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Resumo 

A elaboração do trabalho em causa surge no âmbito da execução de estruturas de contenção implantadas em 

zonas de elevada densidade populacional como é o caso dos centros urbanos. Neste a crescente necessidade de 

área útil percute o crescimento dos edifícios existentes, nomeadamente para cotas inferiores às existentes.  

Tais casos carecem ainda de especificação, contemplado no âmbito da dissertação, centrado na reforço e 

reaproveitamento de elementos existente, nomeadamente verticais, que implicam uma compatibilização de 

projetos (contenção de fachadas, contenção de terras e estrutura final). 

Os trabalhos em causa são alvo de especial atenção, inerente às características precárias dos próprios elementos 

a manter e/ou do ambiente envolvente a estes. Regra geral são situações onde a sensibilidade aos 

deslocamentos é extrema, existindo pouca tolerância aos possíveis impactos a ser repercutidos pelo andamento 

dos trabalhos. 

Para além de uma contextualização teórica das metodologias aplicadas e suas bases, existe uma descrição 

detalhada do decorrer dos trabalhos. Nesta temática, houve um acompanhamento constante do andamento e 

sequência dos trabalhos com o qual, através de dados de campo recolhidos e monitorização efetuada, foi 

possível justificar as metodologias aplicadas bem como as alterações a que a obra foi sujeita, face ao estipulado 

em projeto. 
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Abstract 

This project development is based in the construction of a retaining wall located in high populated areas as the 

city centres. The growing of need useful areas lead to the increasing of buildings volume, which are expressed in 

the expansion to heights below the existing structural bases. 

The referenced cases have special issue, considered during the progress of these thesis, centred in the 

reforcement and reuse of existing vertical elements that imply the adjustment of the different projects (existing 

wall’s containment, retaining wall and building final structure) to be harmonized. 

The need of special attention on this kind of works falls on the precarious characteristics of the materials to 

maintain, and the surrounding environment where that buildings are usually located. Generally, that leads to 

high sensitivity situations where there are almost zero tolerance to movements promoted by the progress of 

the works. 

In addition to theorical context about the applied methods and their bases, there was a permanent attendance 

in the construction that led to an active control of it. In this subject, these constant field data collections and 

the monitoring of the works, allowed to justify the employed methods and the changes to the original project. 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento Geral e Objetivos 

 

Atualmente a recente procura de empreendimentos na zona de lisboa aliada à escassez de espaço disponível 

para construção de novo edificado, levou à criação de uma nova tendência no mercado da construção que tem 

aumentado seu foco na reabilitação de imoveis. Esta nova realidade pressupõe a readaptação das estruturas 

existentes às novas necessidades e realidades de utilização. 

Com a crescente procura de imoveis na cidade foram criadas medidas cujo principal objetivo é a manutenção da 

identidade da cidade mantendo a idoneidade das fachadas de interesse acrescentado para a mesma. Deste modo 

é permitida a readaptação interior das mesmas recorrendo muitas vezes a demolições integrais já que, na 

maioria dos casos, as estruturas existentes não são compatíveis com os pressupostos de serviço atuais. 

De forma a combater a necessidade de expansão onde o crescimento só é permitido num plano vertical, a 

engenharia tem criado métodos e soluções de reaproveitamento de espaço sendo comum a expansão para níveis 

inferiores, com a execução de pisos enterrados. Esta otimização do espaço disponível permite ainda a resolução 

de outas possíveis problemáticas inerentes, como a viabilização de negócios imobiliários e a mitigação da 

problemática citadina inerente a falta de estacionamento na via publica. Outra função na ocupação de pisos 

enterrados é a instalação de equipamentos mecânicos inerentes ao normal funcionamento o edifício, sendo mais 

usual em hotéis e hospitais. 

Desta forma, o trabalho em causa tem como objetivo primordial a verificação do comportamento de uma solução 

projetada, que contempla a execução de uma estrutura na qual se mantiveram e recalçaram paredes existentes, 

aferindo as suas principais dificuldades em termos de execução. Paralelamente, foram também averiguados os 

pressupostos nos quais se basearam as tomadas de decisão em obra bem como o seu impacto e sensibilidade. 

O facto de estas soluções envolverem grande volume de trabalhos na vertente da escavação e contenção de 

terras, tem levado a grandes avanços em disciplinas da engenharia como a geotecnia e estruturas, materializando 

a criação e otimização de novas técnicas. 

Atendendo à elevada densidade habitacional dos meios urbanos é expectável uma grande probabilidade de 

impacto em construções e infraestruturas contiguas já existentes. No entanto, devido à difícil caracterização dos 

impactos nas mesmas, tais pressupostos têm sido recorrentemente relativizados, não sendo contabilizados em 

fase de projeto. Realidade que se tem vindo a alterar por parte das equipas de engenharia, apesar da presente 

lacuna em termos de regulamentação. A referida dificuldade de caracterização de impactos, advém do facto de 

os métodos de construção seguirem com frequência modelos empíricos agravando da forte dependência de 

modelos geológico-geotécnicos, que como sabemos, podem apresentar grande variabilidade em apenas poucos 

metros. 
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A recuperação de imoveis acarretam ainda outras problemáticas agravadas caso estes sejam contemplados em 

termos legislativos por apresentarem certo valor histórico, simbólico ou arquitetónico em zonas nobres do país 

como é a cidade de Lisboa. Neste tipo de imoveis classificados alvos de reabilitação existem restrições impostas 

ao tipo de trabalhos que se podem efetuar.  

 

1.2. Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação subdivide-se em duas grandes vertentes, contendo ainda uma introdução e uma análise 

final não enquadradas nesta divisão. 

O presente capítulo serve de introdução aos temas abordados no texto, apresentando ainda os objetivos a que 

o autor se propõe. 

Os capítulos 2 a 4, dizem respeito à referida exposição dos conceitos teóricos que servem de base para 

compreender as metodologias aplicadas.  

No capítulo 2, referente a estruturas de contenção, são abordados temas como enquadramento geral, 

características, metodologia de aplicação e elementos de interação com este tipo de estruturas como impulsos 

de terras e impacto na envolvente. 

No capítulo 3 são abordados dispositivos de travamentos, aqui subdivididos em escoramentos e ancoragens, 

onde se trata de casos de aplicação, método de execução e condicionantes inerentes, especificados para cada 

um destes. 

O capítulo 4 é alusivo à temática de reforços, existindo uma exposição das diferentes metodologias a aplicar 

relevando o impacto que cada uma delas nos elementos intervencionados. 

Seguem-se os capítulos 5 e 6, respeitantes ao caso em estudo neste projeto, Solar de Santana 60-65. 

O capítulo 5 inicia-se com uma contextualização da referida obra em termos espaciais, históricos e 

arquitetónicos, seguido da apresentação da solução de projeto e respetivos condicionamentos considerados, 

estudo geológico-geotécnico que serviu para caracterização da área intervencionada e campanha de observação 

e instrumentação implementada. Posteriormente descreve-se o faseamento e encadeamento dos processos 

construtivos observados durante o acompanhamento dos trabalhos, permitindo aferição dos principais 

condicionamentos e imprevistos. 

O capítulo 6 reintroduz a temática da campanha de observação e instrumentação com uma análise das grandezas 

medidas nas várias monitorizações efetuadas. 

Por fim, o capítulo 7, apresenta uma análise crítica final, realçando a importância prática do trabalho realizado 

bem como a sua aplicabilidade e desenvolvimento futuro. 
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2. Estruturas de Contenção 
 

2.1. Geral 
 

Como referido, a atual limitação em termos de espaço disponível nas cidades contraposta à necessidade de 

expansão das novas infraestruturas, implica um crescimento destas num plano vertical relativamente limitado à 

execução de pisos enterrados. 

De forma a materializar tais necessidades têm surgido técnicas que permitem a colmatação das mesmas, aleando 

uma otimização espacial à minimização do impacto na vivencia quotidiana da vizinhança. Este tipo de estruturas 

tem a função de suportar os impulsos dos terrenos adjacentes e das sobrecargas das estruturas adjacentes. 

Tendo ainda de garantir a estanqueidade da zona de escavação e limitar os assentamentos ocorridos devido à 

descompressão dos terrenos na fase de escavação.  

Comportando tais características, visamos soluções esbeltas tidas como de suporte flexível que, para além de 

permitirem uma escavação vertical do terreno, contêm os terrenos no seu perímetro com um controlo de 

deformações eficaz. Dentro destas podemos enumerar técnicas como cortinas de estacas prancha, paredes de 

Berlim (provisorias), cortinas de estacas moldadas, paredes moldadas, Muros de Berlim definitivo (ou muros de 

Munique) e sistemas top-down.  

Apesar da eficácia dos métodos de contenção, poderá haver necessidade de melhoramento das características 

dos solos previamente à aplicação da estrutura de suporte. Estes podem ser conseguidos com o melhoramento 

das propriedades do solo “in situ” em métodos como Deep Soil Mixing, Colunas de Jet Grouting, Vibro-

Compactação ou Colunas de Brita. 

Atendendo à enumera variedades, a escolha da técnica a implementar será função de, primeiramente, 

condicionantes como propriedades geológico-geotécnicas do solo, posicionamento do nível freático, presença 

de estratos rochosos, condições de vizinhança e deslocamentos compatíveis. Dependendo ainda da otimização 

de características inerentes à implementação da técnica como, minimização de custos e prazos e aumento da 

rentabilidade e qualidade final. 

Qualquer estrutura preconizada tendo em conta condicionantes locais e condições de vizinhança, carece de um 

plano de instrumentação e observação adequado de foram a validar os pressupostos de projeto. Tal controlo 

permite ainda a constante reavaliação do projeto, sendo possível uma readaptação do mesmo em caso de 

necessidade, tendo em conta as condições realmente encontrada em fase de execução. 
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2.2. Tipos de contenção 
 

O EC7 (NP EN 1997-1, 2010) prevê a existência de três tipos de estruturas de contenção, cujas características 

diferem consoante o modo de atuação, definidas como: gravíticas, flexíveis ou mistas (sendo este uma 

conjugação das suas anteriores). 

As gravíticas, ou muros de gravidades, como o próprio nome indica são estruturas rígidas cujo funcionamento 

depende do seu elevado peso próprio. Estas tendem a admitir comportamento de corpo rígido e os impulsos de 

terras associados podem ser calculados através de metodologias clássicas. No entanto, atendendo a sua 

volumosa envergadura são estruturas raramente utilizadas em ambiente urbano. Exemplos: muros gabiões e 

muros betão ou alvenaria. 

Em contraposição, as estruturas de contenção flexíveis ou cortinas, como são vulgarmente designadas, são 

estruturas esbeltas com desprezável peso próprio que funcionam maioritariamente à flexão. Deste modo, 

dependendo das condições de apoio e rigidez das estruturas, é expectável a admissão de deformações de maior 

índole. Tal ocorrência levanta uma nova gama de problemas relacionados com compatibilidade de 

deslocamentos e interação solo-estrutura. Exemplos: paredes moldadas, cortinas de estacas prancha e paredes 

de tipo Berlim (definitivas ou provisorias). 

 

2.3. Impulsos de Terras 
 

Como referido em capítulo anterior, a principal função das estruturas de contenção é o suporte dos impulsos 

impostos pelos terrenos adjacentes e sobrecargas sobre eles aplicadas. 

Para calculo destes impulsos há que destacar a teórica de coulomb que, atendendo à sua simplicidade, se 

mantém até aos dias de hoje como ferramenta primordial de calculo permitindo uma primeira aproximação ao 

problema. No entanto, por esta considerar comportamento perfeitamente plástico do material com movimento 

de translação ou rotação na base, aplica-se com maior fiabilidade no cálculo de estruturas rígidas. 

Esta metodologia serve ainda de base do EC7 (NP EN 1997-1, 2010) que considera a existência de três estados 

principais de tensão, dois de limite (ativo e passivo) e um valor base que simula situação de repouso.  
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Figura 1 - Diagrama de mobilização de estados (Muros e Estruturas de Contenção, Slides IST, 2011/2012). 

Através da análise da figura acima apercebemo-nos que uma situação de repouso esta associada a uma altura 

de escavação H para a qual não existe movimentação preponderante da contenção. O movimento ativo do solo 

tende a ser mobilizado quando a contenção se desloca no sentido do interior da escavação, não sendo necessária 

grande deslocamento da mesma. Por sua vez, quando o deslocamento da contenção se dá no sentido do 

esmagamento do terreno no tardoz, estamos perante a mobilização de um estado passivo. No entanto há que 

referir que a mobilização deste estado se dá para deslocamento com uma grande ordem de grandeza, sendo 

usual em dimensionamento a aplicação de coeficientes de corretivos de 1 2⁄  ou 1 3⁄ , de modo a estes serem 

compatíveis com o funcionamento estrutural da estrutura. Deste modo, admite-se em geral um valor do impulso 

dado por: 

𝐼 =
1

2
𝐾𝛾𝐻2 

Equação 1 - Equação geral de cálculo de impulsos de solo. 

Onde 𝐼 representa o valor do impulso a calcular, dependendo este do peso volúmico do solo contido (𝛾), da 

altura de escavação (𝐻) e do ângulo de atrito do solo (Ø’), inerente ao coeficiente de impulso (𝐾). Assim, 

consoante o estado mobilizado pelos terrenos, o referido coeficiente pode tomar os seguintes valores: 

𝐾0 = 1 − sin∅′ 

Equação 2 - Coeficiente de impulso no estado de repouso 

 

𝐾𝑎 =
1 − sin∅′

1 + sin ∅′
 

Equação 3 - Coeficiente de impulso ativo 

 

𝐾𝑝 =
1 + sin∅′

1 − sin ∅′
 

Equação 4 - Coeficiente de impulso passivo 
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Existem ainda métodos indiretos de cálculo baseados na teoria da plasticidade em que se pressupõe uma rotura 

do solo por inteiro ou através de uma superfície de rotura. Estes métodos de análise de cargas de colapso 

dividem-se em analisa limite (TRI e TRS) e equilíbrio limite (EL). No entanto, há que ter algum cuidado com o seu 

uso pois na base de formulação de tais métodos, é passível a existência de simplificações que admitam a omissão 

de princípios bases como equilíbrio, compatibilidade e propriedades dos materiais. O objetivo geral destas 

simplificações é a garantida do compromisso entre possibilidade de obtenção de resultados e a sua exatidão que 

depende da complexidade do modelo. Problemática essa que pode ser solucionada com utilização de programas 

de elementos finitos, que devido à sua crescente capacidade de calculo conduzem a valores de cada vez maior 

fiabilidade. 

Relativamente a estruturas de contenção flexíveis, o cálculo de impulsos ganha um novo grau de complexidade 

uma vez que as deformações que estas admitem em estado de serviço alteram a distribuição de pressões e 

esforços induzidos. A problemática de interação solo-estrutura leva a que a passagem das terras de um estado 

de repouso para um estado ativo ou passivo dependa do tipo de mecanismo formado durante o movimento de 

deformação da cortina e do terreno. As várias tipologias de movimentos admitidos são agrupadas pela literatura 

corrente em 4 categorias: 

• Rotação da estrutura de contenção em torno do pé de escavação 

• Rotação da parede em torno do topo da escavação 

• Deflexão da parede de contenção (situação que origina deformada horizontal máxima) 

• Translação lateral da cortina 

No entanto, a hipótese mais frequentemente admite uma combinação dos diversos mecanismos mencionados. 

