete-Rios. A estrutura de contenção periférica adotada será a 

cortina de estacas moldadas separadas e em algumas zonas serão utilizados os muros de Berlim. 

A Figura 2.1 demonstra a fotografia aérea que identifica o local onde irá ser construído o parque de 

estacionamento, na praça Humberto Delgado. 

 

 

Figura 2.1 - Fotografia aérea da área de implantação do parque de estacionamento de Sete Rios (Google) 

 

A estrutura de suporte, tal como já foi referido, é composta por uma cortina de estacas moldadas e 

paredes de Berlim. A cortina alcança a profundidade de 14 metros aproximadamente, e as dimensões 

em planta estão apresentadas no Anexo I. Na Figura 2.2 encontra-se o projeto de implantação e de 

dimensionamento que evidencia o enquadramento geográfico e as secções em corte que serão 

estudadas. 
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Figura 2.2 - Representação em planta da área de implantação e dimensionamento para realização da 
obra, e designação dos cortes nas diferentes secções (JET SJ, Geotecnia) 

O projeto de contenção periférica é da autoria da empresa JET SJ, Geotecnia e a sua execução será 

realizada pela empresa construtura Mota-Engil, assim como os trabalhos de monotorização da 

instrumentação. 

2.1.2) Condições da vizinhança 

O parque de estacionamento Humberto Delgado situa-se numa zona de Lisboa densamente 

urbanizada. O seu posicionamento, ilustrado na Figura 2.2 é paralelo ao viaduto Humberto Delgado do 

eixo Norte-Sul a Sul e do lado Norte o famoso Jardim Zoológico. A Este encontra-se uma das principais 

estações de metro em Lisboa – Jardim Zoológico, que faz ligação à estação de comboios, paragem de 

autocarros e de táxis. Esta fronteira confronta-se com uma particularidade diferente das outras, onde 

as ancoragens serão substituídas pelas escoras de forma a minimizar a invasão do terreno onde se 

situa a estação de metro, para não arriscar a alteração de tensão do terreno. 

A entrada de automóveis do parque de estacionamento encontra-se a Sul, tal como Avenida das Forças 

Armadas com 3 faixas com tráfego diário muito denso. De modo a salvaguardar a segurança dos peões 

e diminuir o congestionamento do tráfego, foi implementado um prazo parcial de entrega desta fase de 

obra diferente da restante obra. O prazo de execução desta fase de obra são 3 semanas, permitindo o 

avanço dos trabalhos à superfície: jardim urbanístico. 

2.1.2.1) Edifício classificado 

A Oeste da zona de implementação da obra, a uma distância aproximadamente de 5 metros existe um 

edifício classificado devido à estrutura e data de construção. Este edifício destina-se ao comércio, no 

entanto, no projeto do parque de estacionamento, não está contemplado nenhuma remodelação desta 

zona. Apesar de presentemente não estar em atividade, a possibilidade de vir a ser reabilitado é 

elevada, dado à construção de toda a zona envolvente. 
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2.1.2.2) Jardim zoológico 

Inaugurado no século XIX, o Jardim Zoológico é um marco histórico da cidade de Lisboa, e, apesar de 

já ter sido alvo de várias alterações geográficas, a sua essência mantém-se conhecida mundialmente, 

tendo sido homenageado por vários países estrangeiros. Uma vez que se trata ponto de interesse 

turístico cria um aumento de densidade populacional o que por consequente aumenta o conflito entre 

os trabalhos executar e a passagem de peões. 

2.1.2.3) Viaduto Humberto Delgado 

A Sul do estaleiro, foi construído o viaduto pertencente à via rápida Eixo Norte-Sul, que por sua vez foi 

empreitada da autoria da Mota-Engil. Este fator tornou-se numa vantagem para o empreiteiro, que, 

segundo o historial de informação, não teve qualquer incidente durante a sua construção. 

2.1.2.4) Serviços enterrados 

De acordo com a informação facultada, não existem serviços enterrados na área de intervenção da 

escavação do parque de estacionamento. Posteriormente, esta informação foi confirmada durante a 

fase de execução da obra uma vez que, não houve interferência com redes de água, esgotos, energia 

elétrica, gás e outros. 

2.1.3) Natureza geotécnica e geológica 

De acordo com a experiência adquirida da construção civil, os nomes populares das zonas citadinas 

têm sempre uma razão de existência. Sendo que, dada a relevância que tem a geologia neste tipo de 

obras, o nome “sete rios” alertou para uma especial atenção, o que, no entanto, não se veio a verificar 

motivo para o mesmo, dada a quase inexistência de água. 

Durante a fase de análise e determinação da natureza geológica e geotécnica, foram realizadas 4 

sondagens de prospeção. Na Figura 2.3 é possível identificar a sua localização. 

 

 

Figura 2.3 - Prospeção Geotécnica (Geocontrole, 2015) 
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A localização estratégica destas, permitiu a criação de 2 perfis geotécnicos. A Norte, o perfil 1 ilustrado 

na Figura 2.4. Considerando que a identificação geológica de um terreno é sempre uma tarefa com um 

teor de dificuldade elevado, os perfis apresentados apenas podem ser interpretados como 

aproximações da realidade.  

Analisando informações dadas pelas sondagens, é possível identificar uma camada superior, com 

aproximadamente 2 metros de profundidade de terrenos de aterro, composto por areia fina siltosa, 

elementos cuja constituição é heterogénea e com características geomecânicas fracas. Segue-se uma 

camada identificada como um aluvião e que no furo S3 é permitida a diferenciação de 2 camadas. A 

primeira com cerca de 1,5 metros de profundidade composta por areia fina siltosa com pequenos 

núcleos ferrosos e a segunda camada com cerca de 1 metro de profundidade em que se identifica areia 

média a grosseira, argilosa com seixo e calhau de quartzo, mediamente compactada. Nesta camada 

aluvião (a), aos 3 metros de profundidade, existe um aumento de resistência de características 

geomecânicas, consequente do aumento do número de pancadas obtidas no ensaio SPT: Nspt entre 

8 e 28 pancadas, que atestam a presença de solos coesivos de consistência duros ou muito duros, e 

solos granulares soltos e medianamente compactos (Geocontrol, 2015). 

 

 

Figura 2.4 - Perfil 1 (norte) (Geocontrole, 2015) 

Sob o aluvião, está depositada a camada de solo eocénico-oligocénico, denominada por formação 

Benfica. Esta formação é composta por uma sequência de estratos de natureza areia fina argilosa, 

areia fina e média, argila levemente arenosa e argila siltosa. Tanto na sondagem S3 e S4 é possível a 

verificação que a área superior é composta por areia fina argilosa, muito compacta, com 

aproximadamente 3 metros de espessura. Abaixo desta camada é identificada uma última camada com 

cerca de 8 metros de profundidade com uma ligeira diferença entre as propriedades do terreno 

consoante a sondagem em estudo. Enquanto na sondagem S3 é identificada argila siltosa, com calhau 

disperso, rija, castanho avermelhado, na sondagem S4 é encontrada areia fina argilosa, com 

concreções calco-margosas, muito compacta, alaranjada. Nas 4 sondagens realizadas foram obtidas 

as 60 pancadas numa profundidade média 4,5 metros durante a execução do ensaio NSPT, concluindo 

que o substrato em estudo se trata de um solo com condições suficientes para fundar a estrutura. As 
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conclusões adquiridas a partir das sondagens supracitadas não sofrem alterações significativas em 

relação às sondagens S2 e S1, o que permite concluir a existência apenas de um zoneamento 

geotécnico em planta, permitindo apenas a separação de zoneamento geotécnico vertical. Este divide-

se em 4 zonas geotécnicas: aterros, argila com intercalações arenosa (aluvião), formação Benfica – 

areia fina a média argilosa (Nspt<40) e formação Benfica – areia fina a média argilosa (Nspt>40). Em 

seguida é apresentado a Tabela 2.1 da autoria da Geocontrole onde se resumem os resultados da 

prospeção realizada. (Geocontrole, 2015) 

 

Tabela 2.1 - Zoneamento geotécnico. (Geocontrole, 2015) 

 

 

Em relação à presença do nível freático, este não foi detetado durante os estudos de prospeção, o que 

se veio comprovar durante a escavação. 

Visto que para o local se prevê a construção de um parque de estacionamento com 3 pisos, 

posicionando a cota de escavação na formação oligocénica rija e resistente que surge a partir dos 5 a 

8 metros de profundidade. Com isto, considera-se que a estrutura pode ser fundada neste diretamente 

no solo corrente, permitindo tensões de contacto suficientes para suportar as cargas adjacentes. 

(Geocontrole, 2015) 

2.2) Acompanhamento da obra 

Este capítulo tem especial importância sobretudo a nível de aprendizagem, para que seja possível 

experienciar as dificuldades do empreiteiro, consequentes das soluções de contenção escolhidas pelo 

autor do projeto. Esta convivência torna-se essencial, para que, durante a fase de execução do projeto, 

o engenheiro responsável tenha a capacidade técnica de optar por uma solução exequível. 

O método construtivo previsto inicialmente pelo projetista sofreu algumas alterações, depois de se 

tomar conhecimento que para além da construção do parque estacionamento, estava previsto uma 

construção de um jardim urbanístico à superfície do mesmo. Sendo assim, dividiu-se a entrega da 

empreitada em 3 fases. A primeira, com apenas 3 meses de limite de prazo, trata-se da zona da rampa 

de entrada do parque de estacionamento, como ilustra a Figura 2.5. Esta entrada situa-se a Sul do 

parque, na Avenida das Forças Armadas, a infraestrutura com mais movimento vizinha à obra.  
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Figura 2.5 - Planta do projeto onde é possível conferir localização das rampas de acesso ao parque 
estacionamento 

 

Para que fosse possível iniciar a obra à superfície nesta zona, optou-se pela execução do método 

construtivo Top-Down. No anexo II é possível visualizar algumas fotografias tiradas ao longo do 

acompanhamento da obra em sito. 
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3. Solução executada 

De seguida será feita uma descrição resumida das soluções executadas: cortinas de estacas moldadas 

e os muros de Berlim. Para que esta solução seja proposta primeiro, é preciso realizar uma modelação 

numérica que, no presente documento, irá ser descrita em momento posterior. A Figura 2.6 apresenta 

a solução executada. 

 

 

Figura 2.6 - Cortina de estacas. Solução executada de estrutura de contenção 

 

3.1) Estrutura de Suporte Flexível 

A estrutura de suporte flexível adotada foi a cortina de estacas moldadas. Nos seguintes subcapítulos 

serão apresentadas as soluções adotadas em projeto assim como o plano de monotorização e 

observação. 

3.1.1) Cortina de Estacas 

A construção do parque de estacionamento Humberto Delgado, com três pisos subterrâneos com duas 

rampas de acesso automóveis e um lanço de escadas de ligação ao metro, tem uma altura máxima de 

12 metros. A altura máxima ocorre perto da secção ID onde a escavação é contida, nos primeiros 1,5 

metros por um muro de Berlim e uma cortina de estacas moldadas descontínuas com recurso a 

perfuração com a trado contínuo, com um comprimento de 13m. Foi também aplicada uma camada de 

betão projetado com fibras metálicas em todas as cortinas de estacas. A Figura 2.7 demonstra um corte 

da solução descrita. 
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Figura 2.7 - Pormenor P3 ilustrando a solução construtiva que utiliza estacas moldadas e paredes de 
Berlim (JETSJ, 2016) 

 

De acordo com o projeto inicial, seriam instalados dois níveis de ancoragens, o que não se veio a 

realizar, dadas as condições do terreno serem melhores do que o expectável. No entanto, para 

salvaguarda, e zelando pela segurança da estrutura, na viga de distribuição, foram deixados os 

negativos para instalação das ancoragens. Assim, se os deslocamentos da estrutura forem 

considerados excessivos, as ancoragens estão prontas a ser instaladas. É também importante referir 

que, a quantidade dos alvos topográficos se mantém e que são de esperar valores de deslocamentos 

superiores aos inicialmente esperados. 

A dimensão das estacas cortina são de 0,6 m de diâmetro espaçadas 1,0 m entre eixos. A armadura 

das estacas é composta por cintas de diâmetro 12 mm espaçadas 0,15 m entre si e uma armadura 

longitudinal de 10 varões de 20 mm. De seguida na Figura 2.8 está representada, em planta o pormenor 

da cortina de estacas.  
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Figura 2.8 - Corte esquemático em planta de estacas. (JETSJ,2016) 

 

Foi realizado um muro de Berlim composto por perfis de HEB 140 com um afastamento de 1,0 m com 

2 metros de altura média em toda a periferia da escavação. Esta solução foi utilizada por motivos de 

segurança, não só de descompressão do terreno vizinho, mas também dos trabalhadores da própria 

obra, permitindo, ainda, a existência de uma zona de circulação periférica por toda a obra bem 

delimitada e devidamente identificada tal como é possível verificar na Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 – Os 2 métodos de contenção: Muro de Berlim e Cortina de Estacas 
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Figura 2.10 – Na secção ID representadas as vigas de coroamento (superior) e de distribuição (inferior) 
com negativos para ancoragens 

 

Durante a fase de contenção provisória, a estabilidade da cortina foi garantida através da introdução 

das vigas de coroamento e uma viga de distribuição. A viga de coroamento no topo da cortina de 

estacas e a de distribuição aos 3 m de profundidade, aproximadamente tal como é visível na Figura 

2.10. À viga de coroamento foram instaladas as ancoragens tal como indica o projeto (JETSJ). Na viga 

de distribuição, tal como foi previamente descrito, foram apenas deixados os negativos para o caso 

virem a ser necessárias. Esta opção foi concedida com o intuito de evitar o custo/tempo da ativação de 

um segundo nível de ancoragens. Para além destes, foram ainda introduzidas escoras de canto 

materializados por perfis metálicos HEB 200 integrados na viga de coroamento, tal como ilustra na 

Figura 2.11. 
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Figura 2.11 - Escoras de canto através da integração de perfis HEB 200 na viga de coroamento 

 

Já na fase definitiva, a estabilidade de toda a estrutura de contenção periférica irá ser suportada pelas 

lajes, que irão funcionar como diafragmas rígidos, substituindo, assim, as ancoragens e as escoras de 

canto (JETSJ). 

 

A viga de coroamento tem como principal objetivo apoiar as ancoragens e promover a sua solidarização 

com a cortina de estacas, funcionando como uma estrutura de contenção flexível. Neste projeto existe 

uma viga de coroamento com a secção de 0,80 m e 0,70 m de altura e largura, respetivamente. 

A função da viga de distribuição é garantir que a estrutura de contenção apresente um comportamento 

uniforme ao longo do seu comprimento. Existe uma viga de distribuição no projeto que é aplicada ao 

nível do primeiro piso subterrâneo. A sua secção é de 0,60 m e 0,40 m de altura e largura, 

respetivamente. 

Para que a execução da viga de coroamento pudesse ser realizada, foi necessário demolir cerca de 

0,50 m do topo da estaca, deixando as armaduras de espera, que, posteriormente, iriam ser amarradas 

à armadura da viga. O mesmo não se verificou relativamente à viga de distribuição, onde a estaca 

apenas foi parcialmente demolida em algumas zonas, para que ficasse alinhada com a viga de 

coroamento.  

