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Resumo
Nas zonas nobres e antigas das grandes cidades é notória a crescente necessidade em aproveitar os espaços
subterrâneos para a criação de novas estruturas e infraestruturas, recorrendo, para tal, a soluções de
escavação e contenção periférica.
No enquadramento descrito, no presente trabalho é apresentado um caso de estudo relativo à conceção e
execução de escavações em meio urbano, de um edifício de habitação localizado na Rua do Benformoso,
(Largo do Intendente). No âmbito do acompanhamento da obra, foi possível observar a solução adotada
para a contenção das fachadas preservadas e, sobretudo, o processo construtivo das estruturas de contenção
(parede de Berlim definitiva e muro de betão armado com contrafortes). Foi comprovado que as técnicas
descritas são fortemente condicionadas pelo dispositivo geológico e geotécnico local, pelas condições de
vizinhança, bem como o faseamento construtivo.
No decorrer do trabalho foi desenvolvido um modelo numérico em elementos finitos, recorrendo ao
programa Plaxis 2D, permitindo uma análise, em tensões deformações, dos elementos de suporte de terras
concebidos e executados, bem como dos terrenos suportados. Os resultados da modelação obtidos foram
validados, em obra, a partir dos resultados da instrumentação da mesma.
Foram igualmente desenvolvidos modelos numéricos de soluções alternativas, tendo os seus resultados sido
comparados com os obtidos experimentalmente em obra, através da monitorização da mesma. Comprovouse que todas as soluções alternativas verificam os principais critérios de segurança, na rotura e em serviço,
pelo que poderiam ter sido aplicadas em contexto real.

Palavras-chave
Acompanhamento de obra; Escavação; Contenção periférica; Estabilização de fachadas em edifícios
históricos; Modelação numérica.

VII

VIII

Abstract
In recent years there has been a growing need to take advantage of the urban underground space to create
new structures and infrastructures, especially in noble and historic city zones. The use of deep excavations
and peripheral earth retaining walls is a common way to address this issue and to maximize the occupation
of those spaces.
In this context, the current thesis presents a case study of an excavation and earth retaining walls for the
construction of a residential building located at Rua Benformoso (Largo do Intendente), in Lisbon’s
downtown. The monitoring/supervision of this project included the analysis of the adopted solutions to
stabilize the centenary building original facades, as well as the analysis of the constructive procedures
adopted for the excavations and peripheral retaining walls (Berlin-type retaining walls and reinforced
concrete walls with buttresses). This analysis allowed the conclusion that these techniques are greatly
dependent on the ground geological and geotechnical properties, as well as the construction process.
A numerical model was developed using the finite element software, Plaxis 2D, in order to analyse the
behaviour of retaining walls structures. This numerical model was validated with topographic
measurements of the retaining wall structures on the construction site. Additionally, numerical models of
alternative solutions were also developed, and their results were compared with the performance of the
adopted solutions. At the end, all the alternatives solutions proved to verify both ultimate and serviceability
limit states (displacements and limit stress requirements typical for these type of structures), and therefore
could also be considered as a possible solution.

Keywords:
Excavations; Historic building façades; Peripheral retaining wall; Numerical modelling.
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1. Introdução
1.1. Enquadramento Geral
A reabilitação urbana encontra-se em grande crescimento uma vez que é necessário recuperar as estruturas
de betão armado referentes aos anos sessenta, setenta e oitenta, assumindo que as estruturas são
dimensionadas para um tempo de vida útil de cinquenta anos.
Segundo o engenheiro João Appleton, a caracterização da reabilitação assenta na recuperação de um
património comum, referindo que “esta intervenção não é só preservar o existente, é dar uma nova vida a
partir de uma realidade existente, criando uma nova unidade, identidade, com o compromisso de não alterar
desvirtuando mas alterar melhorando” [1].
Nestas obras de reabilitação é imprescindível o aproveitamento do espaço em profundidade, uma vez que
é notório o índice de ocupação do terreno e a saturação automóvel. Recorre-se à construção de pisos
enterrados através de estruturas de contenção periférica, onde são também utilizados elementos de
travamento.
A aplicabilidade destas estruturas depende maioritariamente das condições geológicas e geotécnicas do
terreno, do posicionamento do nível freático, das condições dos edifícios vizinhos, do grau de sensibilidade
dos terrenos aos deslocamentos, do orçamento disponível, dos custos e dos prazos relativos à sua execução.
A presente dissertação surge com base no caso de estudo de um edifício de habitação, localizado na Rua
do Benformoso, Largo do Intendente, em Lisboa. Nesta obra foi possível observar escavações em meio
urbano consolidado, a introdução da estrutura de contenção para suporte da fachada principal, o
funcionamento da estrutura de contenção periférica em meio urbano e o comportamento dos edifícios
vizinhos face a escavação efetuada.
De forma a validar os deslocamentos verificados em obra, foi efetuado no programa de elementos finitosPlaxis a modelação da estrutura de contenção adotada em obra, com vista à confirmação da segurança da
estrutura. Foram também realizadas modelações de soluções alternativas que poderiam substituir a solução
adotada, apresentando vantagens e desvantagens face à solução escolhida no caso de estudo.

1.2. Objetivos/Metodologia da dissertação
No que se refere aos objetivos da dissertação, pretendeu-se enquadrar o caso de estudo no cenário atual de
reabilitação urbana das grandes cidades em Portugal, analisando os principais condicionamentos deste tipo
de obras. Elaborou-se um estudo do comportamento das diferentes soluções de contenção periférica para a
construção de pisos enterrados em meio urbano consolidado, permitindo compreender o comportamento do
solo, das estruturas de suporte e da influência de construções vizinhas.
Findo esse estudo, foi elaborado um modelo de elementos finitos no programa de cálculo Plaxis 2D para a
estrutura de contenção utilizada no caso de estudo, efetuando um paralelismo entre os deslocamentos
verificados no plano de instrumentação e os obtidos na modelação. Foram também analisadas, alternativas
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face à solução adotada em obra, na medida em que se pretendeu estudar diferentes características da parede
de contenção e dos elementos de travamento. Desta forma, foi possível otimizar a solução adotada em obra,
apresentando vantagens tanto a nível de deslocamentos como a nível económico.
O acompanhamento da obra possibilitou a observação dos trabalhos realizados, nomeadamente da estrutura
de contenção provisória da fachada e dos trabalhos de escavação e contenção periférica, contribuindo para
o meu enriquecimento pessoal e profissional.