O tipo de movimento da parede tem influência na distribuição dos impulsos de terras já que os efeitos de 

arqueamento da estrutura provocam uma deformação não uniforme da massa de solo, deixando os diagramas 

de pressões triangulares de ser uma boa aproximação. Tendo em contas movimentações preconizadas e a rigidez 

insuficiente da contenção por si só, estas são munidas de forma usual com dispositivos de travamento. Com o 

objetivo de equilibrar os impulsos do terreno e o controlo de deformações, são usados elementos como escoras, 

ancoragens, bandas de laje ou mesmo a execução de uma ficha enterrada para mobilização de impulsos passivo, 

tendo cada um dos métodos características técnicas e económicas particulares. 

Verificando a inexistência de metodologia de cálculo direto para os impulsos de terras a que este tipo de 

estruturas está sujeito, são utilizados modelos empíricos que permitem estimar o esforço aplicado nestas 

estruturas de suporte. Os mais conhecidos designam-se por diagramas de pressões aparentes e foram propostos 

por Terzaghi e Peck. Ao admitir um sistema de escoramentos aplicado na cortina e medindo as forças aplicadas 

em cada uma das escoras, este modelo é capaz de estimar boas aproximações relativas aos impulsos aplicados 

consoante o tipo de terreno. 
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Situação Real (Obtida 
experimentalmente) 

Solo 
Incoerentes 

Solo Coerentes 
(duros e moles) 

Solos Coerentes 
(rijos e fissurados) 

 

Figura 2 - Diagramas de pressões aparentes de Terzaghi e Peck (Muros e Estruturas de Contenção, Slides IST, 2011/2012). 

O facto de o sistema ser viável na estimação de boas aproximações de esforço torna-o numa ferramenta 

indispensável, utilizada em situações de pré-dimensionamento. Apesar da vantagem relativa à simplicidade de 

aplicação e bons resultados na parametrização de esforços, esta não aufere dados fidedignos relativamente a 

comportamentos de deformação. Tal sucede devido à não contemplação da hiperstatia, interação solo- estrutura 

e comportamento tensão-deformação do solo. 

 

2.4. Impactos na vizinhança 
 

2.4.1. Geral 
 

Em obras com necessidade de contenção de terras, particularmente em ambiente congestionado como é o caso 

dos meios urbanos, há que dimensionar e contabilizar os deslocamentos induzidos pelas descompressões dos 

solos escavados.  

De uma forma geral, as descompressões resultam na alteração do estado de tensão inicial do solo, tanto 

horizontais como verticais, sendo provocadas direta ou indiretamente pelas operações de escavação. De forma 

direta podemos ter uma diminuição do estado de tensão do solo por deslocamento horizontal da contenção ou 

por empolamentos na base de escavação, podendo o deslocamento do solo originar assentamentos no tardoz 

da cortina. De forma indireta, as consequências podem ser motivadas por trabalhos que induzam vibrações 

excessivas ou ainda por alteração do nível freático. 

Independentemente da origem que provoca as movimentações, há que ter a consciência da sua existência de 

forma a compatibilizar os deslocamentos ocorridos com a capacidade reação às deformações impostas por parte 

da estrutura de contenção e seus dispositivos, bem como das infraestruturas vizinhas. Apesar da sua importância 

em fase de projeto, há que ser feita referência à dificuldade de estimação de parâmetros estando exatidão 

correlacionada com a experiência adquirida em execuções semelhantes passadas. Esta imprecisão é acentuada 
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na caraterização das estruturas adjacentes motivada pelo desconhecimento da sua constituição e 

heterogeneidade associada. 

Os deslocamentos acima do solo de escavação ocorrem na cortina e no exterior da escavação, sendo que a 

magnitude destes está fortemente ligada às características da própria contenção e da forma como esta é 

colocada em serviço. No caso de estruturas do tipo Berlim definitivas a fase crítica de ocorrência de 

deslocamentos esta associada ao intervalo entre a abertura de painéis e sua betonagem, bem como com a 

execução dos respetivos dispositivos de travamento. Após esta fase, os deslocamentos verificados passam a 

valores muito inferiores dependendo unicamente da carga suportada pelos travamentos transversais, rigidez da 

própria estrutura de contenção e ainda da interação solo estrutura. 

De forma ideal pretende-se a passagem de um estado de repouso para um estado passivo no interior da 

contenção, sendo que no extradorso esta passagem deve ser para estado ativo. Deste modo consegue-se um 

equilíbrio de tensões que está intimamente relacionado com a flexibilidade permitida pela contenção.  

Por fim há que ainda fazer referência ao caso em que existem pequenos deslocamentos (verticais ou horizontais) 

ou rotações de corpo rígido que, apesar de não afetarem a segurança estrutural, comprometem o 

funcionamento de serviço das estruturas. No entanto, a maior problemática neste campo são as distorções 

provocadas por deslocamentos diferenciais, que causam danos de maior magnitude à vizinhança. Podendo ser 

de índole horizontais, provocando compressões e extensões, ou de índole vertical, provocando flexão e corte, 

estes deslocamentos são impostos na base das estruturas gerando fissuras e fendas que se manifestam em zonas 

menos confinadas estruturalmente (caso das janelas). 

 

2.4.2. Riscos Associados a Trabalhos de Escavação e Contenção Periférica 
 

O impacto de uma obra na sua vizinhança pode ter variadas causas, podendo os trabalhos gerar 

constrangimentos em termos de funcionamento ou até chegar a provocar anomalias físicas das estruturas 

adjacente. De seguida apresenta-se um resumo esquemático dos tipos de risco que podem ocorrer associadas a 

estruturas de contenção do tipo flexível, referindo a extensão e consequência, a nível de deslocamentos, e 

impacto na vizinhança. 

1- Estrutural 

A falha pode ser gerada por rotura a nível da parede de contenção, travamentos ou fundo de escavação, sendo 

possível a ocorrência de grandes deslizamentos que comprometam a estabilidade das estruturas envolventes, 

colocando em causa a segurança não só da obra, mas também de toda a vizinhança. 

2- Deslizamentos Excessivos 

Esta falha está associada a escavações em meios onde há grande densidade de edificações uma vez que neste é 

necessário garantir a minimização dos deslocamentos dado que estes podem comprometer o bom 
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funcionamento das estruturas vizinhas. Fora deste ambiente é condição suficiente a garantia da estabilidade da 

escavação. 

3- Vibração Excessiva 

A par dos deslizamentos excessivos, estes são também de aplicação em meio urbano já que estes podem gerar 

assentamentos no tardoz da cortina, compactação no caso da areia e consolidação no caso das argilas, passiveis 

de afetar as infraestruturas vizinhas. 

4- Alteração do Nível Freático 

A modificação do NF tem impacto na movimentação do terreno por alteração da tensão efetiva do solo (𝜎′), 

parâmetro responsável pelo comportamento mecânico do solo. Este é definido pela diferença entre a tensão 

total (𝜎) e a pressão intersticial (𝜇): 

𝜎′ = 𝜎 − 𝜇 

Equação 5 - Tensão efetiva do solo 

 

Deste modo é possível aferir que uma subida do nível freático provoca uma diminuição da tensão efetiva, 

enquanto, pelo contrário, o seu rebaixamento provoca uma subida da tensão efetiva dando origem a 

assentamentos. 

Há que fazer ainda referência de que no limite podem ser criados caminhos de percolação com gradiente 

suficiente para provocar arrastamento de partículas (Piping), que para além de assentamentos provocam o 

descalce de fundações de infraestruturas vizinhas. 

 

2.4.3. Regulamentação a Nível de Vizinhança 
 

Como já referido a contemplação de impactos em infraestruturas é débil em termos de regulamentação, sendo 

apenas referido no RGEU de uma genérica que, em termos de boas práticas, a execução de uma obra não deve 

provocar danos à vizinhança. 

No EC7 (NP EN 1997-1, 2010) não há qualquer tipo de referência a esta temática, uma vez que apenas é 

considerada a execução de estruturas novas sem que a proximidade às restantes estruturas vizinhas seja 

considerada. Construções essas, muitas vezes sensíveis e com enumeras patologias que podem ser agravadas 

pelas perturbações inerentes à execução de trabalhos na sua proximidade. 

A notória falta de cuidado a nível regulamentar e crescente número de projeto abrangendo este campo, levou 

um grupo da OE a publicar, em 2003, um conjunto de recomendações aplicável a estes trabalhos. Estas indicações 

referem o tipo de cuidados a ser tomados em obras de cariz geotécnico consoante a sua importância. 
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Tabela 1 - Categorização geotécnica segundo EC7. 

Categorização geotécnica (EC7) 

Categoria Geotécnica 1 
Estruturas pequenas e relativamente simples, com riscos desprezáveis 

para bens e vidas. 

Categoria Geotécnica 2 

Tipos convencionais de estruturas e fundações que não envolvam riscos 

fora do comum ou condições do terreno ou de carregamento invulgares 

ou particularmente difíceis. 

Categoria Geotécnica 3 

Estruturas de grande dimensão ou pouco comuns, com riscos associados 

fora do comum. Abrange ainda condições de terreno ou carregamento 

invulgares e estruturas em áreas de sismicidade elevada. 

 

Mais recentemente encontra-se em vigor o RMUEL (Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de 

Lisboa), publicado em 2009 e revisto em 2013, onde, no Artigo 104º - “Projeto de escavação e de contenção 

periférica”, é feita referência a requisitos aplicáveis ao projeto e execução deste tipo de obras na cidade de 

Lisboa. Aqui, acresce ainda a regulamentação imposta a qualquer obra situada a menos de 25 metros do 

Metropolitano de Lisboa, sendo obrigatório o cumprimento das condicionante definidos pela referida entidade. 

Em conclusão, a adoção de valores limite de deslocamentos e vibrações é um processo iterativo de difícil 

conceção (figura 3). Assim, de forma conservativa, adota-se que o controlo passa por limitar os deslocamentos 

na estrutura de contenção, permitindo um controlo indireto da influência em infraestruturas vizinhas. Deste 

modo, e ao considerar-se que os valores de cálculo de deslocamentos são transmitidos por completo às 

estruturas adjacentes, há que limitar a rigidez aparente das estruturas dimensionadas (através de coeficientes 

de segurança), bem como investir num na sua monitorização e instrumentação. 

 

Figura 3 - Esquema da evolução cíclica de danos. 

Abertura de 
fendas

Diminuição da rigidez 
do edifício

Acompanhar o 
movimento de 

deformaçao 
do terreno
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2.5. Muros de Berlim Definitivos (ou Muros de Munique) 
 

A solução de contenção utilizada no caso de estudo a ser posteriormente apresentado foi uma solução do tipo 

Berlim definitivo, sendo uma técnica de uso recorrente implementada desde os anos 70. Esta consiste na 

conceção faseada de painéis de betão armado executados de cima par baixo até ser atingida a cota final de 

escavação.  

Apesar de uma tendência crescente na substituição por técnicas mais eficazes, nomeadamente paredes 

moldadas e cortinas de estacas, que apresentam menores descompressões do terreno e prazos de execução 

mais reduzidos.  Os Muros de Berlim apresentam-se como uma solução económica e de fácil execução que não 

necessita de mão de obra qualificada, continuando assim a ser uma opção competitiva no mercado atual.  

 

Figura 4 - Comparação esquemática de método construtivo e respetivos rendimentos (Muros e Estruturas de Contenção, 
Slides IST, 2011/2012). 

 

Esta adapta-se particularmente bem em meios urbanos cujas características passam por áreas de implantação 

reduzidas onde o espaço de estaleiro e frente de obra é exíguo. Não obstante, é uma medida que pressupõe a 

não interferência com NF e onde os terrenos a escavar têm de apresentar alguma coesão de modo a ser possível 

a manutenção do talude vertical no período compreendido entre a escavação e betonagem dos painéis. 

Uma vez que este tipo aplicado é de caráter definitivo, há que garantir a estabilidade horizontal e vertical da 

estrutura durante toda a fase de execução. Horizontalmente esta é em geral garantida pela aplicação de 

dispositivos de travamento na contenção, assunto que será abordado de forma mais profunda neste texto. 

Quanto ao equilíbrio vertical é garantido pela execução de montantes (perfis metálicos ou microestacas) que 

podem estar inseridos no interior da parede ou caso estes sejam exteriores, conectados à mesma por meio de 

cachorros metálicos. Os referidos perfis têm a função de transmitir cargas verticais correspondentes ao peso 

próprio da parede ao qual acresce a componente vertical da carga inferida pelas ancoragens. 
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Processo Construtivo 

1- Escavação geral (executada em talude até baixo da cota da viga de coroamento) 

2- Introdução dos perfis verticais 

3- Execução da viga coroamento 

4- Execução dos painéis principais (tirar partido efeito de arco através da manutenção de banquetas 

laterias) 

5- Execução das ancoragens dos painéis primários 

6- Execução painéis secundários (apenas após a conclusão de todos os painéis primários) 

7- Execução dos painéis de canto e respetivo escoramento 

8- Repetição dos pontos 4 a 7 em vários níveis até ser atingida a cota de fundação 

9- Execução da superestrutura (de baixo para cima) 

10- Desativação dos mecanismos de travamentos (escoras e ancoragens) 

 

 

 

 

Figura 5 - Representação dos estágios principais ocorrentes na construção de um muro de Berlim definitivo – Escavação e 
abertura do painel (cima esquerda), Cofragem e Betonagem do painel (cima direita) e Aspeto geral do após execução do 

painel e respetivos travamentos (baixo).  
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3. Estruturas de Suporte 
 

3.1. Escoramentos 
 

São o mais antigo método de suporte, composto inicialmente por barrotes de madeira e tendo a vir ser 

substituídos por elementos mais rígidos ao longo dos tempos. Entres os vários tipos de materiais temos a 

utilização de elementos de betão armado e os perfis metálicos, sendo os últimos de longe os mais utilizados 

atualmente. Estes podem ainda ser pré-esforçados com vista a obter-se um controlo de deformações mais eficaz. 

Demarcados por um caracter provisório, estes são removidos quando a estrutura tem uma capacidade 

autoportante suficiente. 

Apesar do seu carater económico, tanto em termos de mão de obra como em termos de material, o seu campo 

de utilização é limitado derivado ao elevado consumo de espaço que estes acarretam. Devido às dificuldades 

impostas dos trabalhos, nomeadamente em fase de escavação, a sua utilização é remetida apenas a paredes 

adjacentes que se encontrem suficientemente próximas, ou cantos. 

Embora seja sabido o seu congestionamento em termos de espaço, por se tratar de uma solução não evasiva, 

que não induz vibrações e que não invade área extra-obra, faz com que seja um método preferencial quando 

equacionado embora possa comprometer o andamento dos trabalhos. 