As ancoragens adotadas são constituídas por 4 ou 5 cordões de pré-esforço de 0,6’’ de diâmetro 

nominal, para um valor útil de 600 e 700 kN, respetivamente. Essa divergência deve-se à diferença de 

altura da cortina que a ancoragem está a atuar. As ancoragens têm um espaçamento médio de 3 metros 

entre si. Quanto ao seu comprimento, este varia consoante a existência, ou não, de construções 

vizinhas, tal como o comprimento do bolbo de selagem. Os valores correspondentes diversificam-se de 

acordo com o plano que estão a atuar, entre os 10 m e 12 m. A utilização de um comprimento de 12 m 

ocorre num local onde, caso o comprimento se mantivesse igual às restantes coragens o bolbo de 

selagem, interromperia a cortina de estacas vizinhas. Em relação ao bolbo de selagem, tem um 
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comprimento de 7 m atingindo sempre a zona geotécnica (ZG1B) com características de resistência 

mecânica elevada, sendo, por isso, considerado o terreno de fundação. As inclinações das ancoragens 

no alçado JC têm 30º. No alçado ED variam entre 35º na zona central da cortina de estacas e 40º na 

zona do encontro entre parede de cortina e a rampa de entrada. 

Durante a execução da viga de distribuição foram deixados negativos com um afastamento médio de 

3,60 m para que, em caso de necessidade, fosse instalado um segundo nível de ancoragens. Este nível 

estava previsto no projeto de contenção, mas a exigência para encurtar prazos e por motivos 

financeiros, o empreiteiro propôs um aumento de capacidade resistente das estacas através do 

aumento da armadura ordinária, o que foi aprovado pelo projetista, no entanto, tal como dita a regra da 

boa construção, foram deixados os negativos, e, consoante os resultados da monotorização, será 

instalado o segundo nível de ancoragens. A Figura 2.12 ilustra a parede de cortina de estacas com 

ancoragens e vigas. 

 

 

Figura 2.12 - Cortina de Estacas com 1º nível de ancoragens instalado na viga de coroamento e negativos 
na viga de distribuição. (Mota-Engil, 2016) 

 

A rampa de entrada teve um processo construtivo ímpar. Foi adotado o método TOP-DOWN por 

motivos de prazos de entrega desta fase de obra. De modo a prosseguir com a construção da praça à 

superfície, foi proposto ao empreiteiro a entrega faseada da obra, sendo a zona da rampa de entrada 

a primeira a ser entregue. Para isso, optou-se pelo método de construção TOP-DOWN, que consiste 

na execução da laje de cobertura da rampa e depois da escavação por baixo da mesma. 
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Figura 2.13 - Furação e inseridos os pilares metálicos em forma de "T". (Mota-Engil, 2016)  

 

O processo iniciou-se com furação vertical do terreno para introdução dos perfis HEB160, pilares da 

estrutura. Estes pilares estão fundados em micro-estacas e têm uma geometria semelhante a um “T” 

dado o perfil que é soldado no topo que servirá como reforço de ligação à laje, tal como ilustra a Figura 

2.13. Depois da cravação do pilar, é executada a cofragem referente às vigas e da própria laje, 

prosseguindo com a armação dos mesmos elementos. Após verificação de todas as ligações e reforços 

locais, é betonada a laje juntamente com as vigas. Nesta fase já existe uma frente de talude vertical 

que, por sua vez, irá ser escavado através do método tradicional de escavação de taludes. A Figura 

2.14 ilustra o aspeto da laje antes de ser betonada. 



16 

 

 

Figura 2.14 - Laje aligeirada com pilares metálicos 

3.1.2) Plano de instrumentação e monitorização 

O plano de instrumentação e monitorização é uma ferramenta fundamental na execução de estrutura 

de caracter geotécnico. O facto das contenções flexíveis se tratarem de estruturas muito sensíveis ao 

deslocamento provocado pela remoção de terrenos e/ou instalação de elementos de suporte, é crucial 

o controlo desses deslocamentos. Assim, torna-se possível garantir segurança durante a fase de 

construção, permitindo a alteração do processo construtivo consoante os resultados obtidos. 

A instalação de instrumentação é imprescindível em qualquer obra com carácter geotécnico, 

principalmente em obras deste género que estão situadas num meio urbano altamente densificado. 

Este tipo de obras pode originar impactos significativos em edifícios vizinhos, tomando como alguns 

exemplos a abertura de fendas ou agravamento daquelas já existentes ou empolamentos nos 

arruamentos ou passeios. O motivo mais comum para o aparecimento das deformações é o 

tensionamento provocado pelas ancoragens que são contrárias às tensões causadas pela escavação. 

De modo a evitar deslocamentos excessivos, são estabelecidos critérios alarme tanto na estrutura, 

como nas construções vizinhas, permitindo avançar com o processo de escavação em segurança. 

A monitorização além de manter as hipóteses consideradas no dimensionamento, na fase do projeto, 

permite, ainda, a otimização do mesmo, aproveitando para corrigir certas medidas devido a possíveis 

imprevistos. O plano de instrumentação e observação deve ser considerado como um investimento e 

uma segurança, e não um custo associado à obra. A Figura 2.15 mostra dois exemplos de 

instrumentação instalada em obra. 
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Figura 2.15 - Instrumentação e observação. À esquerdas células de carga e á direita os alvos 
topográficos 

 

3.1.3) Equipamentos de medição e grandezas a medir 

Os aparelhos de medição instalados na presente obra foram 16 alvos topográficos, distribuídos da 

seguinte forma: 8 na viga de coroamento e os restantes 8 na viga de distribuição, verticalmente 

alinhados. Foram ainda instalados 2 piezómetros situados nos vértices do perímetro da estrutura de 

contenção, piezómetro 1 e 2, localizados no vértice C e I, respetivamente. Em cada secção periférica 

da estrutura de contenção foi colocado um inclinómetro, assim como células de carga nas ancoragens 

para controlar a tensão das mesmas. 

Em relação à instalação da instrumentação, iniciou-se pela colocação dos piezómetros e inclinómetros 

no início da obra. O primeiro nível de alvos topográficos só foi colocado depois da betonagem da viga 

de coroamento. De seguida, foram introduzidas as ancoragens, e, posteriormente, instaladas as células 

de carga. Por último, após a execução da viga de distribuição, foi colocado o segundo nível de alvos 

topográficos. 

Estes instrumentos têm como objetivo a deteção de deslocamentos horizontais para o interior da 

escavação, existência de nível freático, deslocamentos planimétricos e verticais da contenção e tensão 

instalada nas ancoragens. 

É possível verificar na Figura 2.16, a planta que ilustra a localização da instrumentação utilizada. 

(JETSJ, 2016). 
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Figura 2.16 – Plano da instrumentação da estrutura de contenção periférica (JETSJ, 2016) 

 

Analisando a Figura 2.16, pode verificar-se que a instrumentação foi colocada de forma eficiente dentro 

do recinto de obra, no entanto, não foi necessária a utilização de alvos em edifícios vizinhos devido à 

distância confortável entre perímetro de escavação e vedação da obra. Os alvos utilizados 

criteriosamente dentro do recinto de escavação permitem controlar o deslocamento ao nível das vigas 

de coroamento e distribuição aferindo, assim, a influência das movimentações de solo ao longo da 

escavação. Os inclinómetros servem como um complemento aos alvos por medirem os deslocamentos 

horizontais em profundidade, permitindo obter a evolução dos movimentos horizontais consoante o 

avanço da escavação. 

 

3.1.4) Frequências das leituras e critérios de alarme 

Atendendo às características da obra preconiza-se que as leituras dos aparelhos instalados devem ser 

realizadas durante a fase de escavação e construção subterrânea com uma frequência não superior a 

uma semana, sendo que possam a vir ser alterados consoante os resultados obtidos. Os resultados 

são apresentados graficamente e são analisados pelos técnicos projetistas das estruturas 

instrumentadas, juntamento com os técnicos da obra e fiscalização. 

Tendo em conta o tipo de solução proposta para contenção, assim como o tipo de geologia do local da 

intervenção, é possível estimar os seguintes critérios: 

a) Critério de alerta: deslocamentos máximos da ordem de 20mm/10m no sentido horizontal, e de 

20mm no sentido vertical. 

b) Critério de alarme: deslocamentos máximos da ordem de 35mm/10m no sentido horizontal, e 

de 40mm no sentido vertical. 

A análise destes valores deverá ser realizada através de um processo contínuo comparando aos 

valores obtidos anteriormente, tendo também em conta para a análise, os valores absolutos. De acordo 
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com os valores obtidos na leitura da instrumentação, poderão ser acionados ações de prevenção de 

riscos que desde o aumento de leituras da instrumentação em vez de semanal, passar a diária, ou 

quando é acionado o critério alarme, a paragem dos trabalhos de escavação e possíveis aterros. 

Para além dos deslocamentos, outro critério a ter em consideração é a variação de pré-esforço nas 

células de carga e depende do Pútil previsto para as ancoragens.  

3.1.5) Monitorização da obra 

Com a monitorização totalmente instalada e os critérios máximos de deslocamentos e carga 

admissíveis estabelecidos, prossegue-se para a fase de análise ao longo da evolução da obra, através 

das medições. Os relatórios apresentados através da instrumentação revelam factos relevantes que 

ocorreram durante este período. A secção que apresenta maior sensibilidade para deslocamentos 

horizontais é a DI, visto que ocorre ao longo da Praça Marechal Salgado corroborada de maior sob 

carga, devido ao elevado tráfego de veículos pesados, e pelo facto de apresentar um vão com maior 

comprimento que as restantes. Secção ID representada na Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17 - Estrutura de contenção - Secção ID da cortina de estacas 

3.1.5.1) Inclinómetros 

Os inclinómetros são instrumentos que servem para medir os deslocamentos horizontais em 

profundidade, e são instalados com o objetivo de controlar deformações da estrutura de contenção ou 

o terreno em que estão inseridos. 
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A sua constituição baseia-se num conjunto de uma sonda e uma calha inclinométrica, onde a sonda é 

inserida dentro da calha. Ao longo do comprimento da calha em profundidade, é medido o 

deslocamento horizontal com um afastamento de 0,5m. A calha tem 2 nervuras ortogonais as quais se 

orientam segundo os eixos em que se pretende verificar as deformações do terreno ou estrutura. Neste 

caso, as orientações principais são as que estão direcionadas para dentro da escavação, com a 

nomenclatura A. E perpendicularmente será a direção B que será medida a deformação paralela à 

estrutura. 

Na presente obra foram instalados 4 inclinómetros no terreno a tardoz das cortinas de estacas nas 4 

secções periféricas principais da escavação. Visto que é segundo o eixo A que coincidem os 

deslocamentos mais significativos e com maior importância, os deslocamentos segundo o eixo B serão 

desprezados. 

A Figura 2.18 ilustra a localização dos inclinómetros, células de carga e piezómetros assim como sua 

numeração. 

• I1 – Secção CD 

• I2 – Secção ID 

• I3 – Secção IJ 

• I4 – Secção JC 

 

Figura 2.18 - Planta com configuração dos inclinómetros (Motaengil,2017) 

Em seguida irão ser representados os resultados semanais obtidos no inclinómetro número 2 pelos 

motivos anteriormente explicados no subcapítulo anterior. 
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Figura 2.19 – Gráficos dos deslocamentos acumulados do inclinómetro I2 (Motaengil,2017) 

 

Analisando os gráficos dos deslocamentos horizontais, é notável que no início das leituras o 

deslocamento registado é no sentido positivo, isto é, para o interior da escavação, com valores 

mínimos. 

Ao longo do tempo, é notável o aumento significativo dos deslocamentos, devido ao avanço do 

processo de escavação e que os deslocamentos maiores ocorrem entre os 3 e 5 m de profundidade, o 

que era de prever dado que o movimento mais significativo ocorre cerca de 4m abaixo da cota de 

superfície. Sendo que o valor máximo medido, no dia 22/06/2017, foram 10,24mm aos 4m de 

profundidade, o que fica abaixo do valor máximo admissível: 20mm correspondente ao critério de 

“Aterta” e 30mm ao critério de “Alarme”. 

 

É de realçar a profundidade da ficha com cerca de 4m, aproximadamente, o que comprova que a cortina 

se encontra bem encastrada e com boas condições de suporte. 

 

3.1.5.2)  Alvos Topográficos 

Como já foi mencionado, foram instalados um total de 16 alvos topográficos, todos situados dentro do 

perímetro de escavação tal como ilustra a Figura 2.20, dos quais irão ser tidos em conta os alvos 

números 01 e 09 por se encontrarem no alçado DI, que foi tido como referência neste caso de estudo. 

Superfície 

Topo da Ficha 
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Figura 2.20 – Pormenorização da localização dos alvos topográficos 

 

O seguinte gráfico representado na Figura 2.21 apresenta os deslocamentos em YY e ZZ, 

respetivamente, ao longo do tempo. Note-se que, os deslocamentos, são nos sentidos apresentados 

na Figura 2.20, isto é, segundo YY, deslocamentos horizontais negativos representam deslocamentos 

para o interior da escavação, enquanto segundo ZZ, deslocamentos verticais negativos representam 

assentamentos da estrutura. 

 

 

Figura 2.21 - Medições em ZZ e YY dos alvos topográficos 01 e 09 ao longo do tempo 

 

Analisando o primeiro gráfico da figura acima, deslocamentos horizontais YY, verifica-se a evolução do 

movimento no sentido do interior da escavação ao longo do tempo histórico no alvo P01 enquanto para 

o alvo P09 os movimentos são no sentido tardoz da estrutura de suporte. O deslocamento máximo 
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registado foram 9mm no alvo PO 01 no dia 10-03-2017. A inexistência do 2º nível de ancoragem é a 

justificação encontrada para a diferença dos deslocamentos do alvo PO 01 e PO 09. Enquanto no 

deslocamento vertical, observando o 2º gráfico da mesma figura, é possível verificar que enquanto o 

alvo P0 01 sofre um deslocamento vertical positivo, traduzindo-se num empolamento com um valor 

residual (3mm) o alvo PO 09 sofre um assentamento de valor máximo de 3mm dia 10-05-2017. 

Analisando o mesmo gráfico, é possível concluir que, foi durante a fase de escavação que a estrutura 

assentou, e que, a partir dessa data, a variação de deslocamento vertical “estabilizou” e manteve-se 

quase inalterada. 

O sentido dos deslocamentos, é considerado expectável, visto que a cortina de estacas está a 

desempenhar uma função de contenção. Uma vez que os valores apresentados foram pequenos, é 

considerada que a cortina de estacas se encontra a desempenhar um bom comportamento enquanto 

estrutura de contenção de solos. 

 

3.1.5.3) Células de carga 

Como estava previsto em projeto, foram instaladas células de carga em 6 ancoragens, que se 

encontram localizadas de acordo com a Figura 2.18. Tal como foi efetuado anteriormente, vai ser 

analisada apenas a célula de carga número 3 (CC3), que se situa na cortina que tem sido estudada. 