1.3. Organização da dissertação
A presente dissertação está dividida em sete capítulos, referências bibliográficas e anexos.
No primeiro capítulo é apresentado o enquadramento da dissertação, os objetivos pretendidos e a sua
estrutura.
O segundo capítulo diz respeito ao estado de arte, onde se analisa a temática da reabilitação em Portugal e
a problemática da vasta utilização das ancoragens em meio urbano. São também definidos os fundamentos
teóricos relativos às estruturas de suporte de escavação e às tecnologias de construção de estruturas de
contenção.
No terceiro capítulo é apresentado o caso de estudo desta dissertação. Sendo descritos os principais
condicionamentos existentes na obra, as soluções utilizadas na contenção de fachadas e as soluções
adotadas para a contenção periférica. É também analisado a importância do plano de instrumentação e
monotorização em obras desta envergadura.
O quarto capítulo refere-se à modelação das estruturas de contenção das secções 1 e 2 (S1 e S2) da referida
obra, com recurso ao programa de elementos finitos Plaxis 2D. Desta forma, foi analisado o campo de
deslocamentos e de tensões das referidas secções, sendo estes comparadas com os deslocamentos obtidos
no plano de instrumentação e validados através dos valores de alerta e alarme.
No quinto capítulo são realizadas e analisadas as soluções alternativas estudadas, diferenciando-as através
das suas características e dos seus elementos de travamento utilizados.
No sexto capítulo fez-se uma comparação global entre as diferentes soluções modeladas. Sendo também
incluídas as principais verificações de segurança relativas ao Estado limite de Utilização e a análise
económica das mesmas.
E, finalmente, o sétimo capítulo, apresenta as conclusões do estudo realizado, pelo que são também
apresentados os desenvolvimentos futuros, que se relacionam com a temática abordada nesta dissertação.
Como referido anteriormente, no final da presente dissertação encontram-se as referências bibliográficas
que serviram de base à elaboração deste trabalho.

2

2. Estado de arte
2.1. A reabilitação de edifícios em meio urbano
A reabilitação urbana surgiu no século XIX, na sequência da consciencialização do interesse de certos
monumentos como património, até à data considerados “monumentos históricos”, como afirmado por
Françoise Choay na sua obra A Alegoria do Património [2].
As primeiras teorias de reabilitação foram abordadas em 1931 na Conferência Internacional de Atenas, pelo
teórico italiano Gustavo Giovanoni, que defendia a preservação do tecido antigo de um ponto de vista
integrado, pela sua morfologia, escala, valor artístico e histórico.
Em Portugal, o percurso da reabilitação foi ligeiramente diferente do verificado no resto da Europa. As
primeiras abordagens da reabilitação urbana surgiram nos anos 60 e após o 25 de Abril, foi valorizado o
tecido social e foram praticadas políticas urbanísticas para a cidade existente. Porém, foi apenas em 2004
que se formaram as sociedades de reabilitação urbana (SRU).
Atualmente, estamos perante outra realidade, visto que agora as gruas da construção civil passaram a fazer
parte das paisagens das grandes cidades, onde é evidente a grande aposta na reabilitação urbana.
Nesta ótica, foram criadas condições pelas câmaras municipais, que possibilitaram um investimento
sustentável. De acordo com a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), o número
de licenças atribuídas a projetos de reabilitação em 2017 foi na ordem dos seis mil, sendo metade
correspondente a edifícios residenciais e a outra metade a hotéis, hostels e alojamento local.
A construção em meio urbano requer a construção de pisos enterrados, visto que é necessário construir um
número mínimo de lugares de estacionamento, nomeadamente um lugar por fogo [3]. Em obras desta índole
os principais condicionamentos são os aspetos geológicos e geotécnicos, e as condições de vizinhança. Por
esta razão, é necessário existir uma forte preocupação no bom comportamento das estruturas envolventes.
A existência de regulamentos que garantam a segurança estrutural é imprescindível, como apresentado em
[4].
A preservação das fachadas em obras de reabilitação urbana ocorre em: (i) áreas de implantação em que os
edifícios são classificados de interesse nacional ou público; (ii) quando se encontram localizados em áreas
de proteção; (iii) edifícios cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos; e (iv) edifícios em
que as fachadas estejam revestidas de azulejos. As operações de reabilitação urbana devem preservar as
fachadas principais do edifício com todos os elementos não dissonantes, sendo possível a abertura de vãos
ou modificações de vãos a nível do piso térreo. São também mantidos os elementos arquitetónicos e
estruturais de valor patrimonial do edifício, o número de pisos acima do solo, a configuração da cobertura
e a resistência estrutural do edifício [4] e [5]
Este tema relativo à preservação das fachadas tem sido alvo de grande controvérsia, na medida em que por
um lado está a verificar-se uma errónea equivalência entre histórico e antigo, constituindo fortes obstáculos
à renovação arquitetónica, que resultará em cidades extremamente presas ao passado [6], por outro lado a
reabilitação sísmica não está a ser assegurada, o que pode implicar graves problemas no futuro.
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Relativamente à reabilitação sísmica, sabe-se que o decreto-lei nº53/2014 não contempla medidas de
reforço sísmico. Deste modo, a maioria dos edifícios reabilitados, apresenta a mesma vulnerabilidade
sísmica, apesar do risco sísmico ter aumentado brutalmente, visto que antes estavam ao devoluto e agora
encontram-se habitados [7]. Por outro lado, existem já em alguns países europeus documentos de caráter
normativo e regulamentar aplicados à reabilitação sísmica do edificado, sendo esta uma preocupação
vigente na atualidade, mas que ainda não foi implementada em Portugal [7].
Em suma, as cidades sempre foram alvo de intervenções de várias épocas, sendo importante salvaguardar
a sua autenticidade, pois uma cidade que estagna na sua própria evolução está a condenar-se ao
esvaziamento cultural [6].