 

3.2. Ancoragens 
 

Contrariamente aos escoramentos este é um método invasivo já que a sua execução ocupa terreno vizinho, 

imprimindo adulteração do solo atravessado. Esta, apesar de ser uma técnica dispendiosa e morosa, é 

amplamente utilizada pelo impacto positivo que tem no decurso dos trabalhos ao libertar espaço em obra, 

estando ainda associado a uma grande qualidade de construção por permitir um eficaz controlo de 

deslocamentos. 

As principais condicionantes deste processo são as condições de vizinhança, a necessidade de equipamento e 

mãos de obra especializada, e ainda a criação de um bolbo de selagem que pode induzir deformações e 

assentamentos em terrenos vizinhos, podendo danificá-los. Paralelamente, há ainda que garantir e existências 

de comprimento suficiente de modo a que a ancoragem se de num terreno competente e assim garantir 

mobilização de forças fixação adequadas. 

As ancoragens podem ter caracter provisório, quando a vida útil é inferior a dois anos, ou caracter definitivo, 

sendo necessários maiores cuidados associados quando é prevista uma duração superior a dois anos. Neste caso, 

tem de ser garantida uma proteção contra a corrosão efetiva e uma monotorização constante do dispositivo, de 

modo a serem tomadas medidas como retensionamentos ou substituições consoante a necessidade. 
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A sua instalação consiste na colocação de um elemento metálico linear (vara de alta resistência ou cordoes), a 

ser inseridos num furo previamente executado, a que se sucede a selagem através da injeção, através de calda 

de cimento, e posterior tensionamento, comprimindo o elemento travado contra o terreno. 

Com base nos modelos de Hanna e Metalana o comportamento de uma ancoragem está intimamente ligado à 

sua configuração, estando a minimização dos deslocamentos associados a uma menor inclinação (tender para 

horizontal). No entanto, devido à necessidade de fixar o bolbo de selagem em terrenos competentes, há que 

encontrar um equilíbrio entre a inclinação e o comprimento por forma a garantir um bom funcionamento da 

ancoragem tendo em conta o fator económico. Posteriormente, num modelo de Hanna e Abu Taleb, que 

consideram um substrato competente ao nível da base da parede, denota que ancoragens com inclinação até 

30º têm comportamento semelhantes àquelas executadas horizontalmente.  

O funcionamento das ancoragens baseia-se sobretudo na alteração do estado de tensão imposta ao solo 

atravessado. Através da figura seguinte podemos verificar a ocorrência de deslocamentos no caso de aplicação 

ou não de ancoragem. 

 

Figura 6 – Gráfico de tensão desviatória/deslocamento considerando execução ou não de travamentos. 

Como podemos observar o deslocamento imposto 𝛿3, correspondente à hipótese de ser executada ancoragem 

(2) previamente ao início da escavação do segundo nível (3), é muito inferior ao deslocamento 𝛿3𝐴, onde a 

escavação do segundo nível (3) sucede diretamente depois da escavação do primeiro nível (1).  

No caso de realização de ancoragem (2), é previsível uma variação de carga desta que aumenta durante a fase 

de escavação do segundo nível (3). Esta terá expoente máximo antes da aplicação do pré-esforço no nível a baixo, 

sendo que, para uma cortina bem dimensionada, a variações não devem exceder valores na ordem de grandeza 

de 10% da carga instalada. 
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3.2.1. Composição de ancoragens 
 

As ancoragens são compostas por três elementos principais denominadas por cabeça de ancoragem, 

comprimentos livre e comprimentos de selagem. 

A cabeça da ancoragem é a parte exterior a que se pode ter acesso pelo interior da escavação, tendo a função 

de fixar a armadura apos a aplicação do pré-esforço. A carga é aplicada à ancoragem através de um macaco 

hidráulico e mantida na mesma através de cunhas (cordoes) ou porcas (varas de alta resistência). Estas são fixas 

a uma placa metálica que deve ser capaz de transmitir a força do restante corpo da ancoragem à estrutura por 

esta travada.  

«As cargas de trabalho também variam muito, no entanto, para obras urbanas convencionais, em geral, não 

ultrapassam 1500 kN (Souza, 2001).» (Bomjardim Porto, 2015, p. 10) 

 O comprimento livre é a zona compreendida ente a selagem da ancoragem e a cabeça onde esta está travada. 

Nesta zona a transmissão de esforços ao terreno deve ser nula, pelo que a armadura é protegida com uma bainha 

que impeça a mobilização de atrito lateral. 

Por último, o comprimento de selagem é o encarregue pela fixação do elemento e transmissão dos esforços 

aplicados ao terreno. Tal é garantido através da execução de enumeras injeções de calda a alta pressão (> 4 MPa) 

que aumentam a área de contacto entre o bolbo e o solo para uma melhor aderência.  

«A injeção sob pressão provoca um adensamento do solo circundante e até uma proteção do mesmo, 

compensando, assim, o alívio causado pela perfuração.» (Bomjardim Porto, 2015, p. 28) 

A fixação ao solo pode exigir ainda melhoramento prévio caso os terrenos de fundação não apresentem 

competência adequada. Das varias técnicas passiveis de ser aplicadas podemos referir o Jet Grouting, que 

consiste na injeção de uma calda a alta pressão, misturando-a com o solo e melhorando as suas propriedades, 

ou Colunas de Calda de Cimento, que a tudo se assemelha à técnica anterior, diferindo apenas no regime de 

pressão da calda injetada (neste caso a baixa pressão). 

 

3.2.2. Rotura em ancoragens 
 

Os mecanismos de rotura associados a ancoragens resultam, de uma forma geral, do excesso de carga estática 

sobre as mesmas. Estas podem ser mobilizadas devido aos processos construtivos (escavações), sobrecargas 

construtivas (inerentes à criação de aterros) ou gerados pela construção de estruturas nas imediações.  
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Assim, para base de um projeto geotécnico estão previstos na norma NP EN 1997-1 (2010) consideração de 

fatores específicos como: 

• Estabilidade global e movimentos do terreno; 

• Natureza e dimensão da estrutura e dos seus elementos (incluindo vida útil); 

• Condições relativas à vizinhança (ex. estruturas próximas, tráfego e redes de serviço). 

• Condições da água do terreno e do terreno em si; 

• Sismicidade regional; 

• Influência do ambiente (ex. hidrologia, variações sazonais de temperatura e humidade). 

A referida norma baseada no EC7 (NP EN 1997-1, 2010) recomenda também a verificação dos seguintes estados 

últimos aquando o seu dimensionamento: 

• Rotura estrutural da armadura ou da cabeça da ancoragem; 

• Rotura no contacto entre a calda e o terreno; 

• Rotura no contacto entre a calda e a armadura; 

• Perda de tração na ancoragem por flexão ou fluência. 

 

 

3.2.3. Ensaios de receção em ancoragens 
 

A nível do controlo de qualidade estão preconizados no EC7 (NP EN 1997-1, 2010) vários ensaios que pretendem 

avaliar as características de resistência e deformação das ancoragens e seus constituintes. Estes estão definidos 

através da norma europeia EN 1537 (2013), publicada inicialmente em 1997 e revista em 2013, que visa 

especificamente execução de ancoragens em solos e rochas. 

A norma prevê a realização de testes em todas as ancoragens, contemplando três tipos de ensaios a 

implementar. A carga deve ser aplicada e aliviada de forma gradual em todos os métodos de ensaio, sendo a 

ancoragem solicitada a incrementos faseados de carga até ser atingida a carga máxima para o ensaio requerido. 

A- ENSAIO PREVIO, EP 

Este tipo de ensaios é aplicado em terrenos ainda não testados, onde a aplicação deste tipo de 

mecanismos não está caracterizada ou cujo confortamento não está bem definido. Consistindo na 

execução de uma ancoragem de teste, o ensaio estabelece critérios de tensão até à rotura do solo ou 

0.8Ptk, correspondente Ptk à carga característica para a rotura da armadura. 

 

B- ENSAIO DE RECEPÇÃO DETALHADO 

A referida norma estabelece a realização de três ensaios detalhados consoante o tipo de ancoragem, 

nos quais é permitido avaliação de grandezas como fluência e perda de carga, tensão críticas de fluência 

e ainda avaliação do comprimento livre aparente. 



17 
 

C- ENSAIOS DE RECEPÇÃO SIMPLIFICADOS 

Esta metodologia é aplicada em toda as ancoragens executadas, com exceção daquelas onde foram 

aplicados qualquer um dos dois métodos referidos acima, e pretendem demonstrar que a tensão 

definida para o ensaio pode ser suportada pela ancoragem. Permite ainda a definição de parâmetros 

como comprimento livre aparente, bem como avaliar características como fluência e perda de pré-

esforço de modo a garantir a aplicação de uma tensão de blocagem adequada, compatível com a tensão 

de projeto. 

Relativamente à metodologia de execução do ensaio, existe também alguma variabilidade sendo permitido, 

contudo, a sua aplicação a qualquer uma das tipologias de ensaio. Os métodos adiante referidos, diferem apenas 

na forma como a força de tração é aplicada e/ou na duração dos intervalos de aplicação desta.  

METODO 1 

A aplicação da carga é incremental, com um ou mais ciclos de carga. Esta decorre desde a tração inicial 

até à tração de ensaio, sendo registados os deslocamentos da cabeça no fim de cada ciclo e durante um 

certo intervalo de tempo. Deste modo é possível observar a existência de patamares de fluência 

semelhantes aos observados na figura 7, onde são aferidos os deslocamentos a tensão constante. 

 

Figura 7 – Gráfico de carga/deslocamento em ensaio de ancoragem segundo método 1 (Muros e Estruturas de Contenção, 
Slides IST, 2011/2012). 

 

METODO 2 

A aplicação da carga é incremental e dá-se desde a tração inicial até à tração de ensaio ou de rotura. A 

perda de tração na cabeça da ancoragem é registada no fim de cada ciclo, figura 8. 
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Figura 8 – Gráfico de carga/deslocamento em ensaio de ancoragem segundo método 2 (Muros e Estruturas de Contenção, 
Slides IST, 2011/2012). 

 

METODO 3 

A ancoragem é solicitada incrementalmente, desde a tração inicial até à tensão máxima do ensaio. Em 

cada incremento de carga são registados os movimentos na cabeça da ancoragem, durante um certo 

período e a carga constante. Desta forma é possível a verificação de patamares de fluência comos os 

representados pela figura 9. 

 

Figura 9 – Gráfico de carga/deslocamento em ensaio de ancoragem segundo o método 3 (Muros e Estruturas de Contenção, 
Slides IST, 2011/2012). 
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Partindo do ensaio de carga preconizado segundo o método referidos, podem ser calculados os deslocamentos 

por fluência. Movimentos fortemente dependentes do tempo e que se verificam ao nível da selagem, 

contemplando deslocamento da armadura no interior da calda e fluência especifica da armadura ou do terreno 

de fixação. 

 Partindo então da taxa de deslocamento constante num dado intervalo de tempo, pode calcular-se o coeficiente 

de fluência, ks, através da expressão: 

𝐾𝑆 =
𝛿2 − 𝛿1

𝑙𝑜𝑔
𝑡2
𝑡1

 

Equação 6 - Cálculo do coeficiente de fluência kc, em mm. 

 

𝐾𝑆 – Coeficiente de Fluência, (mm); 

𝛿𝑖 – Deslocamento na cabeça associada ao tempo 𝑡𝑖, (mm); 

𝑡𝑖  – Tempo após a aplicação do incremento de carga, (minutos). 

 

Os limites deste coeficiente, são de uma forma geral, por um lado dependentes do tipo de ensaio realizado, mas 

por outro, relativamente uniformes no que toca ao método de incremento de carga utilizado. Deste modo 

podemos tomar como ordem de grandeza, valores máximos de 2mm para o caso de ensaios prévios e de 1mm 

para os restantes casos, tomando em ambos os casos um intervalo de tempo de observação superior a 15 

minutos. 

Normativamente está ainda estipulado na NP EN 447 (2008) o erro associado ao doseamento das quantidades 

especificas de cimento e adjuvantes, cerca de ±2%, e de cerca de ±1% para a quantidade de água adicionada. 

Relativamente aos aditivos, a sua aplicação está comtemplada na norma EN 1537 (2013) e prevê um 

melhoramento das caraterísticas iniciais com a sua adição. Nomeadamente, melhor trabalhabilidade e 

durabilidade e minimização da exsudação, retração e ainda do tempo de presa. 

Para alem das propriedades especificadas na norma referida, estão ainda preconizados ensaios de fluidez, 

exsudação, variação de volume e resistência à compressão presentes na norma NP EN 445 (2008). 
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4. Reforço de fachadas 
 

4.1. Geral 
 

Como tem sido referencia constante ao longo deste texto, a imposição normativa relativa a manutenção de 

fachadas de interesse publico, transformou a realidade do mercado português na sequência do aproveitamento 

e transformação do edificado existente para novas e mais contemporâneas utilizações. No entanto, a ocorrência 

deste tipo de intervenções encontra-se limitada devido a carência de mão de obra muito especializada onde não 

existe uma solução transversal. 

A reabilitação estrutural do património edificado a par do crescimento subterrâneo destas obras, acarreta a 

execução de projetos ímpares com uma necessidade de soluções únicas quanto ao reforço e recalce das referidas 

fachadas. Estas transformações implicam em geral a alteração das condições de apoio, com o aumento dos pisos 

e das sobrecargas de utilização, refletindo-se de forma pratica numa redistribuição de tensões. Desta parte a 

necessidade de melhorar e reforçar as propriedades das estruturas existentes que, face às novas exigências, se 

tornam insuficientes. 

Em termos de projeto, a determinação das cargas atuantes é de extrema importância visto que é a partir destas 

que se pode estimar a rigidez da construção e a sensibilidade desta às deformações. De um modo geral, é 

expectável a existência de pequenos movimentos associados a trabalhos que envolvam recalce, sendo vital 

prever as consequências que dai podem advir. Consoante a sua sensibilidade, é possível tomar medidas de 

precaução que evitem que a integridade estrutural seja posta em causa. 

No caso particular de estruturas de alvenaria, que são as mais comuns, há um incremento na imprevisibilidade 

relativa à sua caracterização. Estas dificuldades podem ter origem no tipo de materiais de base utilizados 

(alvenaria de pedra mais dúctil que a cerâmica), espessura das juntas e, naturalmente, a quantidade de pedra 

empregue. Associado a estas dificuldades, é de facto expectável grande grau de experiência para analise de 

estruturas desta índole que se apresentam muitas vezes fragilizadas ou com defeitos de conceção/reabilitação. 

Apesar de todas as dificuldades aqui referidas, mais uma vez, este tema não é alvo de regulamentação pelo que 

os pressupostos utilizados em fase de dimensionamento passam por uma interpretação e readaptação das 

normas já existentes, conjugadas com metodologias existentes julgadas convenientes para aplicação deste tipo 

de intervenção.  Muitas vezes, a falta de contemplação em termos normativos leva à aplicação de coeficientes 

de segurança muito elevados, que se traduzem num encarecimento das soluções. 
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4.2. Tipos de reforço aplicados a fachadas 

 

4.2.1. Injeções de Calda (Grout) 

 

Esta técnica consiste na injeção de caldas (grout), ou argamassas fluidas, em tubos de injeção previamente 

executados nas juntas dos paramentos de paredes de alvenaria. O principal objetivo destas injeções é o 

preenchimento de vazios e cavidades internas, conjuntamente com a selagem de fendas. Deste modo, é 

conseguido um aumento da resistência mecânica e rigidez da parede, restabelecendo o seu monolitismo. 