Na Figura 2.22 está representada a evolução da carga instalada na ancoragem em estudo, que se 

encontra na parede de cortina de estadas que tem vindo a ser estudada. 

 

 

Figura 2.22 – Evolução das tensões da célula de carga instalada na ancoragem em estudo 

 

A ancoragem foi tencionada no dia 15 de Março, sendo o valor de carga de serviço de 670 kN. Durante 

a primeira semana houve um decréscimo de 5 % no valor de carga de tensionamento, o que não foi 

considerado como significativo, visto que as leituras seguintes demonstraram que se tratava de uma 

situação pontual, voltando os valores lidos para dentro dos expectáveis pelo dimensionamento. No dia 

9 de Junho foi apresentado um valor máximo de 700 kN que representa um ganho de 5% perante a 
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carga de serviço, que por sua vez, esta data coincide com o fim dos trabalhos geotécnicos considerados 

delicados, aquando da betonagem da última laje. 

A variação da carga do pré-esforço é considerada pequena ao longo do processo construtivo, sendo 

esta uma característica das soluções bem dimensionadas (JetSJ, 2016), pelo que, se conclui que as 

ancoragens apresentaram boa resposta às solicitações sentidas. 
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3.2) Modelação numérica 

 

A modelação numérica utilizada recorreu a um programa automático de elementos finitos PLAXIS 2D, 

versão 8.2. Caso durante a definição do modelo for respeitada a geometria, estrutura, cenário geológico 

e caracterização dos parâmetros mecânicos dos mesmos, este programa tem elevada capacidade em 

obter resultados de um carácter real. 

 

O principal objetivo do projeto será comparar os esforços e deslocamentos do programa com os que 

foram obtidos em obra. Posteriormente através de uma retroanálise dos resultados obtidos, serão 

estudadas outras soluções construtivas potencialmente mais eficazes e económicas, servindo também 

como uma calibração ao método utilizado. 

 

A modelação foi executada apenas no troço DI, porque tal como já foi justificado anteriormente, trata-

se do excerto de parede de contenção que apresenta maior relevância em termos de deslocamentos 

horizontais (ver Figura 2.19). Esta secção tem cerca de 13,5m de profundidade de escavação e 2 

estruturas de contenção: parede de Berlim nos primeiros 1,5m seguindo-se da estrutura com maior 

importância estrutural cortina de estacas moldadas. A Figura 2.23 apresenta a estrutura de contenção 

executada. 

 

Figura 2.23 - Secção ID. Estrutura de contenção: cortina de estacas com ancoragens e 2 vigas de 
coroamento e distribuição 

 

De forma a simplificar a análise e aumentar a eficácia computacional da mesma, é necessário 

considerar algumas simplificações, sendo uma delas considerar a estrutura como um estado de plano 

deformação, afastando o modelo da realidade. Apesar dos erros experienciados serem de carácter 

pequeno, é essencial ter em conta que são existentes. 
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3.2.1) Geometria de cálculo 

Como a secção DI apresenta uma estrutura com um comprimento significativo, cerca de 90 metros 

lineares, assumiu-se um modelo estado plano de deformação. A utilização deste estado significa que 

os campos de tensões e deformações não variam longitudinalmente. A análise foi executada num corte 

perpendicular à extensão da estrutura, considerando as características mecânicas definidas por metro 

linear e uniformes ao longo do seu comprimento. A malha de elementos finitos que foi definida foi de 

15 nós com geometria triangular. 

 

Para iniciar a geometria de cálculo, foi determinada uma janela de apresentação de 40m de altura e 

40m de largura, de forma a que a distância entre a estrutura de contenção em estudo e a sua 

envolvência fosse suficientemente grande quando comparado com a realidade. A estrutura foi 

posicionada de forma a que a distância da cortina de estacas à fronteira vizinha fosse maior ou igual à 

altura da escavação. Quanto à altura entre a base da estrutura e o limite inferior, foi considerada uma 

distância igual à altura da própria estrutura. 

 

As condições de fronteira do modelo em geral foram consideradas apoios móveis lateralmente, sendo 

permitidos apenas os deslocamentos verticais. Para tal, foi recorrido o comando Standart Fixities da 

janela de Input Software. Quanto à base do modelo, considerou-se um apoio fixo, que não permite 

deslocamentos em qualquer direção. 

Uma vez definidas as condições de fronteira e a malha, passou-se à definição do cenário geológico do 

caso de estudo. Foi criado com o comando Geometry Line 4 camadas diferentes para cada tipo de solo 

interveniente no caso de estudo. No modelo à superfície, foi considerado uma camada com espessura 

variável de depósito de aterros com espessura média de 3m. De seguida, logo por baixo dos aterros, 

foi considerado uma camada horizontal com 1m de expressão de um aluvião. Por fim encontra-se a 

camada formação Benfica composta por 2 subcamadas, por cima uma camada de areia fina argilosa e 

a segunda com características bastante rígidas argila arenosa. Devido às suas características 

mecânicas muito semelhantes, foi considerada apenas uma camada que se estende até ao fim do 

modelo em estudo. 

Ainda utilizando o mesmo comando Geometry Line, foram definidas através de linhas, as fases de 

escavação, respeitando o projeto. Foram consideradas 3 fases de escavação, sendo a primeira fase 

escavação do aterro até à cota da viga de coroamento onde está instalado o 1ª nível de ancoragens. 

A segunda fase consiste na escavação até à cota da viga de distribuição. A 2ª escavação atravessa 

parte do aluvião tendo sido instalado o 1º nível de geodrenos de forma a diminuir os impulsos freáticos. 

A 3ª fase consiste na escavação até ao à cota afetação do projeto da cortina de estacas. Por último, 

foram escavadas as fundações, que não foram consideradas na modelação por não interferir 

significativamente.  

 

Como já foi referido no início do capítulo, a escavação é de aproximadamente 12 metros de 

comprimento, tendo sido utilizada como estrutura de contenção periférica, as cortinas de estacas. 

Destes 12 metros de profundidade são acrescentados aproximadamente 4m de cortina de estacas que 
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correspondem ao seu encastramento. A materialização e caraterização das estruturas de contenção 

foram realizadas com recurso á ferramenta Plate. 

 

As condições de apoio da estrutura de contenção são criadas através de 2 vigas rígidas, de coroamento 

e de distribuição e 1 nível de ancoragens. Posteriormente a estes, irá ser aplicada uma camada de 

betão projetado, de forma a estabilizar a parede de contenção. A posição e a geometria das ancoragens 

foram determinadas com base nas peças desenhadas do projeto, que tinha discriminado todas as suas 

características: comprimento, inclinação e carga de pré-esforço. A ferramenta utilizada no Software foi 

o Node-to-node anchor para o seu comprimento e o Geogrid para o bolbo de selagem. 

 

As sobrecargas utilizadas foram de 15 kPa, com recurso ao comando Distrubuted Load, para simulação 

da sobrecarga da via contígua à estrutura de contenção. 

 

No âmbito da geometria do cálculo, o nível freático não foi considerado devido à sua inexistência. Facto 

que veio a ser comprovado durante a escavação. 

 

No Figura 2.24 encontra-se representada a geometria do modelo de cálculo, que comtempla todos os 

elementos acima mencionados. 

 

 

Figura 2.24 - Geometria do caso de estudo 

3.2.2) Caracterização dos materiais 

Tendo definida a geometria do modelo, resta caracterizar os diferentes materiais intervenientes. Uma 

vez considerada uma análise bidimensional, a resistência e rigidez dos materiais são caracterizados 

por metro linear. 

Aterros 

Aluvião 

Formação Benfica   

Sobrecarga - Av. Forças Armadas 
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3.2.2.1) Caracterização do terreno 

A caracterização do terreno inicia-se pela definição do modelo que constitui o próprio solo, tendo sido 

considerado neste caso o Hardening Soil. 

 

O Hardening Soil é um modelo avançado que simula o comportamento de vários solos, incluindo os 

solos deste projeto: areias, argilas, argilas arenosas. Considerando o endurecimento do solo, ao 

contrário do modelo de Mohr Coulomb que é um modelo elástico perfeitamente plástico. Este modelo 

utiliza ainda três modos de deformabilidade para definição do solo (Plaxis Manual, s.d.). 

 

Na prática, o Hardenind Soil permite uma representação do comportamento do solo mais aproximada 

da realidade, em especial quanto à simulação dos ciclos de descarga e recarga impostas pelas várias 

fases de escavação e aplicação de pré-esforço das ancoragens (Raposo, 2007). 

Quando um solo é sujeito a um carregamento deviatórico, mostra um decréscimo na rigidez e 

simultaneamente desenvolve deformações plásticas irreversíveis. Uma vez que o modelo Hardening 

Soil apresenta uma relação tensão deformação não linear tipo hiperbólica, consegue simular o aumento 

da rigidez dos estratos com o aumento da pressão. Este modelo tem como base o modelo hiperbólico 

e considera o endurecimento do solo explicado anteriormente. Considera, ainda, a dilatância do solo e 

uma superfície de cedência que não é fixa no espaço de tensões principais, podendo expandir, 

ocorrendo durante essa expansão, deformações plásticas irreversíveis. (Raposo, 2007). 

 

De forma a caracterizar este tipo de modelo foram definidos os seguintes parâmetros presentes no 

Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Parâmetros do modelo constitutivo – Hardenind Soil (Plaxis Manual, s.d.). 

 

De acordo com o Manual do Software, os valores entre parenteses são aconselhados a serem 

utilizados, porque são considerados, por defeito, pelo programa, por abrangerem a maioria dos casos, 

como tal, só se devem alterar quando se tratar de um estudo específico (Plaxis Manual, s.d.). 
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De acordo com o Manual do programa Plaxis 2D, versão 8.2, uma vez que nem sempre se conseguem 

determinar todos os parâmetros nos ensaios ou através de correlações, são consideradas 

aproximações, ainda que, contém erros associados. Como tal, são aceitáveis as seguintes 

aproximações 

𝐸 ≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

≈ 3𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

A presente modelação assumiu os valores admitidos por defeito e as aproximações escritas 

anteriormente. 

 

Na Tabela 2.2 encontram-se os parâmetros geotécnicos dos diferentes solos que caracterizam o 

terreno suportado pela estrutura de contenção (Geocontrole, 2016). 

Tabela 2.2 - Caracterização do solo e interfaces 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 15000 100000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 15000 100000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 15000 45000 300000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 24 28 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

A presente análise foi realizada com tensões efetivas visto que o nível freático não teve interferência 

na escavação do terreno. 

3.2.2.2) Caracterização da cortina de estacas 

A caracterização da cortina de estacas baseia-se essencialmente na caracterização do elemento 

estaca. A secção da estava caracterizada é de 600 mm de diâmetro e a suas características são as 

seguintes: 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝐸𝐴/𝑚 =  9,024 × 106 𝑘𝑁/𝑚 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥ã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝐸𝐼/𝑚 =  2,0357 × 105 𝑘𝑁𝑚2/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝑤 = 7,05 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 
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Tanto a viga de coroamento como a de distribuição não foram consideradas na caracterização. Apesar 

destes elementos contribuírem para a rigidez global do sistema, no plano da modelação a sua inércia 

não é significativa. 

3.2.2.3) Caracterização das ancoragens 

A modelação das ancoragens contém um problema complexo. Tal como já foi descrito a sua geometria 

é composta por 2 elementos que concentram uma ação, quer na cabeça de ancoragem, quer na 

selagem, envolvendo importantes efeitos no espaço, que constituem um problema quando se 

caracteriza um modelo bidimensional. O comprimento livre da ancoragem, caracterizado pelo comando 

node-to-node anchor, não se liga com a malha de elementos finitos. Por sua vez, o bolbo de selagem 

liga-se com a malha de elementos finitos através do comando geogrid. Trata-se, portanto, de um 

elemento linear geossintético. Ambos os comandos do Software utilizados são elementos cujo 

comportamento é linear e têm apenas rigidez axial de tração (Raposo, 2007). 

Na seguinte Tabela 2.3  encontra-se caracterizada a geometria das ancoragens da estrutura de suporte. 

 

Tabela 2.3 - Geometria das ancoragens da cortina de estacas 

 

Ancoragens da cortina de estacas 

 Inclinação (º) Comprimento Livre (m) Bolbo de selagem (m) 

1º Nível 35 10 7 

 

Na seguinte Tabela 2.4 Encontram-se as características mecânicas das ancoragens consideradas na 

modelação. 

Tabela 2.4 - Caraterização dos elementos que constituem as ancoragens 

 

Ancoragens da cortina de estacas 

 Comprimento Livre Bolbo de selagem 

 1º Nível 1ª Nível 

𝐸𝐴 (𝑘𝑁/𝑚) 1,75 × 105 7,86 × 104 

Pútil (kN/m) 186 

 

 

De acordo com o projeto o bolbo de selagem considerou uma calda de cimento de 25 GPa. Para o 

cálculo da área foi considerado 20% superior ao diâmetro do cabo, que neste caso era de 18 cm. (Jetsj, 

2016) 

A carga de pré-esforço das ancoragens, Pútil, foi determinado através da carga definida em projeto a 

dividir pela distância entre ancoragens. Com o afastamento de 3,60m e um Pútil = 670 kN, foi 

considerada uma carga distribuída de Pútil (kN/m) = 186 kN/m. 

As ancoragens são de carácter provisório, uma vez que quando a superestrutura estiver concluída 

estas serão substituídas pelas lajes. Como tal, não foram consideradas as perdas de carga diferidas. 
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3.2.2.4) Malha de elementos finitos e cálculos 

Dados como concluído a caraterização dos materiais, é necessário proceder à geração de malha de 

elementos finitos com recurso ao comando Generate Mesh. O presente comando tem como objetivo 

repartir o modelo conhecido até agora, em vários triângulos compatíveis com os elementos estruturais. 

A geração da malha tem de contabilizar a posição dos pontos com a geometria do modelo, de forma a 

que a malha de elementos finitos contabilize a posição exata das estruturas, cargas e camadas a 

escavar. Uma vez gerada a malha, têm de ser introduzidas as condições inicias do modelo, as tensões 

iniciais. Neste modelo, não foi considerado o nível freático pelos motivos explicados anteriormente. 

Devido à horizontalidade do terreno a tardoz da cortina de estacas, as tensões iniciais foram geradas 

através do procedimento K0. 

 

Com as condições iniciais definidas, segue-se a fase de cálculos, onde se consideram apenas as 

condições iniciais significativas para o processo construtivo. Nesta fase, o software permite, tanto 

realizar uma simulação mais fidedigna, como monitorizar os esforços e os deslocamentos da estrutura 

de suporte de cada fase. Posto isto Tabela 2.5 apresenta as fases do processo construtivo respeitadas. 