2.2. A evolução da utilização de ancoragens em obras de escavação e
contenção periférica em meio urbano
A presente secção trata da análise da utilização de ancoragens desde os anos 60 até à atualidade. Após
vários anos de grande utilização, a estrutura de contenção com recurso a ancoragens definitivas estão a ser
cada vez menos utilizadas, tornando necessário a existência de soluções construtivas alternativas, que
substituam esta solução tão usada a nível mundial.
No que diz respeito ao enquadramento histórico, sabe-se que a ancoragem começou a ser utilizada a partir
dos anos 60, após a Segunda Guerra Mundial. A utilização deste tipo de solução em muros de contenção
permitiu reduzir o risco de assentamento dos mesmos, justificando o aumento exponencial da utilização de
ancoragens para estes efeitos.
As ancoragens são estruturas de suporte de escavação, que apresentam como principal objetivo a restrição
dos deslocamentos de estruturas de contenção, cooperando para a estabilização do maciço. Quanto à sua
constituição, estas são formadas pela cabeça, comprimento livre e bolbo de selagem. A cabeça da
ancoragem assegura a transmissão da resultante das tensões ao comprimento livre. O comprimento livre é
responsável pela ligação entre a cabeça da ancoragem e o bolbo de selagem, sendo constituído pela
armadura e pelo sistema de injeção, que se perlongam até ao bolbo de selagem. Por sua vez, o bolbo de
selagem refere-se à transmissão de esforços para o terreno, e apresenta como função aumentar a área de
contacto com o terreno [8].
A utilização das ancoragens tem vindo a diminuir, chegando mesmo a ser proibida a sua utilização em
espaços urbanos em alguns países europeus. Tal facto deve-se, à falta de manutenção e reparação que ocorre
nas ancoragens definitivas, à dificuldade em controlar a corrosão do meio ambiente e às preocupações
referentes à sua presença no solo vizinho, em especial junto de infraestruturas enterradas.
No interior do espaço urbano a presença de ancoragens está a dificultar a realização de novas estruturas, na
medida em que se estendem para as propriedades adjacentes e interferem com os equipamentos de
furação/escavação, que não se encontram preparados para cortar aço pré-esforçado.
Note-se que, a escolha da utilização de ancoragens definitivas deve ser decidida com base no tempo de vida
útil e resistência pretendidas, sendo importantíssimo considerar as características do meio envolvente, bem
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como a potencial carga corrosiva do terreno e a sua estabilidade a longo prazo. Naturalmente, em terrenos
como siltes e argilas, é possível a ocorrência da redução da rigidez do bolbo de selagem, devido à fissuração
das caldas do bolbo. Este fenómeno ocorre devido ao aumento de pressão na água dos poros, resultando
numa perda gradual de carga na ancoragem. Assim, quando as ancoragens são colocadas em ambientes
agressivos, é importante uma maior proteção contra o ambiente corrosivo, através de técnicas de
observação, de ensaios de campo e de uma correta análise dos seus resultados [9].
Em resumo, para assegurar o bom comportamento e estabilidade durante toda a vida útil das ancoragens
definitivas é necessário que o nível de pré-esforço se mantenha como previsto e projetado, tornando-se
exigível a correta consideração dos fenómenos diferidos como a resistência, relaxação, fluência.
Deste modo, tornou-se imprescindível a existência de soluções alternativas às ancoragens, sendo estas
substituídas por bandas de laje, escoras, ancoragens parcialmente removíveis e ancoragens totalmente
removíveis. E estas últimas apresentam ainda uma utilização e desenvolvimento muito reduzido.
As ancoragens parcialmente removíveis são uma solução muito interessante, na medida em que apenas o
bolbo de selagem permanece no terreno, ou seja, o comprimento livre é removido. Assim, são facilitados
os futuros trabalhos de escavação e furação nas construções vizinhas.
Assim sendo, foram analisados dois sistemas de ancoragens parcialmente removíveis, as ancoragens
Dywidag e as VSL Ground.
Na figura 2.1 é possível observar a distribuição das tensões ao longo do bolbo de selagem da ancoragem
Dywidag e na figura 2.2 ilustra-se o processo como as ancoragens deste tipo são removidas.

Figura 2.1- Distribuição da tensão ao longo do
bolbo de selagem da ancoragem [8].

Figura 2.2-Remoção de ancoragens do tipo
DYWIDAG [8].

Nas ancoragens da empresa DYWIDAG o comprimento livre é removido por tensão até ao ponto de rotura,
sendo a remoção considerada fácil e segura. O ponto de rotura é atingido por um processo mecânico, o que
implica uma redução da área da secção de aço que é alcançado através de um procedimento de calor, o que
é inovador e está patenteada pela referida empresa.
Existe um elevado controle no processo de produção destas ancoragens, garantindo uma grande fiabilidade
e precisão no processo de remoção do comprimento livre. Sendo garantido pelo sistema a transferência de
carga dos fios para o corpo de argamassa [10].
As ancoragens VSL Ground apresentam um método para remoção do comprimento livre baseado em
mecanismos especialmente projetados. A resistência final da ancoragem pode ser consideravelmente
melhorada pelo uso de postgrouting em torno do comprimento de ligação da ancoragem. Os sistemas pós-
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grouting que podem ser utilizados encontram-se indicados na figura 2.3. Estas ancoragens removíveis
apresentam um tempo de vida útil limitado, sendo em geral menos de dois anos [11].
Em relação ao seu funcionamento, é importante referir que os fios de aço do comprimento livre são
revestidos individual ou alternativamente e a sua extremidade é selada no inferior para evitar a penetração
da argamassa.
Na figura 2.4 ilustra-se uma imagem da ancoragem removível VSL GROUND.