A este processo estão associados três processos de injeção – sobre pressão; por gravidade; por vácuo – aos quais 

é necessário estabelecer certo tipo de parâmetros como, número e distribuição de furos, composição da calda 

e, quando aplicável, valor da pressão da injeção. O controlo de execução desta técnica é efetuado através da 

difusão da calda em tubos de purga adjacente, sendo a sua localização função do processo de injeção. 

As desvantagens do método prendem-se com o facto deste ser intrusivo e não reversível, exigindo ainda um 

cuidado em termos de compatibilidade das características da calda com o material existente. 

 

4.2.2. Pregagens de Costura 

 

As pregagens de costura aplicam-se a elementos de alvenaria que necessitam maior coesão ou melhoramentos 

a nível de ligações sem modificação visível do seu aspeto exterior. 

Representada pela figura 10, esta técnica consiste na execução de pregagens injetadas, nas quais furos 

previamente executados são preenchidos com calda (grout) ou argamassas fluidas e barras de reforço, em aço 

ou materiais compósitos (FRP). 

Metodologias mais recentes englobam varões e tubos de aço inoxidável inseridos em mangas elásticas de tecido 

ou poliéster expansível, nas qual se insere a calda de selagem. Esta variante evita eventuais fugas de calda e 

permite maior adaptação às irregularidades do furo, sendo possível maior mobilização de atrito lateral. 

Relativamente à extremidade da pregagem, esta pode conter placas de distribuição à face do paramento ou 

ainda ficar embutida no interior da alvenaria. 

Quanto às desvantagens do método, são semelhantes às referidas no caso anterior, de reforço com injeções, 

onde se tem de ter cuidado acrescido aos efeitos danosos de casos com grande concentração de furos.  

Ter atenção que a execução desta metodologia pode pressupor execução previa de injeções para tratamento de 

juntas, já que a sua aplicação requer um suporte com poucos vazios que permitam uma furação continua e suave. 
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Figura 10 - Reforço de paramentos por pregagens injetadas. 

 

4.2.3. Confinamento Transversal 

 

Esta técnica consiste no confinamento transversal da parede, com recurso a barras de aço inoxidável e placas de 

ancoragem nas extremidades dos paramentos. Estes são colocados em furações previamente executadas e 

posteriormente preenchidos com grout de modo a promover uma maior ligação à alvenaria. Os elementos de 

reforço podem ser designados por conectores, no caso de se dar um atravessamento integral da espessura da 

parede, ou por pregagens, caso esse atravessamento seja apenas parcial. 

O principal objetivo do método é o impedimento da separação ou desagregação dos paramentos, através da 

melhoria do seu monolitismo, e ainda o aumento da resistência à flexão para fora do plano, que promove o 

aumento da sua integridade estrutural e a redução do risco de instabilidade. 

Atendendo a execução de furos e injeções, este método é intrusivo e parcialmente reversível. Este pressupões 

ainda, em casos de aplicação em elementos muito desgregados, a preparação do suporte de forma previa. 

O facto de esta ser uma solução pratica e eficaz no controlo de deformação das paredes, torna-a num método 

adotado recorrentemente. Muitas vezes em conjugação com outros métodos de reforço como rebocos armados 

e encamisamentos, técnicas a ser referidas já em seguida. 

   

Figura 11 - Mecanismos de costura aplicados em obra. Conectores do tipo GEWI (esquerda) e pregagens injetadas (direita). 
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4.2.4. Rebocos Armados 

 

O reboco armado é aplicado a estruturas de alvenaria que necessitam de proteção antissísmica e melhores 

propriedades mecânicas. 

Esta consiste na aplicação de um reboco, com espessura mínima na ordem dos 0.05m, ao qual são adicionados 

materiais de reforço. A aplicação destes materiais pode ser feita localmente através de bandas ou faixas, 

envolvido na argamassa (fibras de vidro; sintéticas; metálicas), ou aplicadas na face do pano a reforçar através 

de redes de reforço (metálicas; compósitos; poliméricas). 

O principal objetivo prende-se com o aumento da ductilidade e a obtenção de uma estrutura mais resistente, 

tanto global (tração), como superficial (tração e corte), evitando assim uma concentração de tensões. 

Quanto às desvantagens, advêm de ser um reforço externo irreversível, já que a sua remoção resultaria em perda 

de material. 

 

4.2.5. Encamisamentos ou Laminas de Betão Armado 

 

Os encamisamentos ou laminas de betão armado são aplicados a elementos sujeitos a elevadas forças de 

compressão, deformação lateral excessiva ou que sejam compostos por materiais pouco coesos ou com fracas 

características de ligação. 

Este método consiste na aplicação de uma lamina de betão, com espessura na ordem dos 0.08m a 0.1m (cofrado 

ou projetado), sobre malha de aço aplicada justaposta a parede, usualmente Ø6 ou Ø8. Esta apresenta melhores 

características quando aplicada em ambos as faces das paredes com a adição de conectores ou pregagens. 

A técnica em questão para além de dificilmente reversível, é muito intrusiva já que cobre a alvenaria original com 

uma nova camada de base cimenticia. 

Embora seja uma solução com maior capacidade resistente que a de reboco armado, esta acarreta um 

pronunciado aumento de massa da estrutura. Assim, o referido aumento do peso próprio está associado a um 

aumento dos esforços verticais e sísmicos. 

   

Figura 12 - Encamisamentos em betão armado das várias estruturas a manter. 
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4.2.6. Cintagem Global do Edifício 

 

A cintagem aplica-se, a nível global, a um edifício cujas ligações entre elementos estão enfraquecidas e 

associadas a um certo risco de colapso. O principal objetivo passa pela melhoria da natureza monolítica, da 

capacidade resistente global e do comportamento sísmico das paredes. 

A metodologia assenta na fixação de chapas ou perfis metálicos na alvenaria, que pode ser colocado de um ou 

ambos os lados da parede, e que são ligados por conectores. 

A principal vantagem desta técnica é um aumento eficiente da resistência geral que gera uma melhoria no 

comportamento tridimensional da estrutura. Apesar da sua moderada intrusividade fomentada pela execução 

de furos na alvenaria para colocação de varões ou chumbadouros, esta é caracterizada por ser reversível. 

 

Figura 13 - Solução de escoramento geral aplicado em obra. 

 

4.3. Análise Final 

 

Em resumo, o tipo de fachadas a conter podem apresentar grande variabilidade de patologias, tanto existentes 

como percutidas devido à demolição de estruturas interiores existentes. 

Assim, apercebemo-nos da inexistência de uma solução ótima única passando esta por uma conjugação das 

várias metodologias apresentadas, cuja aplicação ira depender cas características inerentes à estrutura ou até 

mesmo à zona especifica que carece de reforço. 

Tabela 2 - Quadro resumo de aplicação e função de reforços. 

 
Injeções 

Pregagens 
Injetadas 

Confinamento 
Transversal 

Reboco 
Armado 

Encamisamento 
Cintagem 

Global 

Aplicação 
Intrusivo x x x - - x 

Reversível - - - - - x 
 

Função 
Coesivo  x x x x x - 

Estrutural - - x - x x 
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5. Caso de Estudo 
 

5.1. Geral 
 

O objeto que surge como base de estudo para esta dissertação é a obra Solar de Santana 60-65, promovida JLL. 

O principal objetivo centra-se na reabilitação de um edifício apalaçado, situado no coração de lisboa, que terá 

com fim apartamentos de habitação. É uma remodelação do tipo fachadismo, onde o interior é demolido e 

posteriormente readaptado, preservando as fachadas existente. Contudo, esta mostrou-se uma obra particular 

derivada à manutenção de grande parte das paredes originais que obriga a um reforço das mesmas e ainda 

recalce de parte destas com intuito de criação de um piso enterrado para estacionamento.  

O edifício a ser intervencionado, presente na figura 14, encontra-se numa das extremidades do jardim do Campo 

Mártires da Pátria, anterior Campo Sant’Ana, zona nobre da cidade situada no topo de uma das 7 colinas de 

Lisboa. A estrutura apresenta uma área contruída de cerca de 970m2 em planta, e é composta por 3 blocos que 

formam um “U” estirado. Apresentando com uma configuração atual de R/C, com dois pisos elevados e 

cobertura, em geral bastante degradadas e com diversas patologias maioritariamente não estruturais. 

   

 

Figura 14 - Vista da situação atual 3D, antes das intervenções (cima), e localização espacial 2D (baixo). 

Como se pode constatar no conjunto de imagens acima, a área intervencionada encontra-se delimitada por três 

arruamentos, sendo a fachada principal delimitada a sul pelo jardim. Assim as fronteiras exteriores são 

delimitadas por Campo Mártires da Pátria 60-65 (frente), Travessa José Vaz de Carvalho 1-11 (lateral) e Travessa 

das Recolhidas 3-7 (tardoz). 
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O Campo Mártires da Pátria, em conjunto com as suas vizinhanças de interesse histórico, artístico e/ou pitoresco, 

nas freguesias dos Anjos, Coração de Jesus, Pena e São José foi classificado pelo «decreto nº2/96, de 6 de Março, 

do Ministério da Cultura» como imóvel de interesse publico. Expectando desde já limitações inerentes a esta 

classificação, esta zona é ainda classificada como Área de Potencial Valor Arqueológico de nível 2 (Artigo 33º do 

RPDM – regulamento de Julho de 2011). 

As informações relativas aos primórdios da sua existência são vagas e de difícil acesso, devido à sua antiguidade 

e falta de documentação. Assim, é a definição da organização do fogo, sistema de circulação e mesmo planimetria 

do edifício, é de difícil caracterização sendo apenas possível inferir possibilidades com base no que resistiu ao 

longo do tempo. 

Dada a impossibilidade em precisar a data de construção é passível de ser admitido que a esta casa nobre é 

anterior ao terramoto de 1755. Caracterizada por uma estruturas de alvenaria de pedra e madeira, característica 

da época pré-Pombalina, foi pressuposto que a sua origem remonta a meados do seculo XVII. Sendo certamente 

umas das edificações mais antigas do local, esta, bem como toda a morfologia do quarteirão onde se insere, 

encontram-se perfeitamente delimitados já na cartografia do último quartel do seculo XVIII. 

   

Figura 15 -   Trecho do mapa «Mapa da cidade de Lisboa e de Belém em 1812» in Lisboa, Revista Municipal nº11 – 1º 
Trimestre de 1985 – Edição C.M.L. (esquerda) e Vista parcial do Campo Mártires da Pátria em 1968 in Arquivo online da 

Câmara Municipal de Lisboa (direita) 

Sendo as principais entidades envolvidas as seguintes: 

• Solar Santana, Sociedade Unipessoal Lda (Dono de obra); 

• RRJ-Arquitetos Lda (projeto de arquitetura); 

• JSJ, Consultoria e Projetos de Engenharia Lda (projeto de estruturas); 

• JETsj, Geotecnia Lda (projeto de escavação, contenção periférica e recalçamento fachadas); 

• ECOCIAF, Construções e Obras Publicas S.A. (empreiteiro geral responsável pela construção civil - 

demolições; contenção paredes originais; contenção periférica; estrutura nova; acabamentos); 

• Rockbuilding, Soluções Imobiliárias SA (gestão de projeto e fiscalização).  
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5.2. Contextualização Histórica 
 

Propriedade integrante do morgadio instituído por Cecília Temudo (1661), a construção em casa é referida ao 

longo da história como Nobres Casas das Torres do Campo do Curral da Cidade de Lisboa. Instigado pelo 

constante arrendamento (sec. XVIII) a famílias nobres foi demarcado o seu deterioramento, constatado em 1737 

por uma vistoria a mando de El Rey. Data a que o arrendamento passou para José Vaz de Carvalho, figura de 

relevo da administração publica e íntimo de D. João V, que investiu grande parte na sua fortuna nas obras desta 

casa. Esta foi passando de geração até que, ainda com seu filho, em 1768 estes passam a ser senhorios casa 

agora designada de Palácio Vaz de Carvalho. Em 1779, torna-a residência familiar habitual compartilhada com os 

seus 10 filhos e 25 servidores. Registos posteriores dão conta que apos a sua morte, em 1796, há apenas registo 

de ocupação de dois quartos na casa, um habitado e outro arrendado. 

 

5.3. Avaliação Arquitetónica 

 

Formada por três corpos em forma de “U”, onde o corpo sobre a travessa lateral é bastante mais comprido que 

os restantes dois, denota-se uma elevada irregularidade na cobertura. Esta é especialmente demarcada no corpo 

tardoz, sobre a travessa das recolhidas, denotando de imediato as sucessivas alterações e acrescentos que o 

edifício foi sofrendo.  

No centro do “U” irregular resguarda-se um jardim arborizado, antigo pátio, em torno do qual se desenvolveria 

a vivencia quotidiana aquando da lotação da casa. 

A fachada lateral denota extrema simplicidade, composta por um muro compacto sinalizado somente por 

pequenas aberturas, remetendo-nos de imediato para uma arquitetura seiscentista. 

A fachada principal denota semelhante simplicidade. De aparência austera, sóbria, sem quaisquer arrebiques 

decorativos à exceção das grades simples no andar nobres. Da observação desta, levanta-se a hipótese de a casa 

inicialmente ser composta apenas por um andar e, posteriormente ter-lhe sido acrescentado o referido andar 

nobre. Tal, acabaria por justificar em parte os elevados montantes despendidos em benfeitorias por José Vaz de 

Carvalho e citados em documentação. De referir ainda a existência de duas pequenas janelas de um piso superior, 

certamente acrescentos mais tardios que aproveitam o elevado pé direito dos pisos nobres em ambas as pontas. 

A observação externa desta fachada permite também confirmar a documentação existente que a data da 

primeira metade do seculo XVII, indo de encontra um estilo barroco aristocrático da mesma que denomina a 

arquitetura palaciana citadina dessa época. 

Relativamente à fachada tardoz, salta à vista o deplorável estado de conservação e as inúmeras épocas 

construtivas nela presentes. Primeiramente, a existência de um grande portão, da época da fachada principal, 

registada em 1793 como entrada principal da casa com acesso direto ao amplo pátio. De forma mais 
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preponderante, deparamo-nos com uma exteriorização do acentuado volume da chaminé. Fenómeno raro na 

arquitetura palaciana, mas comum na construção popular do sul de Portugal ou em edifícios nobres de uma 

época anterior. Este denota a antiguidade da construção seguindo ainda determinados pormenores da 

arquitetura quinhentista. Há que ainda fazer referência à presença das janelas de sacada de grande dimensão 

(especialmente em altura), aproximando-se mais às dimensões utilizadas no seculo XVIII, levando a querer que 

estas são já parte de um acrescento decorrido da intervenção da família Vaz de Carvalho (apos 1738). 