 

Tabela 2.5 - Faseamento construtivo 

 

Faseamento construtivo 

Fase 0 Repouso 

Fase 1 Fase Inicial 

Fase 2 Introdução de cortina de estacas 

Fase 3 Escavação do 1º nível 

Fase 4 Execução e tensionamento do 1º nível de ancoragens 

Fase 5 Escavação do 2º nível e atingida a cota final 

 

 

A fase 0 é apresentada no software como a Initial Fase e representa a etapa em que a estrutura sofre 

as deslocações devido ao peso do solo, sobrecargas e condições iniciais. Na fase 1 ativaram-se as 

sobrecargas a tardoz da estrutura de suporte. Ainda na mesma fase é ativado o comando Reset 

displacements to zero que tem como objetivo criar um marco com os deslocamentos inicialmente 

provocados nulos. Desta forma, todos os deslocamentos realizados daqui em diante, serão apenas 

provocados pelas fases posteriores à inicial – condições iniciais. Na próxima fase, a fase 2, é ativado o 

elemento plate, caracterizado pela cortina de estacas. Após a ativação do elemento plate 

correspondente à cortina de estacas, iniciaram-se as fazes escavação. A fase 3 é caracterizada pelo 

1º nível de escavação que termina à cota da execução do 1º nível de viga de coroamento e 

posteriormente tensionamento das ancoragens, este último representado no modelo. A fase 4 

compreende-se como o tensionamento das ancoragens à cota da viga de coroamento. Quando foi 

escavado o 1º nível e durante a escavação de sondagens, foi solicitada a alteração de projeto que 

inicialmente previa um 2º nível de ancoragens, concluindo que seria possível a eliminação do 2º nível 

das ancoragens reforçando a armadura longitudinal das estacas através da aplicação de betão 
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projetado. Posto isto, a fase 5, trata-se da última fase onde foi realizada a escavação até à cota final 

de intervenção de obra. 

 

Terminando as fases, reúnem-se todas as condições para executar o cálculo do modelo. Este cálculo 

permite obter os resultados dos esforços e dos deslocamentos em qualquer ponto da geometria e nas 

diferentes fases construtivas. O comando a utilizar é o calculate. 

 

3.2.3) Resultados 

No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos na modelação: deslocamentos no solo e 

na estrutura. Ainda na estrutura de contenção irão ser apresentados os esforços da mesma. 

 

3.2.3.1) Deslocamentos 

De seguida irão ser apresentadas imagens que representam a configuração da malha de elementos 

finitos deformada, 

Figura 2.25,  e as configurações dos deslocamentos horizontais e verticais, no final da escavação 

figuras Figura 2.26 e Figura 2.27 , respetivamente. 

 

 

 

 
Figura 2.25 - Configuração da deformada malha de elementos finitos no final da escavação 
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Figura 2.26 - Deslocamentos horizontais no final da escavação (Deslocamento máximo 16,25 mm) 

 

 

Analisando a Figura 2.26, é possível verificar que os deslocamentos horizontais máximos ocorrem atrás 

da cortina de estacas. O deslocamento máximo representado é de 16,25mm aproximadamente e ocorre 

durante a escavação do 1º troço. 

 

 

Figura 2.27 - Deslocamentos verticais no final da escavação (deslocamento máximo 15,74mm) 

 

Na Figura 2.27, verifica-se que, tanto os deslocamentos verticais, como os horizontais, ocorrem na 

primeira camada de escavação, correspondendo a assentamentos na ordem dos 15mm. Na mesma 

imagem é possível verificar, ainda, que ocorreu um empolamento no terreno da base de escavação, 

com cerca de 4mm. Contudo, a experiência da utilização deste software de cálculo permite concluir que 

maioritariamente dos empolamentos têm valores consideravelmente superiores à da realidade. 
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Com os resultados dos deslocamentos do solo interpretados, foram também aferidos os deslocamentos 

na estrutura de suporte, cortina de estacas, representados na Figura 2.28. Os deslocamentos 

registados na estrutura de contenção englobam os deslocamentos existentes no solo, provocados 

pelas escavações e aplicações de tensão nas ancoragens. Assim, os deslocamentos horizontais 

ocorrem no sentido do interior da escavação apresentando um decréscimo de deformação à medida 

que a profundidade da escavação vai aumentando, registando um valor máximo no topo da escavação 

acima dos 20mm. No entanto, os deslocamentos horizontais que ocorreram nos primeiros 3 metros de 

profundidade foram desprezados uma vez que se tratava do muro de Berlim e como explicado 

anteriormente trata-se de uma estrutura de auxílio à construção. 

Com isto, o deslocamento máximo registado é a 3 metros de profundidade, onde inicia a estrutura de 

suporte em estudo, registando um valor de 16,25mm no sentido do interior da escavação. 

Ou seja, como o topo da cortina se encontra na zona de aterros, e este tipo de terreno apresenta uma 

menor deformabilidade que as argilas rijas, os resultados da modelação eram os expectáveis. Verifica-

se um decréscimo uniforme dos deslocamentos horizontais à medida que a profundidade aumenta. 

Para além do decréscimo uniforme, é notável uma alteração no declive da curva de deslocamentos 

horizontais à cota da instalação de ancoragens. Em relação aos deslocamentos verticais, o valor 

máximo é registado à cota da instalação das ancoragens com o valor de 1,41mm e representa-se no 

sentido descendente, concluindo-se que se trata do assentamento da cortina. 

 

 

 

 

Figura 2.28 - Deslocamentos da cortina na fase final da escavação: a) Deslocamento total 
b)Deslocamento horizontal c)Deslocamento vertical. 

 

Para além da interpretação dos resultados da cortina e do solo, a modelação tem como objetivo 

principal entender o comportamento da estrutura de contenção global. Para isso, os deslocamentos 

a) Deslocamento 

máximo  16,31mm 

 

b) Deslocamento 

máximo  16,25mm 

 

c) Deslocamento 

máximo  1,41mm 
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considerados foram os horizontais por serem os mais significativos e condicionantes, pois estão 

orientados no sentido do interior da escavação. 

 

A Figura 2.29 reúne os deslocamentos horizontais da cortina de estacas nas principais fases de 

construção. À esquerda do gráfico a nomenclatura representa a cota de escavação de obra, em metros. 

Em baixo os deslocamentos horizontais no sentido do interior da escavação em milímetros. A linha a 

encarnado representa o início da estrutura de suporte em estudo, e fim do muro de Berlim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no gráfico representado na Figura 2.29 observam-se os deslocamentos horizontais da cortina ao 

longo das várias fases construtivas da cortina das estacas. As linhas a tracejado representam as fases 

de escavação, enquanto as contínuas representam a execução das cortinas e sobrecarga, e a ativação 

das ancoragens. Durante a primeira fase de escavação é possível notar-se o deslocamento horizontal 

da cortina para no sentido do interior da escavação. Este deslocamento é contrariado, ainda que com 

pouco efeito pela ativação da pré tensão das ancoragens – linha a verde contínua. Ainda no mesmo 

gráfico é possível concluir-se que a análise é muito sumária visto que só existe 1 nível de ancoragens. 

No entanto, é notável uma ligeira anulação do deslocamento com a ativação das ancoragens. 

Na última fase de escavação, é observável um maior deslocamento horizontal devido à profundidade 

do mesmo e ao tipo do terreno existente. 

  

Figura 2.29 - Gráfico do deslocamento horizontal da contenção ao longo das várias fases 
construtivas 

Fim de Muro de Berlim 
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3.2.3.2) Esforços 

Após a análise dos deslocamentos da cortina proceder-se-á à análise dos esforços. Os seguintes 

gráficos representam a evolução dos esforços na estrutura de contenção (cortina de estacas) ao longo 

das fases de construção. Apresentam o esforço axial e o momento fletor que são os mais significativos 

no tipo de modelação adotada.  

Esforço Axial 

 

Figura 2.30 - Evolução do esforço axial na cortina de estacas em profundidade 

 

A Figura 2.30 apresenta a evolução do esforço axial ao longo da cortina de contenção. No gráfico é 

notável a influência que o nível de ancoragens tem sobre a cortina de estacas, aumentando 

consideravelmente o esforço axial na cortina de contenção. O tensionamento da ancoragem é 

representado no gráfico como um patamar, que representa o aumento do esforço axial. Este fato deve-

se ao tensionamento da ancoragem ter uma componente vertical significante. O patamar é observado 

ao nível do nível das ancoragens na cortina de estacas. O esforço axial máximo é de compressão na 

ordem dos valores de 675 kN/m. O decréscimo posterior à cota de intervenção deve-se à ficha da 

cortina e pode ser explicado pelo atrito entre a estaca e o solo. 
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Momento Fletor 

A evolução do momento fletor ao longo da cortina varia consideravelmente, ocorrendo em algumas 

secções a alteração do sinal do momento. A Figura 2.31 representa os valores do momento fletor ao 

longo das várias etapas do método construtivo utilizado. 

 

Figura 2.31 - Momentos fletores na cortina nas várias fases construtivas 

 

De acordo com o gráfico é possível verificar que a maioria dos momentos predominantes na cortina 

são positivos, que por sua vez representam trações no lado que está direcionado para o interior da 

escavação. O comportamento da cortina durante a 1ª escavação e após o tensionamento do nível das 

ancoragens é muito semelhante, representando um valor de momento maioritariamente positivo com o 

valor máximo durante a fase da 1ª escavação de 270 kNm/m à cota da viga de coroamento, 

aproximadamente. Verificou-se um pequeno decréscimo do valor máximo quando foram realizadas as 

ancoragens, passando o valor máximo a ser aproximadamente 250 kNm/m. 

Na última fase de escavação, o diagrama de momento fletor apresenta uma diferença significativa 

devido à profundidade da escavação. Ao longo dos primeiros 5 metros de comprimento, o momento 

fletor apresentado continua a ser positivo, na ordem do valor máximo 150 kNm/m. Posteriormente, entre 

as cotas altimétricas dos 15 e 20 metros, o momento é negativo apresentando-se o valor na ordem dos 

-100 kNm/m. No final da cortina, na ficha, os valores apresentados são positivos, que corresponde à 

resposta da cortina devido ao encastramento da ficha no solo de fundação. O momento máximo positivo 

é registado no último troço de 5 metros, aproximadamente, registando um valor na ordem dos 375 

kNm/m. O valor justifica-se pela profundidade significante que é escavada nesta última fase. 
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3.2.4) Comparação de resultados com instrumentação 

Para comparar os valores da modelação com a realidade interpretada na monotorização da estrutura 

foram observados os deslocamentos do inclinómetro I2, porque os valores apresentados são mais 

significativos. Foi também realizada uma comparação entre os valores medidos nas células de carga 

das ancoragens das cortinas, e os valores medidos desde o tensionamento das ancoragens até o final 

da escavação. Os piezómetros só vieram confirmar que o nível freático não interferiu na execução da 

obra. 

3.2.4.1) Deslocamentos da cortina de estacas em profundidade 

Através dos resultados obtidos a partir das leituras da instrumentação foram executados gráficos onde 

se comparam os resultados obtidos em obra, reais e os fictícios na modelação. A Figura 2.32 mostra a 

comparação da evolução dos deslocamentos ao longo da profundidade da cortina. 

 

 

Figura 2.32 - Comparação da evolução dos deslocamentos, durante o processo construtivo, entre os 
resultados da modelação e os resultados obtidos pela instrumentação 

 

O gráfico apresentado demonstra a comparação entre os valores obtidos nas leituras dos inclinómetros 

referentes aos resultados da instrumentação e os resultados da modelação no Plaxis. Ambos foram 

medidos a partir do topo da cortina de estacas, viga de coroamento à cota 26. Ao analisar o gráfico, é 

possível verificar que os valores reais são consideravelmente inferiores aos obtidos na modelação, 

sobretudo a sua evolução. Esta conclusão era expectável, pois considerou-se um processo de cálculo 

mais conservativo. Em relação a valores máximos obtidos, é possível comparar o deslocamento 

máximo na última fase de obra, em que, para a modelação, foi obtido à profundidade inicial da estrutura 

com um valor na ordem dos 16,5mm, enquanto nas medições obtidas pela instrumentação, foi à 

profundidade de 3,5 com aproximadamente 10,5 mm. Ambas as medidas são deslocamentos 

Fim de Muro de Berlim 
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horizontais orientados para o interior da escavação. É possível através do mesmo gráfico verificar que 

o comprimento considerado no projeto de 4m de ficha é adequado pois o deslocamento neste troço é 

quase nulo. Uma vez que o deslocamento máximo horizontal é cerca de 0,13% da altura total da 

escavação realizada, considerou-se um deslocamento satisfatório em relação ao funcionamento em 

serviço de uma estrutura de contenção ancorada.  

 

3.2.4.2) Cargas de Ancoragem 

Na Tabela 2.6 encontram-se reunidos os valores de cargas medidas pelas células de carga colocadas 

em algumas ancoragens como as cargas previstas na modelação do Plaxis. 

 

Tabela 2.6 - Comparação da carga nas ancoragens prevista pela modelação face à medida nas células de 
carga durante o processo construtivo 

 

Carga de pré-esforço medida nas ancoragens CC3 na viga 

de coroamento 

Fase de 

Construção 

Célula de carga C3 

(Viga de coroamento) 

Po=700 kN 

Plaxis Instrumentação 

Tensionamento 

Ancoragens 
670 kN 670 kN 

Data final da 

escavação 
720 kN 675kN 

 

A tendência verificada à medida que a escavação até à cota final avança, é que a ancoragem na viga 

de coroamento ganhou carga relativamente à sua carga de blocagem. O mesmo ocorre em obra e 

também já era previsto como é possível verificar nos valores do Plaxis. Este comportamento vai ao 

encontro do expectável para o comportamento de uma cortina de estacas com ancoragens, visto que 

à medida que a escavação do terreno avança o mesmo descomprime e as ancoragens sofrem maiores 

variações. 

 

Concluindo a interpretação da comparação entre a instrumentação da obra e os resultados obtidos na 

modelação, podemos considerar que a modelação é mais conservativa por isso demonstra valores de 

deslocamentos superiores aos valores observados em obra. Sendo assim, é possível referir que ao 

calcular a estrutura de suporte, se forem utilizados os dados da modelação, será dimensionada uma 

estrutura mais conservativa uma vez que os parâmetros geotécnicos têm sempre uma incerteza 

associada. Ainda considerando a última afirmação e comparando os resultados dos deslocamentos 

obtidos na modelação e na instrumentação, existe a possibilidade de as características mecânicas do 

solo terem sido majoradas, isto é, que na realidade estas sejam superiores às que foram consideradas 

na imputação de valores no Plaxis. 
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Existindo a possibilidade de realizar uma análise paramétrica dos dados obtidos, comparando a 

discrepância de valores dos deslocamentos entre a modelação e a realidade, há a hipótese de 

caracterizar com maior rigor as características dos solos de contenção e fundação e por sua vez 

dimensionamento de uma solução com maior viabilidade económica e estrutural. 

 

No próximo capítulo será realizada uma retroanálise envolvendo um estudo paramétrico das 

características mecânicas dos solos e ainda a calibração do modelo. 

 

3.3) Retroanálise 

 

Neste capítulo pretende-se contribuir com os inúmeros estudos realizados anteriormente relacionados 

com a compreensão do comportamento do terreno. Apesar da sua importância para uma nova forma 

de abranger o dimensionamento deste tipo de estrutura, é necessário ter cuidado quando são 

extrapolados resultados de um estudo para o outro, pois cada amostra tende a comportar-se de forma 

diferente consoante a situação exposta. 