(a) Pós-grouting simples

(b) Pós-grouting repetido com
uma linha de retorno

(c) Pós-rejuntamento repetido
e direcionado usando
empacotadores duplos

Figura 2.3-Sistemas pós-grouting das ancoragens VSL [9].

Figura 2. 4-Ancoragem removível VSL Ground [9].

Em jeito de conclusão, é possível verificar que a excessiva utilização das ancoragens definitivas em meios
urbanos apresenta riscos e custos elevados, que podem e devem ser repensados. Em particular no que se
refere às exigências de manutenção e conservação. O problema da corrosão destas que é muitas vezes
descartado, pode resultar em perdas consideráveis na resistência, tornando-se um perigo para a construção.
Por tudo isto, é importante a consciencialização deste assunto e é necessário que se executem soluções
alternativas face às ancoradas. Assim sendo, foi considerado objeto desta dissertação o estudo relativo a
soluções alternativas às referidas ancoragens.
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2.3. Estruturas de contenção periférica
2.3.1. Enquadramento geral
O presente subcapítulo trata da importância das estruturas de contenção periférica em meio urbano,
permitindo uma melhor compreensão do caso de estudo abordado nesta dissertação.
As estruturas de contenção são estruturas que suportam água, terra e/ou rocha, dividindo o terreno em
diferentes patamares, tendo como objetivo evitar o deslize causado pelo próprio peso e/ou carregamentos
externos. Estas estruturas pretendem fazer o maior aproveitamento possível do espaço, sendo a escavação
efetuada na vertical, ou muito próximo desta. As estruturas de contenção são constituídas por aço, betão
armado ou madeira e são travadas por escoras, ancoragens ou impulsos passivos do terreno. A escolha da
solução de contenção é da responsabilidade do projetista, sendo que esta escolha deverá ter em conta fatores
técnicos e económicos, conforme enunciados em [12].
Atualmente, estas estruturas têm tido muita procura, na medida em que é necessário construir pisos para
caves e estruturas subterrâneas.

2.3.2. Tipos de estruturas de contenção
Tratarei de expor as várias estruturas de contenção e o seu funcionamento, definidas em [13].
Em primeiro lugar, as estruturas de contenção rígidas ou muros de gravidade são estruturas em que o próprio
peso é determinante para suster o impulso do terreno, garantindo assim que não ocorrem nem
deslocamentos significativos, nem deslize do terreno suportado. Estas estruturas apresentam uma sapata
com ou sem saliência inferior, ou contrafortes. São exemplos deste tipo de estruturas os muros de gravidade
(pedra argamassada, betão, simples ou armado, com espessura constante ou variável), muros de betão
armado, em L ou T invertido e muros de contrafortes
Em segundo lugar, as estruturas de contenção flexíveis, designadas por cortinas ou paredes, são estruturas
cujo próprio peso é praticamente desprezável e que funcionam maioritariamente à flexão, por conseguinte,
tornam-se esbeltas e apresentam uma reduzida espessura. Relativamente às deformações induzidas pelas
pressões do terreno suportado, estas alteram a distribuição de pressões e de esforços induzidos, originando
um problema de interação solo-estrutura. Estas estruturas apresentam uma maior capacidade de
redistribuição de momentos fletores, visto que os deslocamentos são maiores do que os sucedidos em
estruturas de contenção rígidas. É importante referir que as pressões de terras instaladas nestas estruturas,
dependem da sua deformabilidade e das condições de apoio (posição e rigidez de estruturas de travamento).
Estas estruturas foram utilizadas na execução da obra em questão, logo será sobre estas que se debruçará o
subcapítulo seguinte.
E, finalmente, em terceiro lugar, as estruturas compósitas que englobam um misto das duas anteriores,
sendo estas materializadas por ensecadeiras constituídas por duas cortinas de estacas-pranchas de aço,
estrutura com vários níveis de ancoragens ou de pregagens e obras de terra reforçadas com armaduras,
geotêxtis ou injeções de calda.
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2.3.3. Estruturas de contenção flexíveis
As estruturas de contenção flexível dizem respeito a estruturas em que as deformações, permitem alterações
nas pressões do terreno, sofrendo variações nos esforços [14].
Esta técnica define-se em duas fases: a provisória e a definitiva. Na fase provisória a estrutura funciona
como uma viga contínua e as ancoragens representam os apoios horizontais; na fase definitiva a cortina
encontra-se rigidamente apoiada ao nível dos pavimentos dos pisos enterrados e das fundações. Assim,
estas estruturas permitem incorporação da estrutura definitiva, desempenhando funções de fundação,
impermeabilização e revestimento, sendo, por isso, economicamente vantajosas [14].
Na tabela 2.1 encontram-se esquematizadas os diferentes tipos de estruturas de contenção flexível, do tipo
cortina.
Tabela 2.1- Estruturas de contenção flexível, do tipo cortina.

Tipo de cortina flexível
Autoportante ou
simplesmente encastrada

Mono-apoiadas

Multi-apoiadas

Definição
São encastradas ao terreno. Os
impulsos passivos, existentes na
frente da cortina, equilibram os
impulsos ativos;
Existência de um apoio
estrutural no topo da cortina;

Representação gráfica

Possuem dois ou mais apoios
estruturais.