A conjugação de toda esta informação concede um caracter único a este edifício no panorama da arquitetura da 

área do Campo de Sant’Ana, pois tudo indica que se trata da mais antiga residência nobre aqui erguida, em 

especial na sequência da construção vizinha do Convento de Santo António dos Capuchos (fundado 1570). 

Um dado que suscita duvida, é a da denominação mais antiga seja de Casa das Torres do Campo do Curral, não 

havendo qualquer referência arquitetónica que tenha persistido à data que a corrobore.  

 

5.4. Condicionamentos 

 

A obra em questão acarreta uma enumera variabilidade de condicionantes em termos técnicos. Para alem da 

inegável condicionante de implantação, derivada à elevada densidade habitacional onde se insere, estamos 

perante uma recuperação de um edifício que remonta a meados do seculo XVII. Deste, pretende-se manter e 

recuperar grande parte dos seus paramentos que, devido à sua antiguidade, não se encontram no melhor estado 

de conservação. 

 

5.4.1. Estruturais 
 

Possivelmente a condicionante fulcral deste projeto, as condicionantes estruturais advêm do débil estado de 

conservação do edifício. Estas requerem um reforço ativo das estruturas a manter, devendo acessoriamente ser 

instalados escoramentos metálicos em todos estes elementos de forma a garantir a sua estabilidade. 

Numa fase previa devem ser levantados todos os elementos estruturais que possam pôr em causa a segurança 

durante a execução da obra ou mesmo que possam a condicionar o normal decurso dos trabalhos.  
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5.4.2. Geológico-Geotécnico 

 

Através do reconhecimento local e bibliografia disponível, é de esperar que a zona em questão contenha uma 

camada superficial de aterros (At) assente numa formação miocénica designada por Areolas da Estefânia (MES).  

Contudo há necessidade de fazer uma caracterização geológico-geotécnica adequada a fim de confirmar e 

complementar a informação referida. Ta será detalhadamente abordado no capítulo deste texto referente a, 

Prospeção Geotécnico. 

Apesar da expectável proximidade do terreno competente, a fase de escavação nesta zona tende a ser atribulada 

devido à existência de elevada arqueologia local. 

 

5.4.3. Envolvente do Edifício 

 

Uma vez implementado num centro urbano, onde a densidade habitacional é elevada, há que minimizar os 

impactos das perturbações ao normal funcionamento da vizinhança. 

A existência de edifícios circundantes, alguns com três pisos enterrados (travessa lateral), bem como da 

existência de entradas de estacionamento nestas mesmas travessas, foi um fator a ter tido também em conta 

motivado pelo exíguo espaço dos referidos arruamentos. 

Durante a execução dos trabalhos, é necessário confirmar cotas e características das fundações das estruturas 

adjacentes, efetuada durante a fase de escavação ou por execução de poços de prospeção. 

 

5.4.4. Arquitetónicos 

 

Motivado pela manutenção das fachadas e conjunto de paredes interiores, houve necessidade de escorar a 

totalidade das estruturas a manter. Desta forma é possível garantir a estabilidade e segurança durante as fases 

de demolição e construção da estrutura interior.  

Por outro lado, existiu também uma necessidade de recalçamento das referias paredes a fim de viabilizar a 

construção de um piso enterrado. Nestas, a localização das microestacas poderá ser adotada consoante as 

condições reais verificadas em obra. 

Atendendo aos condicionamentos referidos anteriormente, é esperada uma limitação da área de estaleiro, de 

movimentações e de frente de obra, implicando um bom planeamento e uma gestão sublime do espaço 

disponível. 
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5.4.5. Serviços Afetados 

 

É necessário levantamento e eventual desvio de redes de serviços que possam interferir com a zona 

de intervenção. Nomeadamente coletores unitários e pluviais, e redes de gás, telecomunicações, 

eletricidade ou águas. 

 

5.4.6. Prazos de Execução 

 

As soluções propostas devem permitir a execução dentro dos prazos inicialmente previstos, correspondente a 

16 meses. 

Não obstante, se não existir comprometimento da segurança quer para a obra quer para as estruturas (próprias 

e vizinhas), é admissível a hipótese de se abreviar os prazos de execução. 

 

5.4.7. Processos de execução 

 

Acessoriamente às condicionantes de relevância direta, há que considerar ainda acontecimentos indiretos 

associados ao decorrer dos trabalhos. Assim, devem ser previstos em projeto fenómenos como: 

• Sobre-escavação; 

• Atrasos e paragens na escavação; 

• Sobrecargas e vibrações imprevistas; 

• Suporte insuficiente; 

• Faseamento dos métodos construtivos. 
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5.5. Solução Proposta 
 

A solução proposta passa por um reforço e recalçamento das fachadas a manter, recorrendo a um mecanismo 

de costura que visa a transferência das cargas suportadas pelas fundações iniciais para microestacas. 

Posteriormente está preconizada a escavação do piso enterrado, com cota máxima de 3.5 metros, que será 

contido por uma solução do tipo Berlim definitivo munido comum nível de ancoragens e escoramentos de canto. 

 

5.5.1. Escavação 
 

A escavação será efetuada conforme projetado e será executada por mecanismos do tipo giratória ou Bobcat de 

pá carregadora.  

As terras serão movimentadas e armazenadas no interior dos limites do estaleiro até posterior retirada para 

aterros devidamente credenciado. De forma a serem mantidas as condições de segurança durante toda a 

operação apenas será permitida a presença dos manobradores das máquinas de escavação na zona de frente de 

obra sendo sinalizado os acessos no estaleiro com recurso a fitas e guarda corpos. 

 

5.5.2. Micoestacas 
 

As microestacas devem garantir a transmissão de cargas a terrenos de fundação competentes.  

A sua implantação deve ser preferencialmente no eixo da parede de contenção, sendo que, em caso de 

impossibilidade, a ligação à cortina deve ser garantida por meio de introdução de cachorros metálicos, 

solidarizando o comportamento microestaca/painel. 

A sua execução prevê furação mínima de diâmetros Ø200mm e Ø250mm, dependendo do comprimento do 

bolbo de selagem, respetivamente de 8m e 5m. Esta pressupõe ainda selagem e injeção através de sistema IRS 

(Injeção Repetitiva e Seletiva), recorrendo a obturador duplo e válvula de antirretorno. 
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5.5.3. Recalçamento da Fachada 
 

Acrescido ao escoramento geral da obra, as fachadas a manter requerem ainda reforço adicional com o intuito 

de recuperar ou melhor as suas características originais. 

Nas fachadas interiores optou-se por uma solução de reforço com recurso a laminas de betão projetado armados 

melhorando a sua resistência à compressão e à deformação lateral. 

Por sua vez, as fachadas exteriores passaram por um reforço em termos de coesão através de pregagens de 

costura, injetadas e munidas de varões de aço. 

Pontualmente, houve ainda necessidade de utilizar rebocos armados com rede de reforço metálica executada 

em conjunto com as pregagens referidas. Este método foi especialmente concebido para reforço dos arcos 

existentes na fachada virada para o pátio interior. 

Após garantida a estabilidade das paredes a recalçar, serão executadas duas fiadas de microestacas Ø200mm 

com tubos metálicos de aço N80, uma em cada face dos paramentos, solidarizadas por meio de uma viga de 

recalçamento de secção 0.8mx0.3m. Estas são betonadas contra as paredes previamente picadas e fixadas 

através de um mecanismo de costura composto por barras pré-esforçadas do tipo GEWI. Estas atravessam a 

paredes e ambas as vigas de modo a confiná-las e assim, garantir comportamento monolítico da solução agora 

assente nas microestacas executadas. 

 

5.5.4. Parede de Contenção 

 

No que se refere à parede de contenção periférica por contenção do tipo Berlim definitivo, consiste na execução 

faseada, de cima para baixo, de painéis de betão armado que apoiam provisoriamente em microestacas. A 

execução dos referidos elementos devem assegurar a estabilidade vertical e a solidarização entre os vários 

elementos deverá ser garantida pela execução de uma viga de coroamentos de secção 0.6x0.3 metros. No que 

toca à estabilidade horizontal, esta deve ser assegurada pela execução de ancoragens provisorias ou 

escoramentos de canto cujo intuito é conter os impulsos transmitidos pelo terreno.  

Deforma a minimizar as descompressões de terreno durante a operação de escavação, deve ser cumprido 

faseamento construtivo proposto contemplando um intervalo de tempo entre operações de escavação e 

betonagem que não exceda as 12 horas.  

O faseamento construtivo preconiza a execução de painéis primários com dois metros de comprimentos que 

visam a mobilização do efeito de arco durante a sua execução. Posteriormente serão executados painéis 

secundários com quatro metros de comprimento cujos trabalhos só se poderão iniciar apos garantia de conclusão 

de todos os tidos como painéis primários.  
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A parede dimensionada, com cerca de 0,3 metros de largura, não contempla a presença de impulsos 

hidrostáticos pelo que, seria considerada a inclusão de dispositivos de drenagem (bueiros e/ou geodrenos) caso 

se verificasse presença de nível freático elevado em fase de obra, situação que não se verificou. 

Relativamente a travamentos, estão preconizados escoramentos de canto com perfis HEB e ancoragens 

compostas por 4 cordões de 0.6’’ e executadas com uma inclinação de 30º. As ancoragens têm afastamento 

medio em planta de 3 metros e foram concebidas com um bolbo de selagem de 7 metros, seladas em terrenos 

competentes através de um sistema de IRS (Injeção Repetitiva e Seletiva) com recurso a obturador duplo e 

válvulas antirretorno. 

Sendo o sistema de travamento provisório, está prevista a sua desativação apos a execução das lajes do piso 

enterrado, paredes e núcleos de escadas, passando estes elementos a garantir a estabilidade da parede de 

contenção face aos impulsos provocados pelo terreno. 

Existindo possibilidade de executar a escavação do tardoz da contenção em talude, opta-se por uma parede 

tradicional em betão armado, drenada e impermeabilizada no seu extradorso. A sua execução tem geometria 

semelhante à contenção do tipo Berlim executada, admitindo os mesmos 0.3 metros de espessura.  Nesta está 

definida uma escavação dos terrenos a tardoz em talude de geometria 2V:3H, permitindo cofragem de ambas as 

faces. Uma vez concluída a estrutura interior que servira de travamento da presente contenção, poderá efetuar-

se trabalhos de aterro do tardoz apos a introdução de geodrenos e de garantida a sua impermeabilização 

recorrendo a telas asfálticas. 

Esta última situação descrita, representada na figura 16, sucedeu-se no logradouro do edifício, onde a nível 

inferior do futuro pátio, existirá uma extensão só piso enterrado destinado a estacionamento.  

 

Figura 16 - Planta de dimensionamento - Parede de contenção periférica. 
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5.5.5. Plano de Instrumentação e Observação 
 

O plano de instrumentação e observação é uma ferramenta vocacionada para a prevenção e gestão do risco, e 

cuja implementação permite garantir a manutenção das condições de segurança e de economia durante todo o 

decurso dos trabalhos. 

Esta permite uma leitura e analise, em tempo real, das variações das condicionantes admitidas, qualificando e 

quantificando os principais riscos associados. 

Para este projeto está preconizada a implantação de inúmeros dispositivos, implantados e definidos adiante. 

Implantação de alvos topográficos (min7) e réguas topográficas (min 4) com intuito de medir deslocamentos 

horizontais e verticais em elementos como vigas de recalce e recalçamento, paredes de contenção e edifícios 

vizinhos. 

Inclinómetros (min 2) que medem os deslocamentos horizontais da parede de contenção em dois planos 

ortogonais distintos, um no plano da parede e outro perpendicular à mesma. 

E ainda células de carga (min 2), cuja função se divide em medir os deslocamentos horizontais no interior do 

maciço a conter e ainda, mais especificamente as cargas instaladas nas ancoragens durante o decorrer da obra. 

A estas leituras estão associados critérios definidos em projeto e apresentados seguidamente (Tabela 2), 

mesurados através de uma campanha de leituras mínima preconizada de uma vez por semana. 

 

Tabela 3 - Critérios de segurança previstos no Plano de Instrumentação e Observação 

 

 

 

 

 

  

 Horizontal Vertical 

Alerta 15 mm 10 mm 

Alarme 30 mm 20 mm 
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5.6. Prospeção Geotécnica 
 

5.6.1. Geral 
 

Com o intuito de se obter uma caracterização detalhada dos terrenos de implantação da obra, foi solicitado 

pelo dono de obra a execução de uma campanha de prospeção geotécnica. 

O referido estudo geológico-geotécnico foi levado a cabo pela empresa Geocontrole – Geotecnia e Estruturas 

de Fundação S.A.. 

Nesta foram realizadas cinco sondagens geotécnicas (S1 a S5) através da metodologia de trado oco (Hollow 

Stem Auguer*) com diâmetro de Ø150 milímetros, que permitia a execução de ensaios de penetração 

dinâmica, SPT, e ainda a colheita de amostras remexidas, sendo estas sujeitas posteriormente a ensaios de 

caracterização química e granular. Em parte destas (S1 a S3), foram instalados piezómetros de circuito aberto de 

forma a materializar as eventuais alterações do nível freático.  

 

Figura 17 - Esquema de execução do ensaio SPT (esquerda) e especto do amostrador de meias canas, SPT-Terzaghi (direita); 
(Sousa, L. ,2017). 

 

Acessoriamente, foi levada a cabo uma campanha de ensaios normalizados de penetração dinâmica (SPT), de 

forma a caracterizar “in situ” os estados de compacidade e consistência dos solos prospetados, estabelecendo 

o zoneamento geotécnico. Esta campanha foi de caráter sistemático, com afastamento de 1.5 metros, e de 

acordo com ISSMFE (International Reference Test Procedure For The Standard Penetration Test, 1989). 

De seguida apresenta-se a classificação dos solos correlacionando o resultado os ensaios dinâmicos (NSPT) com 

as características de compacidade, no caso de solos granulares, e de consistência, no caso de solos coesivos. 
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Tabela 4 - Classificação de solos granulares quanto à compacidade (Sousa, L. ,2017). 

NSPT Compacidade Densidade Relativa (%) 

0-4 Muito Solto 15 

4-10 Solto 15-35 

10-30 Mediamente Compacto 35-65 

30-50 Compacto 65-85 

>50 Muito Compacto 85-100 
 

 

Tabela 5 - Classificação de solos coesivos quanto à consistência (Sousa, L. ,2017). 

NSPT Consistência 
Resistência à Compressão 

Simples (kPa) 

0-2 Muito Mole <24 

2-4 Mole 24-48 

4-8 Consistência Media 48-96 

8-15 Duro 96-192 

15-30 Muito Duro 192-388 

>30 Rija >388 
 

 

Relativamente aos resultados obtidos nas furações, estão sintetizados nos diagramas apresentados em anexo, 

e dos quais é permitido retirar informações como: 

• Informação relativa à sondagem; 

• Identificação da sondagem; 

• Sequencia lito-estratigráfica da sondagem; 

• Resultado do ensaio SPT; 

• Posicionamento do Nível Freático no final da furação; 

• Cota aproximada dos pontos observados. 