 

No presente estudo foi realizada uma análise paramétrica dos solos intervenientes, o que levou a uma 

modelação através do software anteriormente utilizado e, concluindo, os valores obtidos foram 

comparados com os que foram retirados da instrumentação. 

 

A retroanálise assume grande importância na interpretação do comportamento da formação Benfica, 

visto que os resultados previstos são significativamente superiores aos resultados obtidos em obra. 

Comparando os resultados obtidos na Figura 2.32, é possível verificar que a evolução de valores 

absolutos dos deslocamentos não é muito irregular. 

 

Posto isto, a hipótese plausível baseou-se em considerar que os solos apresentam uma resistência 

superior à considerada na modelação. Os parâmetros alterados foram apenas os do solo devido à 

grande incerteza associada às suas características de rigidez e resistência. 

3.3.1) Estudo paramétrico 

 

A presente análise teve em consideração os mesmo condicionamentos da iteração anterior, o mesmo 

solo e a mesma secção - Troço DI. Foram comparados os valores obtidos na instrumentação, mais 

detalhadamente do inclinómetro I2, apresentados na Tabela 2.7. Os valores dos alvos topográficos da 

instrumentação não foram considerados porque os resultados não foram conclusivos impedindo a sua 

interpretação correta. As seguintes leituras correspondem à fase final da escavação. 
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Tabela 2.7 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo Inclinómetro I2 e estimado no Plaxis no final 
da escavação 

 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

 

Uma vez que se vai proceder ao melhoramento das características dos solos intervenientes, é 

necessário perceber em que tipo de solo os deslocamentos horizontais têm maior relevância. Enquanto 

na modelação os valores máximos dos deslocamentos ocorrem nos aterros, por outro lado, a 

instrumentação demonstra uma realidade diferente apresentado o valor máximo de deslocamento 

horizontal a uma profundidade de 3,5 metros que coincide perto da interface entre o aluvião e as argilas 

duras e rijas. 

3.3.2) Parâmetros escolhidos e resultados 

 

Neste capítulo irá ser realizada a análise paramétrica que por sua vez necessita de decidir quais os 

parâmetros do solo a serem alterados de forma a prosseguir com o modelo de cálculo. Para tal, foram 

realizadas várias interações, primeiro alterando cada parâmetro do solo, para verificar a sua influência, 

depois considerando as alterações em simultâneo. Contudo, tal como já foi verificado, a solução mais 

eficaz passa por alterar o módulo de elasticidade. A resposta da cortina e do solo face à movimentação 

de terras e tensionamento das ancoragens provocou deslocamentos tão pequenos que o regime 

considerado foi o elástico. Como tal, um dos parâmetros alterados foi o módulo de deformabilidade do 

solo. 

 

Recorrendo ao software Plaxis, com base na Figura 2.33, verifica-se que o ângulo de resistência ao 

corte é outro parâmetro do solo influente. Como se pode observar na Figura 2.33, tanto a camada de 

aterros como a de aluvião têm em comum uma alta densidade de pontos azuis-claros que representam 

acréscimo de tensão normal e endurecimento por corte. Na legenda da figura são nomenclados como 

Cap&Hardening Points. Já na última camada, no terreno constituído por argilas duras e rijas ocorre 

numa vasta área o endurecimento por corte, representado na figura por pontos verdes, descritos na 

legenda como Hardening Points. Dado que o ângulo de resistência destas argilas apresenta o valor de 

36º e é considerado exagerado aumentar este parâmetro, foi alterado o módulo de deformabilidade ao 

invés do anterior. Note-se que, as zonas plastificadas são apenas os pontos a encarnado, Mohr-

Coulomb point, as restantes zonas apresentam apenas um aumento do endurecimento, significando 

que ainda têm alguma reserva antes da plastificação. 
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Figura 2.33 - Ilustração da plastificação do solo na modelação numérica inicial 

 

De seguida serão apresentadas alterações dos parâmetros do terreno, para cada tipo de solo. A 

primeira análise está relacionada com a camada superficial de aterro, a segunda à resposta do aluvião, 

e a terceira das areias argilosas compactas. No entanto, de forma a recapitular os dados iniciais do 

solo, a seguinte tabela, Tabela 2.8, repete os valores iniciais do solo em estudo. 
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Tabela 2.8 - Caraterização do terreno considerada inicialmente 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 15000 100000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 15000 100000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 15000 45000 300000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 24 28 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

 

A próxima tabela indicará as características do solo, desta vez com a alteração dos aterros. Os 

parâmetros alterados dessa camada foram o módulo de elasticidade e o ângulo de atrito interno. Além 

da justificação anteriormente apresentada, Figura 2.33, o aumento dos parâmetros são justificáveis 

considerando a sobrecarga a que o terreno teve submetido durante vários anos por se tratar de uma 

via de circulação de autocarros de transporte público. 

  



44 

 

Na Tabela 2.9, estão apresentados os novos parâmetros do solo, com alterações apenas nos Aterros 

realçados a negrito. 

 

Tabela 2.9 - Caracterização do terreno - Otimização de Aterros 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 8000 15000 100000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 8000 15000 100000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 24000 45000 300000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 30 28 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

Procedendo novamente à modelação numérica no Plaxis, seguindo os mesmos passos da modelação 

anterior, foram obtidos os seguintes valores. Na  Tabela 2.10 encontram-se os valores obtidos na 1ª 

iteração. 

 

 

Tabela 2.10 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo inclinómetro I2 e estimado no plaxis no final 
da escavação  

 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

Plaxis – Otimização Aterros 13,81 

 

Comparando os resultados obtidos entre a instrumentação e a primeira otimização feita, constata-se 

um melhoramento nos valores obtidos, ainda com pouco significado.  

 

De seguida foram alterados os parâmetros da camada de aluvião,. Assim, na Tabela 2.11, encontram-

se as alterações dos parâmetros da camada em estudo. Foram alterados o módulo de elasticidade e o 

ângulo de resistência ao corte, tal como no caso de estudo anterior. 
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Tabela 2.11 - Caraterização do terreno - Otimização da camada do Aluvião 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 25000 100000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 25000 100000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 15000 75000 300000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 24 32 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

Realizando a modelação exatamente da mesma forma como foi feita para os aterros, mas desta vez 

com os parâmetros do aluvião alterados, foram obtidos os valores apresentados no quadro Tabela 2.12. 

Destaca-se que o valor do módulo de deformabilidade é acima da média para este tipo de terreno. 

 

Tabela 2.12 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo inclinómetro I2 e estimado no Plaxis no final 
da escavação 

 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

Plaxis – Otimização da camada Aluvião 11,53 

Comparando os resultados com a modelação inicial, é possível verificar uma aproximação dos valores 

obtidos na instrumentação. Os valores obtidos na 2ª iteração foram ainda mais próximos do que na 1ª, 

tal como era expectável, visto que os deslocamentos máximos da instrumentação ocorrem na fronteira 

entre a camada do aluvião e entre as areias argilosas. 

 

Continuando o procedimento, foram alterados os parâmetros das areias argilosas compactas e rijas, 

utilizando o mesmo procedimento praticado até agora. A Tabela 2.13, apresenta os valores 

considerados. 
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Tabela 2.13 - Caraterização do terreno - Otimização das Areias argilosas compactas 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 15000 150000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 5000 15000 150000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 15000 45000 450000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 24 28 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

À semelhança dos procedimentos utilizados até agora, foram respeitados os mesmo métodos de forma 

a obter a seguinte tabela de resultados, Tabela 2.14. 

 

Tabela 2.14 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo inclinómetro I2 e estimado no Plaxis no final 
da escavação 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

Plaxis – Otimização da camada Areias Argilosas 

compactas a muito compactas 
15,22 

 

Como seria de esperar, uma vez que que os deslocamentos nesta camada já eram reduzidos, a 

alteração dos parâmetros da última camada diminui a aproximação em relação aos valores obtidos na 

instrumentação. 

 

Na  

Figura 2.34, estão representados os gráficos da evolução dos deslocamentos ao longo da cortina para 

as 3 alterações de parâmetros de solo apresentados. Cada otimização, representada na  

Figura 2.34, é comparada com os valores da instrumentação e das características da modelação 

iniciais.  
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Figura 2.34 - Comparação da evolução dos deslocamentos horizontais em profundidade entre a 

instrumentação a modelação inicial e a) otimização dos aterros, b) otimização da camada de aluvião, c) 
otimização das areias argilosas 

 

Considerando as três otimizações separadamente é possível verificar que houve uma aproximação dos 

valores obtidos na instrumentação. Como tal, e de forma a otimizar ainda mais a solução, foi 

considerada a alteração dos parâmetros das três camadas dos solos intervenientes: aterros, aluvião e 

areias argilosas em simultâneo. 
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Na Tabela 2.15, estão apresentados os valores considerados, destacados a negrito. 

 

Tabela 2.15 - Caraterização do terreno - Otimização de todas as camadas do solo intervenientes 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 8000 25000 150000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 8000 25000 150000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 24000 75000 450000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 30 32 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

A modelação numérica manteve-se como se procedeu anteriormente, e os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 2.16. A este ponto é possível concluir que a presente modelação se trata de 

uma otimização total, pois reúne o melhoramento de todos os tipos de solo intervenientes. Tal como 

anteriormente, destaca-se pelo facto do valor do módulo de deformabilidade da camada de aluvião se 

encontra acima da média. 

 

Tabela 2.16 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo inclinómetro I2 e estimados no Plaxis no final 
da escavação 

 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

Plaxis – Otimização de todos os solos 

intervenientes 
8,61 

 

Ao analisar a Tabela 2.16 verifica-se que os resultados da modelação diferem cerca de 2 mm dos 

resultados obtidos na instrumentação concluindo que os resultados são bastante satisfatórios face à 

diferença inicial de 6 mm.  

Não obstante dos ótimos resultados obtidos, considerou-se uma última iteração realizando o 

melhoramento dos parâmetros do solo apenas nas duas primeiras camadas dos solos intervenientes, 
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os aterros e o aluvião. Como a análise individual da camada de areias argilosas não mostrou ser 

significativa, realizou-se esta iteração de modo a perceber se em conjunto teria mais influência. Tal 

como explicado no início do capítulo, a análise realizada trata-se de uma retroanálise, sendo que, no 

caso de não ser verificarem grandes influências nas alterações realizadas, convém manter os valores 

iniciais. 

Tabela 2.17 Caraterização do terreno - Otimização das camadas de Aterro e Aluvião 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 8000 25000 100000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 8000 25000 100000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 24000 75000 300000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 30 32 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

Repetiram-se os passos da modelação numérica e foram obtidos os seguintes resultados, 

apresentados na Tabela 2.18, destacando-se o valor do módulo de deformabilidade do aluvião acima 

da média. 

 

Tabela 2.18 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo inclinómetro I2 e estimados no Plaxis no final 
da escavação 

 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

Plaxis – Otimização das camadas Aterros e 

Aluvião 
9,44 

 

De modo a conseguir resultados ainda mais próximos da realidade, foi realizada mais uma iteração de 

forma a que o deslocamento no Plaxis fosse superior ao do inclinómetro I2 para manter a modelação 

como o método mais conservativo. Foram alterados os valores então do aluvião e das areias argilosas 

compactas. Os valores estão realçados a negrito na Tabela 2.19. 
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Tabela 2.19 - Caracterização do Terreno - Otimização do Aluvião e Areias Argilosas 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 25000 25000 150000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 25000 25000 150000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 75000 75000 450000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 24 32 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 

 

Os valores obtidos são considerando os ótimos visto que a diferença com os resultados da 

instrumentação nem chegam a 1 mm. A Tabela 2.20 apresenta os valores obtidos na modelação que 

seguiu os mesmos procedimentos, sendo que optou-se pelo módulo de deformabilidade pouco realista 

da camada de aluvião. 

 

Tabela 2.20 - Deslocamento máximo horizontal medido pelo inclinómetro I2 e estimados no Plaxis no final 
da escavação 

 

Inclinómetro – deslocamento medido no solo atrás da cortina de estacas 

Deslocamento horizontal máximo Ux (mm) 

Inclinómetro I2 10,25 

Plaxis – Modelação Inicial 16,24 

Plaxis – Otimização das camadas Aluvião e 

Areias Argilosas 
10,56 

 

Os deslocamentos obtidos pela última modelação são muito parecidos com os reais, obtidos em obra. 

A diferença entre os valores modelados e obtidos através da instrumentação do inclinómetro I2 é 0,31 

mm.  
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Observando os resultados obtidos nas últimas iterações, é possível concluir que, se houver 

melhoramento das três camadas dos solos intervenientes, a modelação não é o método mais 

conservativo. O mesmo se passa quando apenas são alterados os parâmetros dos Aterros e Aluvião. 

Como tal, de modo a obter os valores mais aproximados aos reais através do inclinómetro I2, foi 

considerado o modelo de cálculo em que os resultados são os mais próximos da realidade, alterando 

os parâmetros do Aluvião e Areias argilosas. 

 

  

Figura 2.35, encontram-se os gráficos do desenvolvimento dos deslocamentos horizontais ao longo da 

cortina na modelação onde são alterados os parâmetros dos 3 solos intervenientes e quando são 

alterados apenas das camadas do Aluvião e Areias Argilosas. 

 

 

 

 
Figura 2.35 - Evolução dos deslocamentos horizontais na cortina considerando a sobreposições de 

efeitos das análises paramétricas A) Otimização de todas as camadas B) Otimização Aluvião e Areias 
Argilosas 

 

Analisando os gráficos bem como os valores obtidos no software correspondente a essas análises 

paramétricas, constata-se que o estudo feito onde apenas os Aterros não sofrem alteração dos seus 

parâmetros de resistência mecânica é mais significativo. 

 

Como tal, na modelação e conceção de soluções alternativas, considerar-se-á a sobreposição dos 

efeitos do Aluvião e Areias Argilosas compactas. 
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4) Soluções alternativas 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar soluções alternativas à inicialmente utilizada. A primeira 

solução alternativa apresenta na mesma a solução de cortina de estacas, mas com a alteração do 

afastamento entre estacas e o nível de ancoragens. A segunda solução alternativa consiste na 

execução de paredes de CSM em todo o recinto, recorrendo a ancoragens. Para ambas as opções 

foram considerados os melhoramentos dos solos em 2.6.1.1): alteração dos parâmetros do Aluvião e 

das Areias Argilosas. 

 

No intuito de comprar as soluções em termos de viabilidade de execução, foi realizado um estudo 

económico de cada solução e comparou-se no fim. 

 

Por fim, para completar tanto o estudo do desempenho estrutural como o económico, foi realizada uma 

análise de risco às estruturas vizinhas de modo a entender quais os riscos associados de uma 

escavação com cerca de 14 metros de profundidade no meio urbano. 

4.1 Otimização da solução de Cortina de Estacas 

Tratando-se de um melhoramento da solução utilizada inicialmente os elementos estruturais são os 

mesmos, estacas com diâmetro de 600 mm com um comprimento aproximado de 13 m de profundidade 

com uma ficha de encastramento de 4m mínimo. 