Conforme indicado na tabela 2.1 é possível verificar que estas estruturas podem conter apoios estruturais,
ou seja, estruturas de suporte de escavação, que serão abordados no subcapítulo 2.5.
No caso de estudo desta dissertação foram utilizadas cortinas de contenção flexíveis do tipo multi-apoiadas,
visto serem as mais requisitadas para a construção de pisos enterrados com altura de escavação significativa.
As cortinas multi-apoiadas podem ser multi-escoradas, multi-apoiadas ou conter os dois tipos de apoios
estruturais. A principal diferença existente é a utilização de elementos passivos (escoras) ou elementos
ativos (ancoragens).
Relativamente às cortinas multi-escoradas, sabe-se que os deslocamentos são fortemente condicionados
pela elevada rigidez das escoras, permitindo equilibrar os impulsos provenientes do terreno. As escoras são
maioritariamente colocadas perto do topo da estrutura de contenção, reduzindo os deslocamentos nessa
zona. No entanto, os deslocamentos aumentam em profundidade, mobilizando os impulsos do solo atrás da
cortina. O movimento criado pela cortina pode ser considerado como uma rotação em torno do topo na
direção do interior da escavação [14]. No que se refere às cortinas multi-ancoradas, é importante referir que
o controlo dos deslocamentos ocorre através da alteração de estados de tensão no solo suportado. Sendo
que, o problema ocorre no tardoz da cortina.
Na execução de obras, como a abordada nesta dissertação, é inevitável a ocorrência de deslocamentos
horizontais da cortina para o interior da escavação, uma vez que existe um intervalo de tempo em que o
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solo fica descomprimido. Estes deslocamentos provocam tensões do tipo ativo atrás da cortina e por
conseguinte criam tensões do tipo passivo à frente da cortina. Por outras palavras, o solo a escavar nas fases
seguintes encontra-se sujeito a tensões superiores às tensões de repouso, o que por sua vez provocará, na
fase seguinte de escavação, maiores deslocamentos na cortina. Deste modo, o valor do pré-esforço a aplicar
nas ancoragens é estimado de forma a equilibrar as pressões geradas na terra. Estas pressões representam
os impulsos de terras (com ou sem impulsos hidrostático), as sobrecargas e a ação sísmica [15].
O pré-esforço, aplicado nos apoios estruturais de uma cortina de contenção, representa forças na cortina
contra o maciço, que repõe o estado de tensão horizontal. Assim, é possível garantir um bom
comportamento em termos de esforços e deslocamentos da cortina na sua envolvente.
Estas estruturas apresentam uma enorme aptidão para realização de escavações profundas sem causar danos
nas infraestruturas e estruturas vizinhas, mesmo em condições muito desfavoráveis. Por esta razão, as
estruturas de suporte flexíveis têm sido cada vez mais utilizadas, principalmente nos centros urbanos
densamente habitados.

2.3.4. Modo de Funcionamento de Estruturas de contenção Flexível
2.3.4.1. Teoria de Coloumb
Sendo o objetivo das estruturas de contenção periférica o suporte dos impulsos impostos pelo terreno,
tornou-se necessário estimar o valor destes impulsos. Deste modo, a teoria desenvolvida por Coloumb veio
ao encontro desta necessidade.
A teoria de Coloumb tem comportamento há vários séculos e permite uma simples estimativa dos impulsos
de terras, considerando que o material é perfeitamente plástico. Esta teoria assume a existência de uma
rotação em torno da base, ou de uma translação da estrutura de suporte. [15].
Segundo [13], são materializados dois estados limites, o ativo e o passivo, e um estado de repouso, que
representa um valor base para deslocamentos reduzidos. No estado ativo o terreno impulsiona a estrutura
de suporte, enquanto no estado passivo a estrutura move-se contra o terreno, o que origina maiores pressões
no terreno quando comparado com o estado ativo, devido à compressão que é exercida pela estrutura.
Recorde-se que, os impulsos dos solos são dados pela equação (2.1), onde K é o coeficiente de impulso do
solo (seja de repouso, ativo ou passivo), γ o peso volúmico do solo e H a altura da escavação:
1

I= ∗ 𝐾 ∗ ϓ ∗ 𝐻2
2

(2.1)

Concluindo, esta teoria é válida para estruturas de suporte sem travamento horizontal, na medida em que
tanto no estado ativo como no passivo ocorre uma rotação em torno da base. Porém, no caso de estruturas
travadas, onde a rotação ocorre no topo, esta teoria perde a validade. Sendo que a sua aplicabilidade ocorre,
maioritariamente, para as estruturas de contenção rígidas.
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2.3.4.2. Diagramas de Terzaghi e Peck
Terzaghi e Peck analisaram várias obras e os resultados obtidos em estruturas de contenção escoradas, que
permitiram desenvolver os diagramas de pressões aparentes.
Estes diagramas, ilustrados na Figura 2.5, variam consoante o tipo de solo e possibilitam estimar as cargas
existentes nas escoras, que serão posteriormente multiplicados por fatores da ordem de 1,2 e 2, para o caso
de solos arenosos e argilosos, respetivamente [16].

Figura 2.5-Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck (retirado de [16]).

A pressão existente no contato entre o solo e a estrutura não é explicada por qualquer teoria de impulsos
clássica, na medida em que depende da localização e da rigidez dos travamentos da cortina, consistindo um
problema de interação solo-estrutura [16].

2.4. Tecnologias de construção de estruturas de contenção periférica
Este subcapítulo diz respeito às tecnologias de contenção periférica utilizadas em meio urbano. Sendo estas,
referentes às estruturas de contenção flexíveis, materializáveis em: paredes moldadas, cortinas de estacas
moldadas, estacas-prancha, paredes de Berlim (definitivo ou provisório), colunas de jet grounting e painéis
de cutter soil mixing [17].
No que se refere às estruturas de contenção rígidas, foi analisada apenas o muro de betão armado com
contrafortes. Uma vez que, no caso de estudo desta dissertação, a metodologia utilizada para a contenção
de solo foi a parede de Berlim definitiva e o muro de betão armado com contrafortes. Nas soluções
alternativas, analisadas no capítulo 5, recorreu-se à solução de contenção com cortina de estacas moldadas.
Por estas razões, no presente subcapítulo, serão apenas abordadas estas tecnologias.
Foi também efetuada uma comparação entre as referidas tecnologias de construção de estruturas de
contenção periférica, permitindo uma melhor compreensão das capacidades das mesmas.