Quanto à amostragem recolhida no decurso das sondagens geotécnicas, serão submetidas a procedimentos 

laboratoriais envolvendo os seguintes ensaios e determinações: 

• Analise granulométrica por peneiração (LNEC E239; LNEC E196; Procedimento PL.06); 

• Determinação dos limites de consistência de Atterberg – LL e LP (Procedimento PL.07; NP143); 

• Determinação do teor de humidade natural (NP84); 

• Características químicas dos solos e da água (LNEC E378). 
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5.6.2. Caracterização Geológico-Geotécnica 
 

Como já referido, a zona envolvente à obra tem uma configuração lito-estratigráfica correspondente a uma 

camada superficial, de geometria irregular, composta por depósitos de aterro (At). Esta está sobreacente a uma 

camada de miocénico denominada por Areolas da Estefânia (MES), caracterizada pela existência de Siltes 

Arenosos e Argilosos com tonalidades entre os acastanhados e acinzentados, respetivamente. 

Tabela 6 - Coluna lito-estratigráfica local. 

 

 

Figura 18 - Enquadramento geológico do local em estudo, adaptado da Carta Geológica de Portugal, Folha 34D - Lisboa, à 
escala original.1:50000, escala indeterminada. 

Após o nivelamento topográfico, foram verificadas camadas de aterro que variam entre 1.2 metros (S1 e S2) e os 

3.6 metros (S5), e caracterizado como solo muito compacto (8≤NSPT≤34). No entanto, foram efetuados registos 

pontuais de valores mais elevados, considerados anómalos e justificados pelo caráter pedregoso dos aterros em 

questão. Estas foram ainda caracterizados, através de ensaios, por presença de finos na ordem dos 48% (material 

retido no peneiro #200) e índice de plasticidade nulo (IP=0%). 
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Subacente a esta camada de aterro estabelece-se um substrato sedimentar correspondente ao miocênico e 

representado pela unidade de Areolas da Estefânia (MES). Esta caracteriza-se localmente pela presença de Siltes 

Arenosos finos com abundante nível de Cascão muito resistente. Em termos de capacidade de carga, estes 

enquadram-se globalmente no âmbito de solos rijos (NSpt≥60), havendo pontuais camadas do dispositivo 

miocênico que se encontram descomprimidas (até 3 metros em S1 e S2, e até 6 metros em S5). No entanto, estas 

encontram-se ainda no âmbito dos solos rijos já que 30≤NSPT≤46. A camada em questão apresenta ainda material 

com uma percentagem de finos inserida na gama dos 27% a 86% (material retido no peneiro #200) e um índice 

de plasticidade nulo a reduzido (0%≤IP≤15%). 

A prospeção efetuada revelou também presença de nível freático, tendo sido observado presença de água entre 

os 7.5 metros e 11 metros nas sondagens S1, S2 e S5. Correspondentes a cotas compreendidas entre os 57.75 

metros e 54.4 metros, muito a baixo da cota de fundo da escavação estabelecida em torno dos 64 metros. 

 

5.6.3. Análise Final 
 

As sondagens realizadas permitiram simular o desempenho geotécnico associado ao dispositivo geológico da 

zona intervencionada, sendo assim possível prever o estado de serviço das soluções projetadas. Neste foi 

referenciado uma profundidade máxima de aterros na ordem dos 3.6 metros, que sucede um ambiente 

miocénico caracterizado por níveis Silto-Arenosos finos com frequentes níveis de Cascão muito resistente, 

registando-se pontualmente finas camadas horizontais de Siltes-Argilosos. 

Os aterros são compostos por materiais deformáveis e pouco resistentes, que apesar da formação areno-siltosa 

e pedregosa, não serviam aos propósitos do projeto. Relativamente à camada de ambiente miocénico, ainda que 

algo descomprimida, apresenta comportamento mecânico adequado ao suporte das cargas transmitidas pelas 

estruturas de fundação. 

Deste modo, há que garantir que todas a fundações ultrapassam inequivocamente as camadas de aterro, 

prevendo a existência de fundações diretas com tensão de contacto de 300 KPa a ser mobilizadas no topo da 

camada miocénica. 
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5.7. Campanha de Instrumentação Implementada 
 

5.7.1. Alvos Topográficos e Réguas de Nivelamento 
 

A campanha em questão teve o objetivo de medir deslocamentos através da leitura de ângulos e distâncias para 

alvos previamente fixados às estruturas, por colagem ou selagem de placas metálicas onde estes estão 

colocados. A sua colocação deve ser prevista de forma a minimizar possíveis interferências na pontaria dos 

equipamentos topográficos e assim reduzir os erros associados a esta (na ordem de grandeza de 1mm tanto para 

horizontal como para vertical). Permitindo a leitura dos deslocamentos aferir a movimentação planimétrica das 

estruturas em duas direções ortogonais, bem como a sua variação altimétrica.  

Considera-se ainda a presença de réguas de nivelamento topográficos, em aço inox, fixadas a cerca de 1.5 metros 

de altura com resina nos elementos estruturais aos quais se pretende monitorizar a variação de cota, nestes com 

um erro associado da ordem dos 5 mm. 

Para a obra em estudo foi preconizada uma campanha que estipulou a leitura de 53 alvos e 5 réguas de 

nivelamento distribuídos conforme figura 19. 

 

Figura 19 - Planta de localização dos Alvos Topográficos e Réguas de Nivelamento ao longo dos trabalhos. 

 

Figura 20 - Alvo topográfico nº10. 
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A campanha previu ainda a existência de pontos de referência localizados no exterior da obra com o intuito de 

fornecerem um apoio à execução das leituras. Esta preconizava também a impossibilidade de medição de 

movimentos absolutos, casos em que deverão ser medidos movimentos relativos entre alvos colocados em 

fachadas opostas (cordas). A observação topográfica dos dispositivos deve ser efetuada de modo redundante, 

carecendo de posterior analise e ajuste segundo um modelo de calculo adequado. 

 

5.7.2. Inclinómetros 
 

Instalados com o objetivo de avaliar os deslocamentos horizontais do maciço contido, consiste na instalação de 

calhas inclinometricas inseridas em furos previamente executados. O preenchimento deste deve ser, na forma 

do possível, feito com material de características deformáveis semelhantes à dos terrenos envolventes. A sua 

selagem deve ser efetivada em terrenos no influenciados pelo decorrer dos trabalhos, admitindo profundidade 

mínima abaixo das cotas de influência dos trabalhos de fundação de cerca de 5 metros. As calhas são em PVC-

ABS com diâmetro de Ø75mm, que permitem a passagem de um torpedo dotado de sensores do tipo servo -

acelerómetros com desfasamento de 90º. Uma vez dentro da calha, o torpedo executa leitura a cada 0.5 metros 

transmitida por uma caixa de leituras à superfície que permite posterior construção de gráfico 

profundidade/deslocamento horizontal em qualquer uma das duas direções ortogonais. O erro associado a esta 

operação de calculo de deflexão é, em geral, de 1mm por cada 5 metros de calha inclinometrica. 

 

 

Figura 21 - Planta de localização aproximada dos inclinómetros I1 e I2. 
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5.7.3. Células de Carga 
 

As células de carga em ancoragens, para alem de permitirem a monitorização da carga de pré-esforço instalada, 

permite ainda inferir acerca da movimentação do maciço contido traduzindo-se numa variação de carga na 

ancoragem por alteração do regime de pressões. A células de carga instaladas são do tipo mecânicas com 

mostrador analógico e colocadas entre dois pratos que permitem uma mais uniforme distribuição da carga. 

   

Figura 22 - Planta de localização das células de carga implementadas (esquerda) e Célula de Carga com manómetro 
analógico (direita). 
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5.8. Alterações ao Projeto 
 

Decerto que a uma obra de reabilitação está regularmente associada a uma maior suscetibilidade de alterações 

aos pressupostos de projeto. Assim, estas, carecerem de um maior controlo e adaptação em fase de obra de 

forma a compatibilizar os pressupostos admitidos com a realidade verificada em fase de execução. 

 A maioria das alterações efetuadas foram consideradas menores e associadas ao cariz da obra anteriormente 

referido. No entanto há que fazer referência à existência de dois trabalhos que se destacam, um a menos e outro 

a mais. O primeiro é referente a não execução de enumeras ancoragens consideradas em projeto e a segunda 

prende-se com uma situação de reforço particular dos pilares de pedra que sustêm os arcos voltados para o pátio 

interior. 

 

5.8.1. Redução do Número de Ancoragens 

 

A alteração do volume de trabalhos referente a este tópico pode ser dividida em duas índoles.  

A primeira resulta da existência de pisos enterrados pertencentes aos edifícios adjacentes aos limites da zona a 

implantar as mesmas. Impossibilitando a execução de 6 ancoragens a aplicar nas paredes de contenção com que 

fazem fronteira com os edifícios adjacentes.  

As restantes omissões prendem-se com questões económicas, cuja possibilidade decorre de um planeamento 

eficaz, em termos de instrumentação e observação. Este verificou deslocamentos aceitáveis, com deslocamentos 

máximos na ordem dos 7mm a 10mm que não colocavam em causa a segurança, permitindo uma redução nos 

referidos dispositivos de travamento. 

 

Figura 23 - Planta de localização das ancoragens projetadas, mas não executadas 
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5.8.2. Reforço Sísmico de Pilares de Pedra 
 

Em termos de projeto o reforço em termos sísmicos dos referidos pilares seria efetuado por meio de 

encamisamentos em lamina de betão armado. No entanto no decorrer da demolição deparou-se com o enorme 

valor estético e patrimonial dos blocos de pedra que davam forma aos pilares das arcadas. Desta forma, foi 

definido pelo dono de obra que a sua estética teria de prevalecer ao método de reforço a aplicar. Foi então 

proposta pela ZIRCOM uma solução correspondente a furação invertida e posterior pregagem com recurso a 

manga elástica. 

A solução é composta por um elemento estrutural em aço inoxidável, com cerca de 6 metros de comprimento, 

inserido numa manga elástica. Esta, tinha função de conter a calda de injeção permitindo-a tomar a morfologia 

dos vazios provocados pela furação, mas impedindo a migração da calda para o suporte. O referido sistema foi 

especialmente desenvolvido para reforço de alvenarias com problemas estruturais, nas quais se pretende 

manter o aspeto original e evitar contaminações irreversíveis de alvenarias e rebocos. 

Como podemos observar pela figura 24, o comprimento total do reforço preconiza um comprimento livre abaixo 

da base do pilar onde será chumbada placa metálica embebida posteriormente pela laje. Tal pormenor assegura 

a ocorrência de um comportamento monolítico do sistema laje/pilar. 

 

 

Figura 24 - Esquema de execução de reforços de pilares de pedra. 

 

  



46 
 

5.9. Sequência dos Trabalhos / Acompanhamento de Obra 
 

De modo a uma maior compreensão e conhecimento da obra, nomeadamente das problemáticas decorrentes 

do exercício da engenharia aplicado a um projeto ímpar com tais características, foi efetuado um 

acompanhamento diário dos trabalhos num período decorrido de Fevereiro a Julho de 2018. 

A maior problemática, associada à obra em questão e depreendida desde logo, é a limitação do espaço de 

estaleiro que condiciona por um lado o normal andamento e sequencia dos trabalhos, como também em termos 

de aprovisionamento de material e equipamentos, limitativos em termos de acondicionamento e movimentação. 

Tal situação teve especial preponderância numa fase inicial, após a demolição das estruturas interiores, onde 

materiais, equipamento e mão de obra coabitavam num único nível. Existindo aqui uma necessidade de 

libertação gradual e faseada de zonas ataque que permitissem avanço dos trabalhos de escavação e execução 

de microestacas. 

Com o decorrer da obra esta adversidade foi-se amenizando com a abertura de mais frentes de trabalho nos 

vários blocos, associado maioritariamente ao crescimento das estruturas interiores dos mesmos em altura. 

Aquando da primeira visita, a estrutura encontrava-se já totalmente escorada e com a empreitada referente às 

demolições concluída. Executada após escoramento geral do edifício por meio de perfis metálicos confinados 

transversalmente, a operação de demolição começou por uma picagem dos rebocos interiores e exteriores de 

modo a ser possível um reforço dos paramentos. A esta seguiu-se a demolição integral dos anexos e das 

estruturas interiores dos três blocos. A última executada de cima para baixo, começando pelo desmantelamento 

e remoção da cobertura, a que se seguiu demolição das paredes interiores e pavimentos, sequencialmente, piso 

a piso, removidos por troços fatiados com auxílio da grua por forma a evitar o colapso brusco dos mesmos. 

Relativamente às fachadas a manter estas para alem de escoradas já se encontravam devidamente reforçadas e 

recalcadas, sendo que os trabalhos de escavação geral apenas visaram, até à data, escavação em zonas abertas, 

encontrando-se ainda as fachadas assentes no solo. Neste âmbito a empreitada geral encontrava-se numa fase 

inicial da escavação, não tendo ainda sido iniciada a contenção periférica nem descalçamento das fachadas. 

   

Figura 25 - - Reforço com recurso a escoramento geral (esquerda) e pregagens injetadas (direita). 
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Figura 26 - Aplicação de reforço de lamina de betão armado projetado, com espessura média de 0,1m. 

Numa primeira fase o acompanhamento houve especial foco no acompanhamento da equipa da Rodio Portugal, 

S.A., que se encontrava responsável pela execução de microestacas e ancoragens, elementos encarregues pelo 

suporte e transmissão de cargas da estrutura, respetivamente verticais e horizontais.  

A sequência de trabalhos referentes à execução de microestacas repartia-se em furação, introdução de 

armadura, selagem e injeção. A furação foi percutida pelo método de trado curto onde, após verificação do 

ângulo de ataque medido através de dois níveis perpendiculares colocados na torre da máquina, seriam 

introduzidos vários troços helicoidais do referido trado (figura 26) até se chegar à cota pretendida. 

 

   

Figura 27 - Processo de execução de microestacas (furação). 
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De seguida era então introduzida armadura principal, constituída por tubos de aço de alta resistência (N80) 

também introduzidos por troços em que as ligações são garantidas por anéis roscados. Posteriormente era feita 

a selagem da referida armadura contra terrenos, carecendo de uma secagem, de 12h a 24h, que precedia a 

execução da injeção das mesmas, executada em regime IRS e com pressão máxima estipulada de 30bar. Esta 

recorre ainda a obturador duplo e válvulas antirretorno na qual, através uma execução por níveis é permitida a 

seleção de tubo manchete a injetar por forma a concretizar um bolbo de selagem competente que fixara o 

elemento ao terreno de fundação. Relativamente à calda utilizada para selagem e injeção, está preconizada um 

cimento do tipo I 42.5R com um A/C (relação água cimento) de 0.4, do seu fabrico são retirados 4 cubos por tipo 

de calda. Estes serão sujeitos a ensaio RCU em laboratório devidamente credenciado e devem apresentar uma 

resistência de 27MPa aos 27 dias. 