 

A alteração na primeira solução alternativa é o afastamento entre estacas, que inicialmente estava 

prevista 1,0 metro e as ancoragens com 3,0 metros que passaram para 1,50 metros e 4,5 metros, 

respetivamente. Na Figura 3. 1 está representada, em planta, a alteração da solução.  

 

 

Figura 3. 1 - Ilustração da planta da cortina de contenção, com o novo afastamento entre estacas 
(medidas em metros)  
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4.1.1 Modelação Numérica 

À semelhança do procedimento realizado no capítulo 3.5, recorreu-se ao programa de cálculo Plaxis 

2D para a modelação da solução. De modo a que a comparação seja mais fidedigna a secção estudada 

foi a mesma, o alinhamento DI. 

A geometria do modelo manteve-se e as características do plate que representa a cortina, foi alterada. 

A alteração baseou-se na diminuição da rigidez da estrutura uma vez que o afastamento das estacas 

aumentou. Aumentando o espaçamento das estacas por sua vez as ancoragens também aumentaram 

de espaçamento. 

Em relação ao cenário geotécnico, foi considerada a última otimização de terreno na análise 

paramétrica do modelo, isto é, o melhoramento dos parâmetros do Aluvião e das Areias Argilosas.  

4.1.1.1 Caraterização do Terreno 

 

A caraterização do solo utilizada no modelo construtivo Hardening Soil está representada na Tabela 3. 

1. 

 

Tabela 3. 1 - Caraterização do Terreno 

 

Parâmetros do modelo 

Hardening Soil 

Cenário Geotécnico 

ATERROS ALUVIÃO 

AREIAS ARGILOSAS 

COMPACTAS A 

MUITO COMPACTAS 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 18 19 20 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 25000 20000 300000 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 25000 20000 300000 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 75000 60000 900000 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 0 5 20 

𝜑′ [°] 24 32 36 

𝑚 [−] 0.5 0.5 0.5 

𝛹 [°] 0 0 0 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 Drenado Não Drenado Drenado 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 Rígida 
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4.1.1.2 Caraterização da Cortina de Estacas 

 

A caraterização da cortina de estacas sofreu alterações nos seguintes parâmetros: 

 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝐸𝐴/𝑚 =  6,016 × 106 𝑘𝑁/𝑚 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥ã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝐸𝐼/𝑚 =  1,357 × 105 𝑘𝑁𝑚2/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝑤 = 4,7 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

4.1.1.3 Caraterização das Ancoragens 

 

A geometria das ancoragens permanece igual às caraterísticas consideradas na modelação inicial, 

apenas foi alterado o Pútil visto que o afastamento das ancoragens aumentaram de 3m para 4,5m. A 

alteração está representada na Tabela 3. 2 

 

Tabela 3. 2 - Caraterização das ancoragens 

 

Ancoragens da cortina de estacas 

 Comprimento Livre Bolbo de selagem 

 1º Nível 1ª Nível 

𝐸𝐴 (𝑘𝑁/𝑚) 1,75 × 105 7,86 × 105 

Pútil (kN/m) 149 

 

4.1.2 Resultados da modelação 

As fases respeitaram o mesmo procedimento realizado no capítulo anterior. 

Foi obtida a configuração da deformada apresentada na seguinte figura, ao final da escavação. 

 

 
Figura 3. 2 - Configuração da malha de elementos finitos deformada no final do processo construtivo 

(Deformada ampliada) 
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Figura 3. 3 - Deslocamentos verticais no solo (deslocamento máximo 23,76 mm) 

 

  

 
Figura 3. 4 - Deslocamentos horizontais do solo (deslocamento máximo 24,83 mm) 
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Figura 3. 5 - Deslocamento da cortina na fase final da escavação a) Deslocamento total b) Deslocamento 
horizontal c) Deslocamento vertical 

 

 

4.1.2.1 Dimensionamento e verificação de segurança 

O dimensionamento desta solução considerou os esforços condicionantes obtidos na modelação 

através do Plaxis. Tendo em conta esses resultados, foi realizada a verificação de segurança aos 

Estados Limites Últimos de acordo com o EN 1992-1-1 (Eurocódigo 2,2004). 

 

a) Deslocamento 

máximo = 24,82 

mm 

b) Deslocamento 

máximo horizontal = 

24,79 mm 

 

c) Deslocamento 

máximo vertical = 

1,14 mm 
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Figura 3. 6 - Esforços da cortina ao longo do comprimento no final da escavação a) DMF b) DN c) DV 

 

 

 

 

 

De modo a considerar a estrutura projetada para o estado limite último, foi aplicado um coeficiente de 

segurança de 1,5. Na Figura 3. 6 encontram-se os esforços por área de influência de cada estaca. 

 

Tabela 3. 3 - Valores de cálculo dos esforços na cortina de estacas 

 

Msd Nsd Vsd 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

268,67 937,17 173,84 

 

4.1.2.2 Estado limite último à compressão 

 

𝜎𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =
𝑁𝑆𝑑

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎

=
937,17

𝜋 × 0,302
= 3314,56 𝑘𝑃𝑎 

Ao realizar o cálculo no presente plano seria necessário considerar os efeitos de primeira e segunda 

ordem que um elemento sujeito a esforço axial está sujeito. No entanto, como se trata de uma estrutura 

composta por várias estacas seguidas que compõem uma cortina, estes efeitos foram desprezados. 

Considerando que a tensão máxima considerada à compressão de um elemento de betão é de 20 MPa 

têm-se: 

 

3314,56 𝑘𝑃𝑎 ≤ 20000 𝑘𝑃𝑎  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 

a) Diagrama de 

Momentos fletores 

(máximo: 179,11 kNm/m) 

b) Diagrama de 

esforço axial (máximo: 

624,78 kN/m) 

 

c) Diagrama de esforço 

transversa (máximo: 

115,89 kN/m) 
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4.1.2.3 Estado limite último de resistência à flexão 

 

As estacas estão submetidas à flexão composta com compressão, sendo que, tanto a componente 

vertical da força das ancoragens como o peso próprio da cortina, são responsáveis pelos esforços 

axiais. Como tal, em primeiro lugar é preciso entender se o esforço normal é favorável no que diz 

respeito à determinação da armadura de flexão. Analisando o gráfico M-N constata-se que a partir de 

um esforço normal reduzido de 0,4 que a percentagem mecânica de armadura decresce o que leva à 

determinação de armaduras inferiores (ver expressão As,tot). O cálculo do esforço axial reduzido está 

apresentado de seguida e é possível verificar ser inferior a 0,4. Como tal, a sua consideração leva a 

uma redução de área de armadura inferior, se se considerasse apenas flexão simples. 

Consequentemente o dimensionamento das armaduras longitudinais das estacas consideraram os 

efeitos promovidos pela flexão simples, desprezando a interação M-N. 

 

𝜈 =
𝑁𝑠𝑑

𝜋 × 𝑟2 × 𝑓𝑐𝑑

=
937,17

𝜋 × 0,302 × 20000
= 0,17 

A partir da EN 1992-1-1 a verificação da segurança ao ELU de flexão simples é dada pela seguinte 

condição: 

 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑

≤ 1 

MEd : Momento Flector actuante; 

MRd : Valor de cálculo da resistência máximo do elemento estrutural; 

𝑀𝑅𝑑 =  𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑓𝑦𝑑 × 𝑧 

𝑧 = 0,9 × 𝑑𝑒 

𝑀𝐸𝑑: 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑀𝑅𝑑: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝑑𝑒: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎 

𝑟: 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎 

 

O cálculo da área de armadura de flexão necessita de, em primeiro lugar, determinar o momento fletor 

reduzido (µ) e a percentagem mecânica de armadura (ω). O momento reduzido (µ) é calculado segundo 

a norma de EN 1992-1-1 e a percentagem mecânica da armadura foi determinada com base nos 

ábacos de flexão composta para secções circulares em betão armado, considerando 𝜈 = 0.  

 

µ =
𝑀𝑆𝑑

2 × 𝜋 × 𝑟3 × 𝑓𝑐𝑑

=
268,67

2 × 𝜋 × 0,303 × 20000
= 0,07 

 

𝜔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,2 

 

Com a percentagem mecânica calculada, é possível calcular a área da armadura: 
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𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝜔 × 𝐴𝑐 × 𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑

=
0,2 × 𝜋 × 0,302 × 20

435
= 25,99𝑐𝑚2/𝑚 

Em função ao resultado obtido, considerou-se uma armadura longitudinal de 10Ø20, equivalente a uma 

área de 29,45 𝑐𝑚2. Não foram consideradas dispensas de armadura uma vez que o objetivo final é a 

comparação de soluções. Ficou por realizar a possibilidade de dispensa de armaduras tanto na primeira 

solução como na presente, de forma a considerar uma estrutura mais económica. 

 

𝑀𝑅𝑑 =  𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑓𝑦𝑑 × 𝑧 

 

𝑀𝑅𝑑 =  29,45 × 10−4 × 435 × 103 × 0,9 × 0,45 = 518,84 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Assim, a verificação de segurança de ELU de resistência à flexão simples: 

 

268,67

518,84
≤ 1  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 

 

4.1.2.4 Estado limite último ao esforço transverso 

 

Segundo En 1992-1-1 a verificação ao esforço transverso é dado por: 

 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑

≤ 1 

 

𝑉𝐸𝑑: 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑉𝑅𝑑: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

 

Para o cálculo do esforço transverso é necessário transformar a secção circular numa secção 

retangular equivalente. A expressão para o seu cálculo é conseguida através das expressões de largura 

e altura útil equivalentes: be e de. 

𝑑𝑒 = 0,45 × ∅ + 0,64 (𝑑 −
∅

2
) = 0,366 𝑚 

𝑏𝑒 = 0,9 ×  ∅ = 0,54 𝑚 

𝑑𝑒: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑏𝑒 : 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑑: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎 

∅: 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎 

 

 

 

 

Com as dimensões equivalentes calculadas pode-se determinar a área de armadura transversal para 

resistir ao esforço transverso: 
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𝐴𝑠𝑤

𝑠
=  

𝑉𝑠𝑑

𝑧. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃. 𝑓𝑦𝑑

=  
173,84

0,9 × 0,45 × 𝑐𝑜𝑡𝑔(30) × 435 × 103
=

5,69 𝑐𝑚2

𝑚
𝑝𝑜𝑟 2 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠

=

2,85  𝑐𝑚2

𝑚
𝑚

 

 

Asw: Área armadura de esforço transverso; 

s: espaçamento armadura de esforço transverso; 

 

A armadura de esforço transverso necessária de forma a garantir os requisitos mínimos de segurança 

tem que ser superior ou igual à amadura mínima de esforço transverso regulamentada, de acordo com 

o EN 1992-1-1. Segue-se a expressão que define a armadura mínima do esforço transverso: 

𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08 × √𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘

=
0,08 × √30

500
= 8,76356 × 10−4 

 

𝑓𝑐𝑘: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝐶30/37 

𝑓𝑦𝑘: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑎ç𝑜 𝐴500 

 

Segue-se a armadura mínima: 

 

𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 𝜌𝑤. 𝑏𝑤 . sin(𝛼) =  8,76356 × 10−4 × 0,35 × 1 = 3,07 × 10−4  𝑐𝑚2/𝑚/𝑚  

 

Como a armadura mínima é superior à calculada em cima, esta será a armadura considerada para 

resistir ao esforço transverso. A quantidade de armadura existente é suficiente para garantir a 

ductilidade da secção caso ocorra fendilhação da estrutura. 

 

Desta forma adotaram-se ∅10/175 𝑐𝑚 equivalentes a uma área de 4,49 cm2/m. Da mesma forma que 

para a armadura longitudinal se poderia recorrer a dispensa de armaduras, neste caso para as cintas 

também era possível, aumentando o espaçamento das mesmas. 

 

𝑉𝑅𝑑 = 8,98 × 10−4 × 0,9 × 0,45 × 𝑐𝑜𝑡𝑔(30) × 435 × 103 = 274,02 𝑘𝑁/𝑚 

 

Verificação de segurança ao esforço transverso: 

173,84

274,02
≤ 1  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 

Também foi verificada a compressão às bielas através das seguintes expressões: 

 

𝜎𝑐,𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑉𝑠𝑑

𝑏𝑒 × 0,9 × 𝑑𝑒 × 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) × cos  (𝜃)
=

173,84

0,54 × 0,9 × 0,45 × 𝑠𝑒𝑛 (30) × cos(30)
= 1835,69 𝑘𝑃𝑎 

 

𝜎𝑐,𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 ≤ 0,6 × 𝑓𝑐𝑑 × (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) ⇔ 𝜎𝑐,𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎𝑠 ≤ 0,6 × 20 × (1 −

30

250
) = 10,56 𝑀𝑃𝑎 

 

1,84 𝑀𝑃𝑎 ≤ 10,56 𝑀𝑃𝑎  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 
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4.1.2.5 Estado limite de serviço – Deformação 

Uma vez verificados os estados limites últimos de resistência, ficam por calcular os estados de serviço, 

através do controle da deformação da cortina. De acordo com a EN 1992-1-1 a deformação máxima 

deve ser inferior a L/500, onde o L é a profundidade da escavação, que neste caso é o comprimento 

da estaca com 13 metros. Com isto, o deslocamento máximo admitido é de 26 mm e o deslocamento 

horizontal máximo obtido na modelação foi de 24,79mm. 

4.2 Parede em painéis solo-cimento armada com perfis metálicos 

 

O presente método construtivo trata-se de um processo construtivo que se baseia em desagregar o 

solo e misturá-lo com calda, maioritariamente cimentícia. O método segue uma tipologia de trabalho 

muito semelhante às das paredes moldadas, utilizando o mesmo tipo de equipamentos, a maior parte 

deles com dimensões de grande escala. A presente obra permitiria a utilização do mesmo, uma vez 

que a área de estaleiro era suficientemente grande para armazenar todo o material necessário. 

 

Este processo construtivo apresenta menor resistência mecânica da estrutura, portanto existe a 

possibilidade de reforçar a mesma com armadura ordinária enquanto a mistura solo-cimento se 

encontra fresca. Por outro lado, tanto a verticalidade da estrutura como a redução de juntas no resultado 

final são vantagens significativas no processo. 

 

As duas próximas figuras representam a solução adotada. A Figura 3. 7 apresenta a parede CSM em 

planta e Figura 3. 8 num corte. 

 

 

 
Figura 3. 7 - Planta ilustrativa de uma secção de parede de CSM proposta reforçada com perfis metálicos 

(medidas em metros) 

 

As dimensões dos elementos tiveram por base a experiência de outras obras e tratam-se de medidas 

standart suportadas pelos equipamentos utilizados para sua execução. Consideraram-se painéis com 

2,40 metros de comprimento e 0,5 metros de largura. O espaçamento utilizado entre perfis IPE 270 foi 
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de 1,10 metros e considerou-se uma sobreposição de 0,20 metros de forma a garantir juntas de 

elementos bem constituídos. 

4.2.1 Modelação numérica 

 

Tal como nas soluções anteriores, recorreu-se ao programa Plaxis 2D para a modelação da solução. 