2.4.1. Cortina de estacas moldadas
As cortinas de estacas moldadas são concretizadas por um conjunto de estacas betonadas in-situ contra o
solo, sendo solidarizadas através de uma viga de coroamento no topo e vigas de distribuição em
profundidade. A estabilidade da cortina é assegurada por escoras e ancoragens aplicadas à viga de
coroamento e/ou vigas de distribuição.
Esta solução apresenta três tipologias distantes, consoante a qualidade do terreno, a função a desempenhar,
a posição do nível freático e a disponibilidade financeira.
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Em primeiro lugar, as cortinas cujas estacas se encontram espaçadas ou descontínuas (figura 2.6 (a)),
apresentam um espaçamento entre eixos com um valor máximo de 1,5m. Esta distância está relacionada
com o diâmetro das estacas e com as condições geotécnicas do local. É importante referir, que esta tipologia
é adequada para solos coerentes, proporcionando uma elevada rigidez para as estacas de grande diâmetro.
Assim, os elementos funcionam como estruturais, tirando partido do solo coesivo e do efeito de arco.
Contudo, apesar de ser económica por metro de largura, esta solução obriga quase sempre à utilização de
ancoragens. [18].
Em segundo lugar, as cortinas de estacas tangentes ou contíguas (figura 2.6 (b)), exibem um espaçamento
entre 75 e 100 mm. Esta tipologia é utilizada em solos argilosos, onde a influência da água não seja gravosa.
Esta solução é pouco utilizada, visto apresentar um processo construtivo complexo, devido à precisão
necessária para a construção e transporte de uma estaca tangente. Tal como no caso anterior, nesta técnica
os elementos assumem funções estruturais.
Em terceiro lugar, as cortinas secantes (figura 2.6 (c)), apresentam na sua constituição dois tipos de estacas.
As primeiras estacas a serem construídas são as fêmeas, compostas por betão plástico de menor resistência.
Seguidamente, sem que o betão das estacas fêmea atinga a máxima resistência, procede-se à execução das
estacas-macho [18]. As ancoragens são instaladas na estaca macho, tendo como objetivo o controlo das
deformações da cortina. Veja-se que, a intersecção das estacas permite a formação de uma barreira
impermeável à passagem de água e partículas de solo.
(a)

(b)

(c)

Figura 2.6-Cortinas de estacas (a) espaçadas/descontínuas; (b tangentes/ contíguas); (c) secantes [18].

2.4.2. Parede de Berlim definitiva
As paredes de contenção tipo Berlim definitiva, também designadas muro de Munique, são consideradas
descendentes diretas das paredes de contenção Berlim provisório\tradicional, na medida em que estas foram
as pioneiras a serem utilizadas em obra. Porém estas soluções assemelham-se, sob o ponto de vista
construtivo, uma vez que a sua execução é faseada por níveis e que para ambas se instalam elementos
verticais ou microestacas.
Relativamente ao enquadramento histórico em Portugal, sabe-se que as primeiras estruturas de contenções
tipo Berlim definitivas foram realizadas em 1971, na escavação e contenção periférica do edifício de física
e química da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, e em 1975 no edifício da Caixa Geral de
Depósitos em Lisboa.
No que se refere à sua constituição, esta estrutura flexível é materializada por painéis de betão-armado.
Estes painéis são executados de forma faseada, apoiados em perfis metálicos ou microestacas, e, que serão
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posteriormente, ancorados ou/e escorados. Estes elementos apresentam como função a transmissão das
cargas verticais ao terreno, que se decompõe na componente vertical do impulso, no peso próprio da cortina
e na componente vertical das ancoragens [19].
No decorrer da escavação, as cargas verticais são provocadas pela componente vertical das ancoragens, em
vez de ser pelo peso próprio do betão, como seria expectável. As cargas verticais são suportadas pelos perfis
verticais/microestaca em detrimento da mobilização da resistência lateral na interface cortina-solo. Esta
resistência é mobilizada no início da escavação, mantendo-se constante durante as fases seguintes e
acabando por diminuir no decorrer das últimas fases construtivas.
Esta técnica requer um controlo criterioso dos deslocamentos do terreno suportado, uma vez que, na maioria
dos casos, existe na proximidade edifícios e construções. Na figura 2.7 apresenta-se um exemplo da
utilização de muro de Munique.

Figura 2.7-Exemplo de parede de Berlim definitivo

2.4.2.1. Efeito de arco
O efeito de arco ocorre em paredes de Berlim definitivo, quando as condições de apoio se alteram,
relacionando-se com a capacidade da estrutura em redistribuir as cargas.
Na figura 2.8 observa-se o fenómeno do efeito de arco para o primeiro painel e na figura 2.9 verifica-se a
concentração de esforços ao nível das ancoragens.

Figura 2. 9-Concentração de
esforços nas ancoragens [17].
Figura 2.8-Para cada painel primário identifica-se o efeito de arco.

Assim, este efeito centraliza os esforços na zona das ancoragens (menos deformáveis) e reduz as pressões
nas zonas mais deformáveis [20].
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No que se refere ao faseamento construtivo de uma parede de Munique, sabe-se que este é executado de
forma alternada, existindo entre os painéis as “banquetas” de terra que suportam os impulsos. É sobre estas
que incide as tensões resultantes da descompressão do terreno, sendo evidente o “efeito de arco”. Desta
feita, no decorrer da escavação ocorre uma redução das tensões, sucedendo um aumento destas no solo
vizinho.

2.4.3. Muro de betão armado com contrafortes
Os muros de betão armado com contrafortes são estruturas de suporte rígidas, sendo bastante distintas das
estruturas de suporte flexíveis. Estes muros são constituídos por betão armado e necessitam de uma base
de suporte larga. Sendo de extrema importância que os contrafortes sejam direcionados para o lado das
terras suportadas, economizando o espaço interior à obra [17].
Os muros com contrafortes podem ser: interiores, se estiverem inseridos no solo, ou exteriores, caso os
contrafortes se encontram na frente ou no tardoz do muro. O muro com contrafortes exteriores, colocados
na frente do muro, representam uma solução mais eficaz, apesar de ocuparem mais espaço (o que torna a
solução menos estética). Se os contrafortes forem colocados no tardoz do muro, estes necessitam ser
armados à tração, evidenciando um maior movimento de terras.
Na figura 2.10 exemplifica-se os muros com contrafortes interiores e exteriores, respetivamente.
(a)

(b)

Figura 2.10-Exemplo de muro com contrafortes: (a) interiores [21]; (b) exteriores [22].