 

  

   

Figura 28 - Processo de execução de microestacas (selagem, injeção e cubos de ensaio). 
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Paralelamente a esta atividade iniciava-se a abertura dos painéis primários da contenção do tipo Berlim definitivo 

a ser aplicada no bloco B. No entanto estes não seriam executadas de forma tradicional já que o terreno 

encontrado durante a escavação apresenta melhores competências que aquelas admitidas em projeto. Assim, 

de uma forma geral, o projeto construtivo passa por: 

A- Abertura da total altura do painel a executar (cerca de 3/4m); 

B- Saneamento da cabeça das microestacas, contempladas no interior das sapatas da parede de 

contenção, e execução de chumbadouros e nervuras que permitam melhor fixação entre os elementos; 

C- Execução da sapata da parede de contenção contemplando a armadura de espera para posterior 

execução do muro; 

D- Execução de ligação das microestaças ao muro da contenção por meio de cachorros metálicos; 

E- Betonagem do painel contra terreno deixando a altura livre correspondente à viga de coroamento. 

Devido à execução dos painéis de baixo para cima, permite que a viga de coroamento seja apenas executada em 

conjunto com a laje de topo do piso de estacionamento promovendo uma ligação estrutura/muro mais eficaz. A 

possibilidade de execução dos trabalhos na referida sequência, advém de uma simplificação do processo 

construtivo. Deste modo é conseguido um maior rendimento dos trabalhos e garantida uma melhor qualidade 

da estrutura final, devido à maior facilidade de execução da armadura de espera entre a sapata e a parede. 

    

   

Figura 29 - Processo de execução de muro de Berlim definitivo – saneamento da microestaca e inclusão de chumbadouros 
(cima esquerda); inclusão da microestaca na sapata (cima direita); Preparação da armadura de espera para muro (baixo 

esquerda); Betonagem do muro contra o terreno (baixo direita). 

Após a execução dos painéis procedeu-se à execução das ancoragens aplicadas aqueles para os quais estariam 

previstos estes tipos de trabalho. A operação iniciou-se uma vez mais, pela calibração na cabeça da máquina já 
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com o primeiro troço de varas de bit inserido na entrada do negativo deixado na execução do muro de Berlim. 

Definido este com um angulo de ataque de 30º, a furação desenrola-se de forma semelhante com a introdução 

faseada de troços até ser alcançada a profundidade de projeto. Neste caso, a limpeza do furo é garantida pela 

introdução de um sistema de circulação de água. 

   

Figura 30 - Processo de execução de ancoragens – Pormenor das varas de bit (esquerda) e furação (direita). 

Posteriormente é feita a introdução da armadura composta por quatro cordoes de 139 mm2 cada, com estas 

estavam também fixadas duas tubagens plásticas para posterior selagem e injeção. A selagem é executada de 

forma continua até que a calda brote da boca do tubo sem qualquer vestígio de terras ou lamas. Após uma 

secagem de 12h a 24h, é executada o bolbo de selagem, este também através de um sistema de IRS. Terminada 

a execução do dispositivo, é necessário um compasso de espera de cerca de 7 dias para que a ancoragem adquira 

competências suficiente para receber a carga de pré-esforço definida. A aplicação da mesma é imprimida à 

cabeça da ancoragem através de um macaco hidráulico (T4/8) ao qual um dado regime de pressões está 

associado uma força realmente aplicada. 

   

Figura 31 - Processo de execução de ancoragens - introdução de armadura (esquerda) e aplicação de pré-esforço (direita). 
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Durante este processo é executado um ensaio de receção no qual se regista o deslocamento inerente ao ciclo de 

arga aplicado. No caso observado, foram aplicados inúmeros ciclos de carga e descarga chegando nesta um valor 

máximo de 625kN, um valor cerca de 25% superior ao que se pretende instalar. Neste ensaio, foi efetuado um 

registo de deslocamentos mediante a uma variação incremental de 100kN, sendo para os dois valores máximos 

de tensão aplicados no ensaio (500kN e 625kN) foi efetuado um registo a tensão constante durante um certo 

período. No entanto, devido às variações pouco expressivas, este patamar de fluência é impercetível no gráfico 

representado na figura 32 onde podemos observar toda a sequência de carga e descarga do ensaio, 

 

Figura 32 - Gráfico de ensaio de carga detalhado na ancoragem com célula de carga CC1. 

Acessoriamente, os valores máximos de cada ciclo eram registados e avaliados de forma quantitativa e 

qualitativa, sendo balizados segundo valores de referência, superiores e inferiores, figura 33.  

 

Figura 33 - Avaliação e validação dos resultados do ensaio da ancoragem com célula de carga CC1. 
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Dado como terminado o ensaio, esta foi tensionado à carga de projeto sendo agora os cabos travados na cabeça 

por cunhas, cuja reentrada estimada é de 4 mm. Neste foi aplicada também uma célula de carga com manómetro 

analógico, um dos instrumentos de controlo comtemplado no plano de instrumentação e observação. 

 

Encontrando-se agora envolvente mais confinada, foi possível proceder-se aos trabalhos de escavação e descalce 

da base dos pilares que sustêm os arcos. Seria expectável de a fase em questão ser critica em termos de 

deslocamentos já que a estabilidade do local agora está totalmente dependente dos dispositivos executados, a 

horizontal pelas ancoragens e a vertical pelas microestacas, e ainda pelo facto da estrutura do bloco central se 

encontrar “no ar”. Apesar da maior suscetibilidade aos deslocamentos associados às características especificas 

da fase em questão, esta não se refletiu no controlo efetuado permitindo o normal funcionamento dos trabalhos. 

 

 

  

Figura 34 - Escavação e descalçamento das bases dos pilares dos arcos em pedra. 
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Figura 35 - Escavação e descalçamento das paredes mantida na zona de execução do muro de contenção. 

 

Apesar de um maior espaço teórico libertado pela escavação do piso enterrado, este não corresponde ao efetivo 

já que a circulação de pessoal e equipamentos se encontra muito condicionada, inerente à extenso número de 

microestacas que asseguram a sustentação das fachadas existentes agora elevadas cerca de um piso acima da 

cota da base. O terreno agora mais livre permitiu ainda a execução das sapatas e vigas de fundação, com 

solidarização às microestacas previamente executadas, e prevendo arranques para posterior empalme da 

armadura dos pilares. 

 

   

Figura 36 - Execução de vigas de fundação incorporando microestacas executadas. 

 

Assim que foi permitido o acesso a parte de baixo da base dos pilares de pedra dos arcos, iniciou-se os trabalhos 

de reforço dos mesmos. Estas preconizavam primeiramente um furação com cerca de 6 metros e recurso a 

caroteadora de cabeça diamantada que seria arrefecida através da introdução de um sistema de circulação de 

água. Neste será introduzido um varão de alta resistência que lhe conferira um comportamento mais resistente. 

O facto de este estar inserido numa manga elástica permite uma maior mobilização das forças de atrito lateral 

por modelação mais adequada à morfologia do furo, impedindo ainda a fuga e difusão da calda pelas fendas. 
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Figura 37 - Reforço dos pilares de pedra com pregagens injetadas – cabeça da caroteadora (esquerda), processo de furação 
(centro) e Introdução do varão de alta resistência inserido em manga protetora (direita). 

Nesta fase houve ainda necessidade de recalçar a base de um dos pilares que sustentam os arcos. Este situa-se 

numa extremidade junto a fronteira entre bloco central e o tardoz, zona que denota elevada debilidade 

carecendo de reforço por encamisamento de betão armado e sendo o recalce efetuado por um estribo metálico 

suspenso em pregagens transversais e posteriormente embebido no referido reforço. 

 

   

Figura 38 - Reforço da base de um pilar que sustem arco em pedra com recurso a estribo suspenso. 

 

Conciliados com os trabalhos de reforço procedeu-se à construção da contenção do tipo tradicional, presente no 

logradouro e onde era permitida uma construção em talude para cofragem bilateral da parede. 
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Figura 39 - Execução da parede de contenção do tipo tradicional. 

Durante os trabalhos de cariz mais geotécnico, com especial preponderância nos blocos central e tardoz, foram 

sendo executados inúmeros trabalhos em betão armado, agora com maior peso no bloco principal. Com o 

objetivo de um crescimento da estrutura interior de forma a conferir maior estabilidade ao bloco e à obra em si, 

este consistiu num gradual crescimento do núcleo de escadas em altura compatibilizado com um lançamento de 

lajes progressivo. Há medida do seu desenvolvimento em altura, foi permitida uma desativação sequencial do 

sistema de cintagem global das paredes sendo os elementos metálicos cortados e desmantelados. 

A par destes trabalhos, e na medida do possível, foi permitido um crescimento da laje de topo do piso enterrado 

no sentido do bloco frontal para o tardoz. Nesta fase o faseamento dos restantes trabalhos foi um pouco 

sacrificado, conferindo total prioridade a execução da referida laje. Tal deve-se a motivos financeiros extra 

empreitada, sentindo a equipa de engenharia pressão acrescida para o cumprimento deste prazo parcial. 

 

    

Figura 40 - Lançamento e armação da laje de topo do piso enterrado. 
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Figura 41 - Pormenor na zona de existência de pilar. 

A par do andamento geral dos trabalhos encontrava-se em prática a escavação geral do bloco tardoz, altamente 

condicionada pela constante presença de arqueologia. Inerente as estas constantes descobertas estava uma 

equipa de arqueologia afeta à obra em permanência. 

  

   

Figura 42 - Achados arqueológicos ocorridos em fase de obra. 

Assim que foi permitido, iniciou-se então a escavação geral do bloco mais a tardoz seguindo-se a execução da 

cortina de contenção do tipo Berlim definitivo. Neste caso, e ao contrário do executado na restante contenção, 

os trabalhos iniciaram-se pela execução da viga de coroamento com o respetivo cachorro metálico que permitem 

a sua solidarização às microestacas para transmissão das cargas verticais. 
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Figura 43 - Execução de muro de Berlim definitivo - viga de coroamento com cachorros metálicos de ligação (esquerda) e 
abertura da total altura do painel a executar (direita). 

Posteriormente, e à semelhança do executado no bloco central, foi feita a escavação por inteiro da totalidade da 

altura, painel a painel, sendo executada a armadura e a betonagem de baixo para cima, ou seja, numa sequência 

sapata-painel. Esta é ainda conciliada, à medida da sua conclusão, com a furação, execução e aperto das 

respetivas ancoragens. 

  

   

Figura 44 - Execução de muro primário do tipo Berlim definitivo na sequência sapata-painel (cima) e abertura dos painéis 
secundários na mesma zona de contenção (baixo). 
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Acessoriamente, e durante a decorrência dos trabalhos de contenção referidos, foi necessário proceder-se ao 

reforço do topo de um arco onde iria assentar posteriormente uma laje de piso. Não se encontrando o arco nas 

melhores condições de resistência, foi preconizado pela equipa de engenharia a colocação de um perfil metálico 

de grandes dimensões por cima do mesmo. Este deve cobrir todo o comprimento da estrutura de modo a poder 

absorver as tensões que seriam transmitidas ao arco, encaminhando-as diretamente para os pilares. 

  

Figura 45 - -Reforço de topo em arco de pedra, com recurso a perfil metálico de grande porte. 

 

Uma vez reforçada a estrutura indicada e estando já executada a laje de topo do piso de estacionamento, 

estamos em situação de maior resistência e estabilidade da estrutura pelo que, os trabalhos de desativação e 

demolição das vigas de recalçamento têm maior expressão: Estes são efetuados nos blocos Frontal e central, e 

recorrem a equipamentos mecânicos de pequeno porte. 

   

Figura 46 - Demolição das vigas de recalce recorrendo a meios mecânicos de pequeno porte. 



59 
 

   

Figura 47 - Sequência de trabalhos de demolição – vista após demolição das vigas de recalce. 

 

Na cobertura do bloco frontal decorrem ainda trabalhos referentes à execução de pilares e respetivas vigas que 

iram suster o futuro piso a ser acrescentado em estrutura metálica. No referido bloco, bem como no restante 

estacionamento foi-se ainda procedendo a abertura de valas e execução de redes enterradas com posterior 

aterro e nivelamento com camada de gravilha, estando esta subacente numa camada de betão armado que 

compõe a lamina final da laje de fundo. 

   

Figura 48 - Lançamento de estruturas de suporte ao piso superior acrescentado (esquerda) e vista de piso enterrado após 
colocação de camada de brita(direita). 

 

Após o referido acompanhamento sistemático dos trabalhos realizado até julho de 2018, verificou-se um período 

demarcado pela pouca proximidade à mesma, tendo sido efetuada nova visita a 14 de Setembro de 2018, agora 

com uma vertente mais de verificação pontual e não de acompanhamento.  

No decorrer da referida visita foi possível denotar um notório avanço dos trabalhos, nomeadamente na zona do 

bloco tardoz que se encontrava fomente condicionado com os constantes achados arqueológicos. Neste, 

encontrava-se à data concluída a execução de toda a contenção periférica do piso correspondente ao 

estacionamento. De referir que não existe qualquer tipo de ligação entre os dois estacionamentos (bloco central 

e tardoz) devido à diferença de cotas, encontrando-se o presente cerca de um nível acima do adjacente já 

executado. 
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Figura 49 - Parede do estacionamento do tardoz voltada para o Páteo central, acentuando o desnível de cotas entre os pisos 
enterrados dos dois blocos. 

 

Figura 50 - Parede de contenção junto à Travessa das Recolhidas. 

 

No estacionamento em processo de construção, localizado junto à Travessa das Recolhidas, encontrava-se 

executada a abertura de acesso para o exterior, em rampa, e havia começado há pouco o lançamento da laje de 

topo que irá confinar o designado espaço. 

   

Figura 51 - Lançamento da laje de topo do estacionamento (esquerda) e Acesso do estacionamento para o exterior, em 
rampa (direita). 
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Relativamente aos Restantes blocos, verificou-se grande avanço nos trabalhos de montagem de estrutura 

metálica. No interior estes trabalhos encontravam se concluídos em termos de montagem da estrutura e 

centrando-se os trabalhos agora na colocação de pavimento, nomeadamente na zona do piso nobre que por ter 

elevadíssimo pé direito foram criadas mesanines de forma a aproveitar o espaço. 

   

Figura 52 - Execução de mesanines em estrutura metálica e pavimento de OSB. 

 

Tais trabalhos, também se desenrolaram preponderantemente na zona da cobertura do bloco principal, onde a 

estrutura metálica onde irá assentar o piso acrescentado já estaria também muito adiantada. 

 

Figura 53 - Estrutura do novo piso assente no piso de cobertura original. 

 

Por fim, há que fazer ainda referenciar à desativação das ancoragens respeitantes ao bloco central, após 

execução das respetivas lajes de fundo e topo do estacionamento que passam a travar os elementos verticais.  

A referida desativação foi efetuada na cabeça das ancoragens (CC1 e CC2) que sustinham os impulsos horizontais 

agora suportados pela estrutura interior do edifício, nomeadamente as suas lajes. 
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Figura 54 - Ancoragem desativada (esquerda) e Tamponamento do furo de ancoragem não executada. 

 

Posteriormente a estes trabalhos procedeu-se à colocação de um paramento em tijolo cerâmico, justaposto ao 

muro de contenção em todo o perímetro do mesmo, que permite um acabamento de maior qualidade e mitiga 

o eventual problema de humidades neste tipo de espaços.  