A secção em estudo foi o mesmo alinhamento DI, de forma a conseguir comparar resultados com maior 

finidade.   

 

Em relação á geometria de cálculo mantiveram-se exatamente as mesmas das soluções utilizadas até 

agora. Foram considerados 2 níveis de ancoragens uma vez que o presente elemento estrutural 

apresenta uma rigidez inferior à da cortina de estacas. 

 

Relativamente à cateterização do cenário geotécnico, foram utilizados os parâmetros obtidos na análise 

paramétrica no capítulo 2.6 correspondente à retroanálise, que também já foram utilizados na 1ª 

solução alternativa. De forma a caraterizar a solução CSM foi adicionada à caraterização do terreno os 

painéis, cuja contribuição será considerada no cálculo da solução. A Figura 3. 8 Encontra-se em corte, 

a ilustração da solução construtiva em painéis de CSM. 

 

 

 
 

 
Figura 3. 8 - Ilustração da geometria em CSM no programa de cálculo automático PLAXIS 2D e pormenor 

da parede 
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4.2.1.1 Caraterização do terreno 

 

Os parâmetros do solo foram utilizados os mesmos que na primeira solução alternativa, ou seja, os 

parâmetros obtidos após a análise paramétrica. 

 

Os painéis de CSM foram modelados considerando o modelo Mohr Coulomb, pois assumiu-se o 

comportamento elástico perfeitamente plástico. A caracterização do solo-cimento está apresentada na 

Tabela 3. 4. 

 

Tabela 3. 4 - Caraterização dos painéis de CSM 

 

Parâmetros do modelo 

Mohr Coulomb 
PAINÉIS de CSM 

ϒ𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  [𝑘𝑁/𝑚3] 21 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [𝑘𝑁/𝑚2] 1000000 

ν 0,3 

𝑐′ [𝑘𝑁/𝑚2] 600 

𝜑′ [°] 30 

 

4.2.1.1.2 Caraterização da parede CSM 

Considera-se para efeitos resistentes da estrutura CSM a existência dos perfis metálicos IPE 270 

espaçados de 1,10 metros. Como tal, a estrutura plate será caracterizada apenas pela resistência 

destes elementos. 

 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝐸𝐴/𝑚 =  1,200 × 106 𝑘𝑁/𝑚 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑒𝑥ã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝐸𝐼/𝑚 =  2,211 × 104 𝑘𝑁𝑚2/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 → 𝑤 = 8,75 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

 

As vigas de distribuição e de coroamento, à semelhança dos casos anteriores, foram desprezadas visto 

que segundo o plano de estudo teriam pouca influência. 

 

4.2.1.3 Caracterização das ancoragens 

Foram consideras as seguintes características nas ancoragens a instalar no sistema de painéis de CSM 
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Tabela 3. 5 - Caraterização da geometria das ancoragens da parede de CSM 

 

Ancoragens da parede de CSM 

 
Inclinação 

(º) 

Comprimento livre 

(m) 

Bolbo de Selagem 

(m) 

1º Nível 30 11 6 

2º Nível 30 9 6 

 

Tabela 3. 6 - Caraterização dos elementos constituintes das ancoragens 

 

Ancoragens da cortina de estacas 

 Comprimento Livre Bolbo de selagem 

 1º Nível 2ª Nível 1º Nível 2ª Nível 

𝐸𝐴 (𝑘𝑁/𝑚) 1,75 × 105 7,86 × 104 

Pútil (kN/m) 212 

 

À semelhança dos elementos das outras ancoragens, a caraterização do bolbo de selagem foi feita 

considerando um betão de fraca resistência de 25 GPa. Quanto à área considerou-se um diâmetro de 

15 cm correspondentes a um incremente de 20 % do diâmetro das ancoragens. 

 

A carga do pré-esforço no plano foi calculada considerando a carga Pbloc a dividir pelo afastamento das 

ancoragens. No presente modelo considerou-se o afastamento de 3,3 metros e um Pútil de 700 kN. 

 

As ancoragens têm um carater provisório, pelas mesmas razões explicadas anteriormente. 

4.2.2 Resultados da modelação 

 

Uma vez concluída a definição do modelo de cálculo, elementos estruturais, caraterização e geometria, 

procedeu-se à simulação do processo construtivo, através dos passos descritos na Tabela 3. 7. 

Tabela 3. 7 - Faseamento construtivo do corte DI 

 

Faseamento construtivo 

Fase 0 Repouso 

Fase 1 Fase Inicial 

Fase 2 Execução dos painéis CSM 

Fase 3 Escavação do 1º nível 

Fase 4 Execução e tensionamento do 1º nível de ancoragens 

Fase 5 Escavação do 2º nível 

Fase 6  Execução e tensionamento do 2º nível de ancoragens 

Fase 7  Escavação até à cota final de escavação – 3º nível de escavação 
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Com a fase de cálculo apresentada, ilustra-se na Figura 3. 9 a malha de elementos finitos deformada 

após final da escavação. 

 

 

 
Figura 3. 9 - Configuração deformada da malha de elementos finitos no final da escavação (deformada 

ampliada) 
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Na Figura 3. 10 e Figura 3. 11 encontram-se os deslocamentos horizontais e verticais do solo, 

respetivamente, provocados pela escavação. 

 

 
 

 
Figura 3. 10 - Deslocamentos horizontais no solo (deslocamento máximo 10,44 mm) 

 

 
 

 
Figura 3. 11 - Deslocamentos verticais no solo (deslocamento máximo 10,46 mm) 
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a)  Deslocamentos 
totais. (máximo 10,77 

mm) 

 

b) Deslocamentos 
horizontais (máximo 

10,44 mm) 

 

c) Deslocamentos 
verticais (máximo 

2,65 mm) 

 
Figura 3. 12 - Deslocamento na parede CSM no final da escavação A) Deslocamentos totais B) 

Deslocamentos horizontais C) Deslocamentos Verticais 

 

4.2.2.1 Dimensionamento e verificação de segurança 

 

 

a)  Esforço Axial (Valor 
máximo 322,22 kN) 

 

b) Esforço Transverso (Valor 
máximo 80,21 kN) 

 

c) Diagrama de 
momento fletor (valor 
máximo 99,52 kNm) 

 
Figura 3. 13 - Diagrama de momentos na parede de CSM no final da escavação. a) Diagrama esforço axial 

b) Diagrama ade esforço transverso c) Diagrama de momento fletor 
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À semelhança das outras soluções alternativas, os esforços máximos obtidos a partir do software 

utilizado, serão majorados por 1,5, e assim proceder ao dimensionamento e verificação de segurança. 

 

Tabela 3. 8 - Valores de cálculo dos esforços na parede CSM (valores apresentados por metro linear da 
parede CSM) 

 

Msd Nsd Vsd 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

149,28 483,33 120,32 

 

 

Considerando os valores apresentados na Tabela 3. 8 foi realizada a verificação de segurança em 

estado limite último da resistência à compressão, esforço transverso e resistência à flexão da estrutura 

de parede CSM. 

 

Foi mais uma vez verificada a segurança de acordo com o Eurocódigo 2 e Eurocódigo 3, (Eurocódigo2, 

2004) e (Eurocódigo 3,2005) 

 

4.2.2.2 Estado limite último de resistência à compressão – Painéis de CSM 

Foi realizada a verificação do estado limite último da estrutura começando pela resistência à 

compressão. 

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =
𝑁𝑠𝑑

𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜

=
483,33

0,5 × 1,0
= 966,66 𝑘𝑃𝑎 

Admitindo que a tensão máxima à compressão de um elemento de CSM é de 2MPa considera-se: 

 

966,66 𝑘𝑃𝑎 ≤ 20000 𝑘𝑃𝑎 

 

4.2.2.3 Estado limite último de resistência à flexão – Perfis de IPE 270 

 

Visto que a contribuição do painel CSM tem pouca relevância quando comparado com a contribuição 

dos perfis metálicos, estes elementos foram desprezados. Assim, e conservativamente assumiu-se que 

apenas os perfis metálicos IPE 270, que reforçam o painel CSM, é que resistem à flexão.  

 

𝑀𝑟𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
𝑊𝑝𝑙 × 𝑓𝑦𝑑

𝛾𝑀0 × 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

485 × 10−6 × 355 × 103

1,0 × 1,1
= 156,53 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

 

Na Tabela 3. 8 tem-se o valor do momento fletor atuante na parede, logo a verificação de segurança 

com a seguinte expressão: 

 

149,28

156,53
≤ 1  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 
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4.2.2.4 Estado limite último de resistência ao esforço transverso – Perfis de IPE 270 

 

𝑉𝑟𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =  
𝐴𝑣 × 𝑓𝑦𝑑

√3 × 𝛾𝑀0∆ × 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

22,14 × 10−4 × 355 × 103

√3 × 1,0 × 1,1
= 412,53 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

 

De acordo com os esforços de cálculo determinados na Tabela 3. 8 a segurança quanto ao esforço 

transverso está verificada através: 

 

𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑟𝑑

≤ 1 ⇔
120,32

412,53
≤ 1  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎! 
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5) Análise comparativa das soluções 

5.1) Análise comparativa entre soluções 

 

Neste capítulo as várias soluções serão comparadas de forma a perceber o comportamento tanto do 

solo como da solução adotada. Uma vez apresentadas duas soluções alternativas para além daquela 

que foi inicialmente apresentada, seguem-se as comparações entre a solução inicial, a solução inicial 

com os parâmetros do solo melhorado e as duas soluções alternativas apresentadas. 

Todas as soluções alternativas apresentadas demonstraram ser viáveis quanto ao ponto de vista 

construtivo, embora umas mais vantajosas que outras, no que diz respeito ao deslocamento do solo no 

sentido do interior da escavação. 

 

De forma a entender-se de uma forma mais eficaz a otimização conseguida quanto à solução inicial 

com as soluções propostas, realizaram-se dois gráficos para que cada solução pudesse ser comparada 

individualmente. Assim a Figura 4. 1, Figura 4. 2 ilustram a comparação entre as várias alternativas 

estudadas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 1 - Comparação dos deslocamentos horizontais entre a solução inicial, a retroanálise e a 

solução alternativa do afastamento das estacas para 1,5m 
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Figura 4. 2 - Comparação dos deslocamentos horizontais entre a solução inicial, a retroanálise e a 

solução alternativa da parede de CSM 

 

Por último foram ainda comparadas as 2 alternativas com a instrumentação obtida durante as 

campanhas em obra. Na Figura 4. 3 está representado o gráfico de comparação. 

 

 

 
Figura 4. 3 - Gráfico representativo da comparação dos deslocamentos horizontais no sentido do interior 

da escavação das 2 soluções alternativas e da instrumentação. 
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Analisando as soluções alternativas, conclui-se tal como expectável, que as soluções de cortina de 

estacas com trado contínuo mostram uma deformada semelhante à da solução inicial e que o 

deslocamento máximo se encontra aproximadamente à mesma cota. Ainda que os valores dos 

deslocamentos horizontais sejam muito aproximados à primeira solução, é notável um aumento das 

deformações da estrutura uma vez que a rigidez da estrutura diminui com o aumento do espaçamento 

entre estacas. 

 

Quando comparada a solução da parede de CSM com a solução inicial, notam-se valores de 

deslocamentos da cortina ao longo do seu comprimento bastante diferentes. Ambos revelam 

deslocamentos máximos no topo da escavação, no entanto, a solução da parede CSM apresenta 

valores de deslocamentos horizontais menores em relação à solução das cortinas. Pode ainda verificar-

se na Figura 4. 2 que os valores máximos dos deslocamentos nas duas soluções, tanto CSM como 

cortina de estacas otimizada, apresentam valores máximos muito semelhantes. Analisando as figuras 

anterior, é possível concluir que a solução que apresenta valores de deslocamentos menores é a 

parede CSM, comportando-se como uma estrutura mais rígida. 

 

Outro ponto significativo a referir, trata-se dos diagramas de momentos fletores das diferentes soluções. 

Quando se procede à modelação da parede CSM nota-se que as cortinas apresentam valores de 

momentos de flexão muito inferiores à solução das cortinas de estacas. Este facto deve-se ao 

melhoramento do solo que implica melhores caraterísticas geotécnicas no terreno que, por sua vez, 

reduz os esforços na estrutura de contenção.  

 

5.2) Análise económica 

 

No presente capítulo foi realizado um estudo económico entre as soluções alternativas. Uma vez 

comparada a viabilidade estrutura e método construtivo é importante comparar também a sua 

viabilidade económica. Foram consideradas as duas soluções alternativas acima descritas, 

representadas na tabela Tabela 4. 1. 

 

SA1 Cortina de estacas moldadas, espaçadas de 1,5m, com 1 nível de ancoragens 

SA2 Parede de CSM com 2 níveis de ancoragens 

 
Tabela 4. 1 – Descrição das soluções alternativas que serão estudadas economicamente 

 

Como tal, as operações consideradas comuns nos métodos construtivos não foram consideradas, 

como por exemplo, a escavação e execução das vigas de coroamento. Quanto às ancoragens, apesar 

de comuns nas duas soluções, devido ao seu comprimento e quantidade, foram consideradas. 

Relativamente à solução da execução das cortinas de estacas consideraram-se os custos inerentes à 

furação e betonagem das estacas, à quantidade do aço ordinário, o betão projetado e ancoragens 

provisórias. Quanto à parede CSM foram consideradas os painéis CSM, perfis IPE 270 e ancoragens. 
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Os custos de mão de obra já se encontram contemplados nos valores apresentados nas operações de 

construção. Tanto as dimensões dos elementos bem como o custo total foram calculados por metro 

linear de parede de contenção (mlp) e depois convertidos por metro quadrado considerando uma altura 

média de 13,5m. 

Tabela 4. 2 - Quantidades e custos estimados para solução executada 

Elemento Custo Unitário Dimensões Custo Total 

Furação das estacas 

(trado contínuo) 
15 €/ml 13,5 ml/mlp 202,5 €/ml 

Betão para estacas 80 €/m3 3,8 m3/mlp 304,56 €/ml 

Armadura para 

estacas 
1 €/kg 383,91 kg/mlp 383,91 €/mlp 

1 nível de ancoragens 65 €/ml 10 ml/mlp 650 €/mlp 

Betão projetado com 

fibras metálicas 
150 €/ml 0.9 m3/mlp 132 €/mlp 

Total 
1672,97 €/mlp ou 

123,92 €/m2 

 

 

Tabela 4. 3 - Quantidades e custos estimados para a 1ª alternativa 

Elemento Custo Unitário Dimensões Custo Total 

Furação das estacas 

(trado contínuo) 
15 €/ml 9,0 ml/mlp 135 €/ml 

Betão para estacas 80 €/m3 2,53 m3/mlp 202,4 €/ml 

Armadura para 

estacas 
1 €/kg 255,94 kg/mlp 255,94 kg/mlp 

1 nível de ancoragens 65 €/ml 10 ml/mlp 650 €/mlp 

Betão projetado com 

fibras metálicas 
150 €/ml 0.9 m3/mlp 132 €/mlp 

Total 
1375,34 €/mlp ou 

101,88 €/m2 
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Tabela 4. 4 Quantidades e custos estimados para alternativa CSM 

Elemento Custo Unitário Dimensões Custo Total 

Painéis CSM 125 €/ml 8,5 m3/mlp 1062,5 €/ml 

Perfis IPE 270 1 €/kg 449,45 kg/mlp 304,56 €/ml 

2 níveis de 

ancoragens 
65 €/ml 10,50 ml/mlp 682,50 €/mlp 

Betão projetado com 

fibras metálicas 
150 €/ml 0.9 m3/mlp 132 €/mlp 

Total 
2181,56 €/mlp ou 

161,60 €/m2 

De acordo com os valores obtidos pela análise de custos das soluções alternativas, não existe grande 

discrepância de valores, contudo, a primeira solução alternativa, é a mais económica. 