Na solução com contrafortes a parede dispõe de 3 bordos apoiados, possibilitando uma maior rigidez, e
uma espessura mais reduzida.
Na figura 2.11 compara-se a solução com contrafortes e uma solução de parede apenas encastrada na
sapata.
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Figura 2.11-Principais diferenças entre parede apoiada/encastrada em contrafortes e sapata e uma parede
encastrada na sapata

Os impulsos que atuam sobre estas estruturas são estimados com base nas teorias de Rankine e Coulomb,
descritas no subcapítulo 2.2.4.2. Estas estruturas de suporte apresentam como principal vantagem o facto
de, a partir de grandes alturas, ser uma solução mais económica, quando comparada com as outras soluções
de contenção de suporte rígida.

2.4.4. Comparação entre as diferentes soluções de contenção periférica em meio urbano
Na tabela 2.2 foram enumeradas as vantagens e desvantagens das técnicas de escavação e contenção
periférica em meio urbano supra abordadas
Tabela 2.2-Quadro comparativo das diferentes soluções de contenção periférica.

Solução

Parede de
Berlim
definitivo/
Munique

Cortina de
estacas
moldadas

Muro com
contrafortes

Vantagens
▪ Processo construtivo económico;
▪ Bom rendimento;
▪ Executado em grandes e pequenas áreas
de implantação;
▪ Não necessita de mão-de-obra nem de
equipamento especializado;
▪ Escavação em simultâneo com a
execução da contenção;
▪ Cofragem interior que gera bons
acabamentos;
▪ Incorporação de elementos de estrutura
definitiva na fase provisória da obra.
▪ Necessária reduzida área para estaleiro.
▪ Contenções de grande profundidade;
▪ No caso de terreno consistente, dispensase uso de fluidos estabilizadores;
▪ Processo de execução provoca poucas
vibrações;
▪ Grande
variedade
de
diâmetros
disponíveis para as estacas.

Desvantagens
▪ Exige terrenos consistentes;
▪ Mau desempenho para terrenos com nível
freático;
▪ Não permite contenções de grande
profundidade;
▪ Baixo rendimento diário;
▪ Processo de execução lento;
▪ Pode danificar construções vizinhas,
através da descompressão dos solos e
cravação de perfil metálico/microestaca;
▪ Risco de soterramento (resultante do
colapso de elementos horizontais).

▪ Solução económica e ambientalmente
favorável;
▪ Processo construtivo económico;
▪ Executado em grandes e pequenas áreas
de implantação;
▪ Permite
contenções
de
grande
profundidade.

▪ Mau desempenho para terrenos com nível
freático;
▪ Exige terrenos consistentes;
▪ Baixo rendimento diário;
▪ Processo de execução lento.

▪ Exige equipamentos e mão-de-obra
especializada;
▪ Dificuldade em garantir verticalidade;
▪ A entrada de água pode causar anomalias
no betão antes da presa.

Note-se que, a viabilidade do uso de cada solução está assente nas suas vantagens e limitações; sendo, a
escolha da solução a utilizar dependente das condições geológicas-geotécnicas, dos prazos de execução, do
14

capital disponível e das infraestruturas vizinhas. Caso os terrenos sejam menos consistentes, por exemplo
solos moles e nível freático elevado, a solução a adotar será mais dispendiosa. Por tudo isto, foi necessário
encontrar um equilíbrio que não comprometa a segurança da estrutura.
No caso de estudo desta dissertação a solução adotada foi a parede de Berlim definitivo e o muro com
contrafortes. No que se refere à parede de Berlim definitivo considerou-se o facto de não existir nível
freático, não sendo necessária uma solução que garantisse a estanqueidade; os terrenos, onde ocorreram a
escavação, são coerentes, pelo que foi viável a escolha de uma solução que apenas fosse executada em
terrenos consistentes.
De forma semelhante ao referido anteriormente, a escolha do muro de contrafortes, teve por base o terreno
em causa, que é formado por solos coerentes e apresenta um nível freático profundo. A escolha desta
estrutura de contenção apresentou-se como uma solução bastante adequada, na medida em que permite
contenções de grandes profundidades, devendo ser aplicada em terrenos com características idênticas ao
caso de estudo. Para além disso, trata-se de uma solução económica e esta solução apresenta menos impacto
para os solos vizinhos, constituindo duas preocupações importantes nos dias de hoje.
Tal como exposto, é objeto deste estudo a alternativa a soluções-ancoradas. Nesse sentido, verificou-se que
a cortina de estacas é uma excelente candidata, por ser possível, em determinados terrenos, utilizar esta
técnica sem o recurso às ancoragens. Porém, é obrigatório o uso de escoramentos. Esta técnica permite
menores deslocamentos e um menor prazo de execução quando comparada com a parede de Berlim
definitiva, apesar dos custos serem mais elevados.