 

 

Figura 55 - Aspeto geral do piso de estacionamento do bloco central, após execução dos paramentos cerâmicos. 
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6. Análise de deslocamentos 
 

Como referido ao longo de toda a dissertação, a campanha de monitorização desempenha um papel ativo no 

controlo do faseamento construtivo, sendo ferramenta de consulta imprescindível no processo de tomada de 

decisão. Este fornece informação essencial para controlo e avaliação da integridade estrutural, medindo em 

tempo real sua evolução de comportamento, constituindo uma ferramenta de consulta imprescindível no 

processo de tomada de decisão. 

Durante o acompanhamento realizado é possível associar alguns acontecimentos que, pela sua importância ou 

magnitude, podem ter tido algum impacto na variação das grandezas medidas. Neste período foram efetuadas 

52 campanhas de leitura de alvos topográficos e 32 campanhas de monitorização de inclinómetros e células de 

carga.  

Apesar de tudo, convém salientar que, ao longo de todo o processo e até a data da última campanha, consultada 

em relatório e datada de 23 de Agosto de 2018, nenhuma grandeza atingiu os critérios de alarme definidos em 

projeto (30mm para deslocamento horizontal e 20mm para deslocamento vertical). 

Passa de seguida à análise dos deslocamentos mais relevantes verificados nos alvos assinalados (figura 55), 

aconselhando ao leitor a consulta do anexo x, no qual poderá consultar os alçados dos cortes marcados em planta 

com a marcação da posição dos respetivos alvos topográficos. 

 

Figura 56 - Planta de localização dos alvos topográficos e réguas de nivelamento. 
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Primeiramente podemos analisar os alvos nº 26 a 35 instalados na fachada exterior do bloco central e com acesso 

para a travessa José Vaz de Carvalho. Estes apresentaram movimentação parcialmente uniforme em XX’ desde 

a fase de demolição interior, até uma inversão da tendência iniciada no início do mês de Março.  

Tal sucede também com a movimentação em YY’, destacando-se os alvos nº 27 e nº30, ultrapassando valores 

tidos como de alerta (15mm) mas não chegando a atingir ou ultrapassar critérios de alarme (30mm). Apesar de 

espelharem movimentos distintos onde, movimentação XX evidencia uma rotação no plano da fachada em torno 

do bloco a tardoz e o a movimentação YY um deslocamento da mesma para fora do plano, seguindo o sentido 

do exterior da obra, ambas apresentam uma reversão do movimento no início do mês de Março. Tal situação é 

passível de ser justificada pela escavação e descalçamento dos pilares dos arcos, situados em planta junto das 

réguas de nivelamento R2, R3 e R4, gerando movimentos na direção desta descompressão que viriam a 

estabilizar após a construção da laje de topo do estacionamento, a meados de Maio.  

Encontra-se assim, referência das datas referidas, onde a primeira está representada pela linha verde (início de 

março), onde se verifica um movimento de assentamento causado pela alteração do elemento de fundação que 

os sustenta, e a segunda representada pela linha laranja (meados de Maio), existindo posterior estabilização dos 

valores por maior monolitismo da estrutura onde os alvos estão fixos. 

 

Figura 57 - Gráfico de deslocamento XX' dos alvos topográficos nº26 a nº35 (mm). 

 

Figura 58 - Gráfico de deslocamento YY' dos alvos topográficos nº26 a nº35 (mm). 
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Podemos ainda verificar a influência da escavação do bloco tardoz, iniciada a meados de Março, mas adquirindo 

maior expressão no início de Maio. Nesta, podemos observar a variação da expressão do trabalho efetuado 

associado ao deslocamento de alvos na fachada adjacente. O movimento em causa poderá ter sido também 

influenciado pela rotação planimétrica e posterior reversão da parede do bloco central, descrita anteriormente 

e representada na figura 56, existindo uma correlação de movimentos no tempo. 

 

Figura 59 - Gráfico de deslocamento YY' dos alvos topográficos nº20 a nº25 (mm). 

 

Por último há que fazer referência à movimentação vertical do alvo nº19, que é aquele que apresenta valores 

mais próximos dos critérios de alerta, no entanto sem os atingir. Esta movimentação preponderante iniciou-se 

em Agosto de 2017 com o início dos trabalhos de demolição, atingindo um máximo no início do ano de 2018, o 

qual manteve constante desde janeiro até à data da última monitorização recolhida.  

 

 

Figura 60 - Gráfico de deslocamento ZZ' dos alvos topográficos nº10 a nº19 (mm). 

 

Demolição/ escavação 
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Após os resultados das leituras acima descritas, consideradas preponderante por apresentaram maiores 

variações absolutas, pode concluir-se que a obra decorre em perfeitas condições de segurança estrutural, 

seguindo também boas práticas relativamente aos impactos na vizinhança. 

Podemos ainda refletir acerca da decisão relativa à redução no número de células de carga a executar no corpo 

central. Esta medida tomada não auferiu qualquer inconveniente quer para a própria estrutura, quer para 

aquelas em seu redor. 

Tal afirmação vem a ser ainda reforçada pela leitura dos inclinómetro e células de carga efetuados, instalados no 

lado exterior da contenção, não apresentam valores relevantes quanto à existência de deslocamentos de solos. 

Relativamente às células de carga, apresentaram apenas variações residuais durante execução dos trabalhos cuja 

ordem de grandeza não excedeu os 10%, referido anteriormente neste texto como valor indicativo para um 

dispositivo bem dimensionado.  

De referir que, encontrando-se a laje de topo do estacionamento executada, as leituras das células de carga CC1 

e CC2, bem como o inclinómetro I1, deixaram de ser alvo de monitorização a partir de 24 de Maio de 2018. Tal 

deve-se a um aumento de rigidez da zona capaz de se auto sustentar, sendo a leitura dos referidos dispositivos 

redundante. 

 

  

Figura 61 - Gráfico Incremental do inclinómetro I1, nas direções ortogonais A e B (mm), com representação cromática do da 
escavação. 
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Figura 62 - Gráfico Incremental do inclinómetro I2, nas direções ortogonais A e B (mm), com representação cromática do da 
escavação. 

 

Figura 63 - Gráfico de registo de valores de tensão nas células de carga nº1 a 3, instalada em ancoragens (kN). 

 

Como apontamento final e em seguimento da observação de todas as variáveis de controlo mensuradas, é 

possível concluir que a executada se encontrava sobredimensionada dando indicações de que poderiam existir 

soluções alternativas mais económicas. No entanto, soluções mais contemporâneas como cortinas de estacas e 

paredes moldadas, apesar de permitem um maior controlo de custos e deslocamentos, carecem de uma maior 

disponibilidade espacial na sua aplicação. Assim, devido aos constrangimentos inerentes à obra, nomeadamente 

as restrições espaciais acarretadas pela manutenção de inúmeras fachadas e microestacas que as sustentam, a 

hipótese mais prudente passaria por uma otimização da solução executada.  
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7. Conclusão 
 

7.1. Aspetos Gerais 

 

A consideração de problemas de cariz geotécnico tem tomado especial destaque na atualidade existindo um 

enumero variedade de casos que dependem da ponderação destes. 

A sua dificuldade de previsão e dimensionamento leva a necessidade de criação de propostas inovadoras que 

sejam favoráveis a nível económico, ambiental e de segurança. Com vista na otimização destes fatores e 

minimização dos erros associados ao dimensionamento desta estruturas, há que investir não só em estudos 

prévios detalhados para caracterização do sistema base com o qual se vai trabalhar, bem como num sistema de 

instrumentação e observação eficiente e eficaz cuja configuração permita confirmação das considerações 

tomadas e ainda, em caso de necessidade, proceder-se na atempada revisão ou alteração do projeto por forma 

a rentabilizar a execução dentro dos parâmetros de segurança pré-estabelecidos. 

O controlo em fase de obra referido tem ainda papel determinante na estabilidade financeira da obra já que a 

crescente competitividade dos mercados, que se tornaram globais, permite pouca flexibilidade de timings e 

orçamentos em fase de concurso, acarretando a responsabilidade de ocorrência de lucro ou prejuízo para a fase 

de execução. 

 

7.2. Desenvolvimentos Futuros 

 

Tendo em conta a importância de compreender o comportamento real das soluções projetadas é necessário um 

trabalho de acompanhamento e registo por forma a aumentar o espólio de informação relativo ao tema. Deste 

modo é possível execução de projetos mais completos que admitam as singularidades de cada tipo de obra, logo 

desde a fase de conceção. 

Neste campo há que destacar que, um bom projeto não se pode focar apenas na vertente conceptual e de 

funcionamento, mas também numa vertente de execução de forma a antever e precaver possíveis problemáticas 

de compatibilização, permitindo um rendimento razoável dos trabalhos. 

No caso da obra em estudo, e segundo a informação recolhida, existiria a possibilidade de adotar uma solução 

alternativa que permitisse uma maior rentabilidade em termos de espaço, tempo e dinheiro. 
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Anexo i – Planta da solução proposta 
 

Planta de Dimensionamento (piso 0) - Parede de Contenção Periférica 
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Anexo ii – Cortes de pormenor da solução propostas 
 

Corte A-A 

 

Escala 1:400 

Corte B-B 

 

Escala 1:400 

Corte Transversal B-B 

 

Escala 1:400 
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Anexo iii – Parâmetros Geotécnicos de Cálculo.  
 

(Pinto, A., Pita, X., Tomásio, R., et al., 2016) 

Como sabido a solução proposta foi a de uma contenção periférica do tipo Berlim definitivo, travado com recurso 

a um nível de ancoragens e escoras metálicas de canto. 

As Condições geotécnicas locais foram inferidas através de informação referente a outras intervenções efetuadas 

nas imediações. Destas foi esperada ocorrência de cobertura de aterros numa zona mais superficial, seguida de 

uma formação designada por “Areolas da Estefânia”. Seguidamente, apresenta-se os parâmetros de 

dimensionamento estimados que carecem de confirmação através de uma campanha de prospeção. 

Est. 
Peso Volúmico, 𝛾 

(kN/m3) 
Ângulo de Atrito (º) Coesão, c’ (kPa) 

Módulo de deformabilidade, 

E (MPa) 

ZG1 17 25 0 5 

ZG2 18 30 10 25 

ZG3 19 34 30 55 
 

Podemos ainda comparar os resultados estimados nesta fase com os efetivamente obtidos por correlação com 

ensaios SPT realizados “in situ”. Esta correlação foi baseada nos estudos de Terzaghi-Peck e Osaki, ponderando-se 

da mesma forma a granulometria e natureza litoestatisgráfica dos terrenos (Anexo x). 

 

Em termos de dimensionamento, foram avaliados os comportamentos da estrutura de contenção em termos de 

esforços e deformações para todas as fases construtivas da obra através de programa de elementos finitos. No 

que toca a vigas de coroamento e sapatas, foram analisados com base em sistemas simplificados (teoria peças 

lineares modelos de escoras e tirantes). 

Os esforços de calculo foram ainda obtidos tendo em conta várias combinações de ações para um Estado Limite 

último e um estado limite de serviço. 
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Como base do projeto, consideram-se aa atuação de uma carga inerente aos arruamentos e outra ás edificações 

adjacentes. A primeira grandeza respeitante aos arruamentos é considerada de 10kN/m2, enquanto que para a 

segunda se considera 10kN/m2 por piso. 

Relativamente a considerações gerais, toma-se que numa fase provisoria o travamento da contenção efeito com 

recurso à força ativa dos travamentos, acomodando-se nos pondos de apoio os impulsos intimados pelas terras e 

sobrecargas, contemplando um comportamento drenado que não consideram a retenção de impulsos 

hidrosestáticos. Sequencialmente, na posterior fase definitiva admite-se que o travamento da contenção será 

conferido pela estrutura dos pisos enterrados. 

Neste projeto admite-se ainda a adotação de regulamentação nacional e internacional para a verificação de 

segurança e combinações de ações que permite auferir dimensões medias dos elementos dimensionados. 

Resumo dos principais esforços: 

A- Paredes de Contenção 

No caso de Berlim definitivo o seu comportamento assemelha-se ao de uma laje fungiforme, verificando-se que o 

encaminhamento de cargas se dá para as zonas mais rígidas, das ancoragens. 

Esforços máximos de cálculo das estruturas de contenção: 

 

Diagramas envolventes de esforços na parede de contenção de Berlim Definitivo – Fase provisória: 
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Diagramas envolventes de esforços na parede de contenção de Berlim Definitivo – Fase definitiva: 

 

Esforços máximos de cálculo das paredes de contenção tipo tradicional: 

 

 

B- Ancoragens 

Relativamente às ancoragens a carga de pré-esforço instalada (Pútil) foi calculada com base na respetiva carga de 

blocagem (Pbloc), do comprimento da ancoragem e das perdas de pré-esforço instantâneas, considerando uma 

reentrada das cunhas de 6mm. Há que referir ainda, que devido ao seu carater provisórios não foram 

consideradas perdas diferidas como relaxamento das armaduras e Fluência do bolbo de selagem. 

Perdas imediatas: 

 

Pré-esforço útil; 
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C- Perfis metálicos horizontais (escoras) 

Esforços máximos de dimensionamento das escoras de canto: 

 

 

D- Vigas de Recalçamento 

Esforços máximos de dimensionamento das vigas de recalçamento: 

 

 

E- Microestacas verticais 

A componente vertical dos esforços suportados pelas microestacas são provenientes da componente vertical 

do pré-esforço instalado nas ancoragens e pesos próprios dos painéis de contenção e das fachadas a conter. 

 

Esforços de cálculo dos perfis de apoio a muros de “Berlim definitivo” / Recalçamento das Paredes: 
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Anexo iv - Verificações de Segurança ao Estado Limite Último (ELU): 
 

A- Parede de contenção tipo Berlim em betão armado 

1. Estado limite de resistência à flexão  

 

2. Estado limite de resistência ao punçoamento  

 

 

 

B- Parede de contenção Tradicional 

1. Estado limite de resistência à flexão 
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C- Ancoragens 

1. Estado limite de resistência à tração 

 

2. Estado limite de capacidade de carga do terreno 

 

 

D- Perfis metálicos horizontais (escoras) 

1. Estado limite de resistência à encurvadura por varejamento 

 

 

E- Vigas de Recalçamento 

1.  Estado limite de resistência à flexão 

 

2. Estado limite de resistência ao esforço transverso 

 



X 
 

F- Microestacas verticais 

1. Estado limite de resistência à encurvadura por varejamento 

 

2. Estado limite de capacidade de carga do terreno 

 

 

G- Taludes provisórios 

1. Estado último de estabilidade global 

Para verificação se segurança deste estado último, foi preconizado o EC7, através da adoção da 

abordagem de cálculo 1 combinação 2 (AC1-C2), combinação referente a projetos geotécnicos. 

Sendo condição suficiente que o fator de segurança calculado seja superior à unidade o que se 

verifica com um FS de 1,393. 
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Anexo v – Ensaios Granulométricos  
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Anexo vi – Planta com localização das sondagens efetuadas 





 
 

 

  



 
 

Anexo vii – Perfil das sondagens efetuadas  
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Anexo viii – Resultados das sondagens da prospeção geotécnica 
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Anexo ix – Alçados com a disposição dos alvos topográficos 
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