5.3) Análise geral 

Neste capítulo irão ser comparadas as várias soluções estudadas, uma vez que já foi provada a 

viabilidade económica, bem como o seu comportamento em serviço. A análise de risco de danos a 

edifícios não foi abrangida pela inexistência de edifícios na periferia da obra executada. No entanto, é 

importante referir que mesmo que uma solução pareça mais económica quando comparadas as 

operações a executar, na eventualidade de causar riscos a edifícios vizinhos pode tornar-se inviável.  

 

Na Tabela 4. 5 estão representados os elementos comparativos de cada solução. 

Tabela 4. 5 - Elementos comparativos entre soluções alternativas 

 

 
Deslocamento horizontal máximo 

(mm) 

Custo da solução 

(€/m2) 

Solução Executada 16,25 123,92 

SA1 24,79 101,88 

SA2 10,44 161,60 

 

Ao realizar um estudo comparativo entre as três soluções apresentadas na Tabela 4. 5 com dois 

critérios de comparação, deslocamentos horizontais e custo, é necessário prever uma série de outras 

condicionantes adjacentes a cada tipo de solução adotada. Um exemplo, trata-se da capacidade de 

execução das soluções no país em causa. Em Portugal é culturalmente muito mais viável uma solução 

como a que foi executada - cortina de estacas - enquanto execução de parede CSM, porque a maioria 

das empresas construtoras não estão preparadas, ou nunca executaram contenções periféricas 

utilizando esta solução. 

Considerando os dados da Tabela 4. 5 pode verificar-se que a solução alternativa (SA) 1 é a mais 

económica, mas apresenta deslocamentos horizontais de maior escala.  Tornar-se-ia de uma solução 



76 

 

mais vantajosa se o objetivo principal fosse o custo financeiro. Visto que não existem edificações 

vizinhas torna-se numa solução viável, no entanto para zonas densas urbanas não é uma solução 

aconselhável. A solução SA2 assume valores de deslocamentos horizontais reduzidos, 

desempenhando um comportamento ótimo para estruturas de contenção em meios urbanos. Por outro 

lado, trata-se de uma solução que exige uma área de estaleiro considerável, o que na obra em questão 

não seria um problema. Em relação ao custo por m2 é a solução mais dispendiosa, quando comparada 

com as outras soluções propostas. Por último, a solução executada contém valores intermédios tanto 

nos deslocamentos horizontais como no custo, o que leva a considerar que se trata de uma solução 

exequível.  

Assim, das duas soluções apresentadas, a cortina de estacas e parede CSM bem como as suas 

otimizações, considera-se pertinente afirmar que, no geral, a solução de contenção periférica que 

recorre a cortina de estacas é mais económica. Por outro lado, a parede CSM contém os 

deslocamentos horizontais menos significativos, considerando uma boa solução para obras de 

contenção estruturais definitivas. 

Neste caso, a solução SA1 poderia ser considerada uma otimização da solução utilizada pois apesar 

dos deslocamentos horizontais serem superiores consideram-se toleráveis para a zona onde está 

inserida a obra e por sua vez a solução tornar-se-ia mais económica, pois só difere na geometria da 

estrutura, pelas estacas se encontrarem mais espaçadas. Em relação aos danos provocados pelo 

aumento do deslocamento seriam facilmente resolvidos, caso existissem. 
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6) Conclusões 

6.1) Considerações finais 

Neste último capítulo pretende-se fazer um resumo geral, tendo em consideração os objetivos 

estabelecidos e descritos inicialmente. Considera-se, portanto, que no geral, os estudos e análises 

propostas nos objetivos foram realizados e os seus resultados foram muito satisfatórios. 

 

O primeiro objetivo em causa é contribuir para o conhecimento do funcionamento das estruturas de 

contenção flexíveis em meio urbano. A ferramenta principal utilizada foi o software Plaxis 2D que 

permitiu a modelação da estrutura de contenção obtendo resultados fidedignos quando comparados 

com a realidade. Ainda no âmbito de compreender, a solução optada refere-se o acompanhamento da 

obra durante a sua fase de execução. Testemunhar a fase de construção permitiu constatar que a 

técnica utilizada, as cortinas de estacas moldadas e ancoradas, foi de execução célere e prática. 

 

A implementação de um plano de instrumentação e observação é muito importante, pois foram os 

resultados provenientes deste plano que permitiram a validação da modelação numérica realizada e 

que levaram à execução da retroanálise em busca de soluções alternativas.  O plano de instrumentação 

revelou-se um grande investimento, pois permite o desenvolvimento da obra em segurança bem como 

entender o comportamento da estrutura de contenção. Dado que as obras geotécnicas contêm um 

elevado valor de incerteza, o plano de instrumentação permite conhecer os movimentos da estrutura 

em todas as etapas da obra durante o processo construtivo, permitindo controlar e gerir o risco 

associado. Para além do controlo da estrutura a ser executada, é possível, através do plano de 

instrumentação, controlar as estruturas adjacentes à construção, garantindo o risco de deslocamentos 

inesperados em estruturas vizinhas. No presente caso, não foram implementados alvos topográficos 

em edifícios vizinhos porque não existiam edifícios suficientemente perto para tal, mas uma solução 

possível seria a implementação de alvos no interior do metro. Este controlo permitiria o controlo de 

deslocamento do interior da estrutura do metro de Lisboa, causado pelos deslocamentos ou 

descompressões causadas pela escavação executada.  

 

Quanto ao método construtivo executado, cortina de estacas moldadas com recurso a ancoragens, 

apresentou um comportamento muito satisfatório apresentando valores de deslocamentos horizontais 

muito inferiores aos expectáveis. Esta estrutura apresentou um deslocamento máximo na ordem dos 

10,25 mm que representa 0,07 % da altura total da escavação. Este valor torna-se muito satisfatório 

para este tipo de estrutura de contenção, que apesar de não ser definitiva respeita o estado limite de 

serviço. 

 

É de realçar a importância que o programa utilizado teve durante a execução do presente projeto. Plaxis 

2D foi crucial neste trabalho, permitindo realizar a modelação da solução executada, a modelação da 

análise paramétrica do solo, designada por retroanálise, e, por último, todas as soluções alternativas. 

Foi através do programa que se obtiveram os valores dos deslocamentos da estrutura que comparados 
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com os da instrumentação permitiram a análise fidedigna, verificando-se que os valores previstos dos 

deslocamentos inicialmente eram bastante inferiores aos reais. 

 

Com base à análise comparativa, constatou-se que os parâmetros do solo considerados inicialmente 

foram bastante conservativos. De forma a aproximar ao máximo os resultados da modelação numérica 

com os reais, foi realizada uma otimização dos parâmetros do solo com base na informação recolhida 

do programa. Foram executadas várias hipóteses alterando os módulos de deformabilidade, ângulo de 

resistência ao corte dos vários solos intervenientes. Com estas alterações e com os resultados dos 

deslocamentos reais medidos em obra, foi possível chegar a comportamentos muito semelhantes aos 

reais da cortina estrutural executada. 

 

No presente caso de estudo, é possível afirmar que a utilização do programa de cálculo foi muito eficaz 

uma vez que, os resultados obtidos são coerentes com os reais, embora com ordem de grandezas 

diferentes. Acrescenta-se também o facto de o método construtivo ter sido respeitado de forma 

exemplar. 

 

Por fim, apresentam-se duas soluções alternativas, sendo que uma trata-se do melhoramento da 

solução executada aumentando o espaçamento entre estacas e a segunda solução alternativa trata-se 

da execução de paredes solo cimento através da tecnologia CSM e armados com perfis metálicos no 

seu interior. O método de contenção estrutural escolhido como solução alternativa foi a parede CSM 

porque se trata de uma solução competitiva em relação à rapidez de execução, custo de construção e 

desempenho estrutural, no entanto, trata-se uma solução alternativa com uma metodologia bastante 

diferente da solução executada.  A parede de painéis de CSM reforçados com perfis demonstram 

deslocamentos horizontais inferiores às soluções com cortina de estacas, contudo ambas são soluções 

adequadas para o efeito pretendido. Considera-se que a solução com cortinas de estacas espaçadas 

de 1,5m é mais económica face às paredes de CSM. A solução de CSM aumenta o orçamento 

financeira numa percentagem de 50 % a 60 % quando comparada com a SA1, portanto, apesar de ser 

uma diferença ainda razoável, esperava-se que a execução de paredes CSM fosse uma solução mais 

económica. Conclui-se, assim, que a solução executada poderia ter sido otimizada aumentando o 

afastamento entre estacas para 1,5m, e que os deslocamentos previstos ainda assim seriam inferiores 

ao admitidos na fase de projeto. De notar que a localização do deslocamento máximo ocorre à mesma 

profundidade nas duas soluções. 

 

Embora a tecnologia Cutter Soil Mixing não seja a opção mais escolhida em Portugal, foi verificado 

durante a pesquisa da metodologia que começa a ganhar expressão, pelo facto de ser uma opção 

viável em outras obras. De notar que maioritariamente não são obras em meios urbanos, pois o espaço 

para este método trata-se de um ponto fulcral. Esta solução demonstra vantagens do ponto de vista 

dos deslocamentos, visto que se trata de uma solução mais rígida, o que por sua vez apresenta valores 

de deslocamentos horizontais inferiores à solução de cortinas. Por último, esta solução permite conter 



79 

 

o solo de uma forma homogénea e contínua, ao contrário da solução de cortina de estacas em particular 

quando o espaçamento aumenta para 1,5m. 

 

 

6.2) Desenvolvimentos futuros 

 

O último capítulo do presente estudo, visa contribuir para o estudo e realização de projetos de 

estruturas de contenção flexíveis em meio urbano, e também para entender melhor os comportamentos 

diferenciados de cada tipo de solo estudado. 

 

Consoante o tipo de estrutura a construir, a contenção recorrendo a estruturas flexíveis requer de uma 

análise de risco aos edifícios vizinhos, caso a sua existência, e se possível conter essas estruturas no 

programa de cálculo utilizado. 

 

Considerando a existência de programas de cálculo 3D, seria interessante a modelação deste caso de 

estudo, considerando o recinto de escavação e não apenas o plano de uma secção tipo escolhida. 

 

Não foi apresentado nenhum estudo quanto à análise sísmica, pois tratava-se de uma estrutura 

provisória, mas tomando como certo que Lisboa se trata de uma zona de risco sísmico, seria pertinente 

o desenvolvimento dessa análise. 

 

Em relação ao conhecimento do cenário geotécnico e considerando-se que se trata  da caraterização 

mais importante quando se realiza a modelação do projeto, seria interessante aumentar o número de 

iterações tanto dos parâmetros geológicos dos solos intervenientes como outros modelos construtivos 

que possam reproduzi o comportamento da estrutura de contenção e do solo, mais fidedignamente. 

Esta análise seria muito interessante pois permitiria aprofundar o conhecimento no tipo de solo em 

causa, formação Benfica, tratando-se de formações muito importantes. Ainda neste âmbito, salienta-se 

o investimento de um plano de prospeção geológica-geotécnica que comtemple mais sondagens e 

ensaios laboratoriais. 

 

Caso se justificasse tanto devido à existência de estruturas vizinhas ou estruturas subterrâneas já 

existentes, teria uma grande utilidade acrescentar ao plano de instrumentação e observação os 

clinómetros. Estes permitem conhecer com maior precisão os movimentos, neste caso de rotações, 

nos edifícios vizinhos devido a trabalhos de escavação e contenção periférica. 
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ANEXO I 

 

PLANTA DO RECINTO DE ESCAVAÇÃO 
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ANEXO II 

Praça de Marechal Humberto Delgado (Sete-Rios) após a conclusão de todas as intervenções de 

requalificação previstas. 
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ANEXO III 

Diário de obra 

Semana 14 de Fevereiro 

  

 

Execução de estacas a partir da cota topo de escavação. Conclusão da execução de parede de Berlim. 

Zeragem e leitura dos alvos topográficos instalados em obra. Zeragem dos inclinómetros devido à 

intrusão de estruturas 

 

Semana 23 de Fevereiro 

  

 

À esquerda secção de estudo, alinhamento DI apresenta a viga de coroamento finalizada e com cabos 

de ancoragens inseridos antes de serem tensionados. À direita imagem ilustra a cabeça das estacas 

antes de ser executada a viga de coroamento. 

 

Semana 3 de Março 
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Alinhamento DI. Secção estudada em projeto com maior extensão. Na zona do canto instalados os 

escoramentos de canto, perfis. Ancoragens no resto da secção. 

 

Semana 7 de Março 

 

  

 

Início de escavação do 1º nível. Possível a verificação do tipo de terreno. Formação Benfica. 

 

Semana 14 de Março 
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Aplicação de betão projetado antes de avançar par ao segundo nível de escavação. Preparação dos 

trabalhos para execução da viga de distribuição. 

 

Semana 22 de Março 

 

  

 

Imagem à esquerda ilustra a armação da viga de distribuição. Uma vez betonada a viga de distribuição 

inicia-se a escavação do 2º nível, tal como ilustrado na imagem à direita. 

 

Semana 28 de Março 
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Visão geral da obra. Execução da escavação por dentro da rampa (à direita na imagem). Tipo de 

construção top-down. 

 

Semana 31 de Março 

 

Visão geral da obra a partir do viaduto Eixo-Norte Sul. 
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Semana 6 de Abril 

 

  

 

Continuação da escavação com e continuação da aplicação de betão projetado à medida da 

profundidade da escavação. 

 

 

Semana 12 de Abril 

 

  

 

 

Vista geral do alçado DI e pormenor de viga de coroamento com ancoragens instaladas e viga de 

distribuição com negativos para ancoragens caso seja necessário. 

 

Semana 13 de Abril 
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Vista geral a partir do viaduto Eixo Norte Sul 

 

Semana 19 de Abril 

 

  

 

Alçado DI à cota final de escavação. Início da execução das fundações da superestrutura. 

 

Semana 4 de Maio 
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Alçado DI. Secção de estudo para o presente projeto totalmente escavada. 

 

Semana 13 de Maio 

 

  

 

Início de execução das lajes da superestrutura. Nesta fase, a empreitada da estrutura de contenção 

deixa de estar no seu nível crítico uma vez que as lajes garantem um nível de fixação que transmite 

rigidez à estrutura. 
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