2.5. Travamento de estruturas de suporte
Neste capítulo foram identificados os sistemas de suporte de escavação que podem ser utilizados na
construção de uma cortina de contenção periférica. Estes elementos auxiliam a construção da parede, visto
que comprimem a parede contra o terreno, absorvendo os impulsos transmitidos pelo solo a travar, o que
confere uma maior estabilidade à parede.
Os sistemas de suporte de escavação são materializados como escoramentos, ancoragens pré-esforçadas e
bandas de laje. Os escoramentos são estruturas de carácter provisório, pelo que são removidas quando a
estrutura se torna autoportante. As bandas de laje, tal como os escoramentos, situam-se no interior do
perímetro de escavação, porém estas fazem parte integrante da estrutura. Quanto às ancoragens préesforçadas, estas podem ser definitivas ou provisórias, sendo que ambas se situam no interior do terreno
vizinho.
Resumindo, as escavações em meio urbano precisam de ser travadas horizontalmente, na medida em que
os deslocamentos horizontais necessitam ser controlados, permitindo o bom funcionamento das estruturas
e infraestruturas presentes na vizinhança da obra.
No presente subcapítulo foram abordadas apenas os escoramentos e ancoragens, por terem sido utilizados
no caso de estudo esta dissertação. Foi também elaborado uma comparação entre as três diferentes
estruturas de suporte de escavação.
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2.5.1. Escoramentos
Os escoramentos assinalam um método empregue desde a antiguidade, sendo a sua utilização caracterizada
pela simplicidade da sua execução e funcionamento. Este método é maioritariamente utilizado para travar
paredes de contenção em meio urbano.
Os escoramentos são elementos de carácter provisório, constituídos por peças conectadas que podem ser
posteriormente desmontáveis. Os escoramentos podem ser em madeira, betão armado ou metal.
Em casos específicos, podem também ser utilizados escoramentos pré-esforçados.
Quanto às suas características, os escoramentos são elementos com uma elevada resistência à compressão
e elevada rigidez.
Deste modo, a utilização dos escoramentos é efetuada por níveis e apoiada em faces opostas da escavação.
No caso de escavações de grande largura, este procedimento não é adequado, podendo utilizar-se escoras
inclinadas ligadas a blocos de betão fundados na base da escavação [15].
Na figura 2.12 ilustra-se uma disposição corrente de escoramentos de canto, que apresenta como objetivo
a redução do espaço ocupado por estes.

Figura 2.12-Exemplo da utilização de escoramentos no canto da estrutura de contenção.

2.5.2. Ancoragens
Como referido anteriormente, as ancoragens apresentam como objetivo indireto de restrição dos
deslocamentos da estrutura de contenção e do terreno.
O funcionamento das ancoragens estabelece-se no pré-esforço presente nos cordões ou varões, que foram
colocados no furo executado e selado na zona final. Portanto, estes elementos transmitem ao terreno uma
força de tração referente à estrutura de contenção, uma vez que comprimem a parede contra a ancoragem,
através da mobilização do atrito lateral entre o terreno e o bolbo de selagem.
Veja-se, que no decorrer do processo construtivo, o deslocamento horizontal da estrutura de contenção
diminui, especialmente na zona da região superior, com efeito na diminuição do assentamento do terreno a
tardoz e na estabilização do maciço rochoso. É importante referir que para evitar situações de rotura a
ancoragem tem de se encontrar selada fora da superfície de rotura, garantindo a segurança da parede.
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Além disso, a qualidade do solo presente na obra é importante para o correto dimensionamento das
ancoragens. Assim, os solos tipo coesivo, que apresentam reduzida aderência e grande compressibilidade,
são os solos onde as ancoragens exibem menos tensões de corte. É o caso da argila, em que a aderência que
é mobilizada constitui apenas uma pequena parte da resistência ao corte e o caso das paredes do furo não
serem rígidas, origina deformações na parede que irão afetar o comportamento da ancoragem.
As ancoragens qualificam-se e reúnem-se de acordo com o seu nível de resistência, comportamento, nível
de carga de pré-esforço, tipo de ancoragem, forma e método de transferência de carga [9]. Deste modo, os
principais fatores que caracterizam o comportamento e a capacidade resistente das ancoragens são: as
características do terreno (especialmente, resistência ao corte e fluência); as técnicas construtivas
(tecnologia de furação, período que o furo se encontra aberto, pressão efetiva de injeção, volume total de
calda injetada.) e a qualidade de mão-de-obra envolvida nos trabalhos de campo.
Por tudo isto, é necessária a avaliação dos elementos acima indicados pela entidade responsável da
construção das ancoragens. Sendo que a responsabilidade em definir a capacidade resistente mínima da
ancoragem é do projetista. Porém, a capacidade de cada um dos elementos deve ser verificado e comparado
com os valores do projeto através do ensaio de carga, antes de confirmar a sua aceitação.
No decorrer de uma obra em que sejam utilizadas ancoragens é importante a realização de ensaios, tanto
para o dimensionamento das ancoragens como para o controlo do trabalho efetuado. Por esta razão, tornouse necessária a criação de documentos que regulamentem a utilização, dimensionamento e execução das
ancoragens.
Note-se que, a Alemanha foi o país pioneiro na regulamentação desta matéria, através da publicação da
norma DIN4125. Posteriormente, em 1999, foi introduzida pela Europa a norma EN 1537-Execution of
special geotechnical work- Ground anchors [24].
Os elementos estruturais em causa podem ser definitivos ou provisórios. Por um lado, as ancoragens
definitivas apresentam um tempo de vida útil superior a dois anos. Sendo de extrema importância que as
exigências para proteção anti corrosão sejam mais adequadas, que existam acessibilidades favoráveis para
o retensionamento e/ou substituição de cabos constituintes da ancoragem e que ocorra uma verificação
periódica da instrumentação. Nestas ancoragens a introdução de armadura e de calda de cimento é efetuada
por um único tubo de plástico corrugado, o que possibilita a entrada de água.
Por outro lado, as ancoragens provisórias apresentam um tempo de vida útil inferior a dois anos, o que torna
estes elementos dispensáveis e inoperacionais após o final da fase de utilização [9]. Estas ancoragens
apresentam uma grande vantagem face às ancoragens definitivas, pois exibem um tubo individual para cada
cabo de aço ou um tubo comum selado, evitando a entrada de água na totalidade.

2.5.3. Vantagens e desvantagens das estruturas de suporte
Neste subcapítulo foram identificados as vantagens e desvantagens das estruturas de suporte, conforme
ilustrado na tabela 2.3 [8] e [25]. Observando a referida tabela concluiu-se que a escolha da estrutura de
suporte a utilizar depende da individualidade de cada situação em causa.
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No caso em estudo no capítulo seguinte, foram utilizados escoramentos e ancoragens, porque a geometria
da obra desaconselha o recurso a outro tipo de travamentos, como, por exemplo, bandas de laje.
No que se refere aos escoramentos, foi possível verificar que a sua aplicação em estruturas de contenção
periférica representa uma grande vantagem económica, tanto a nível do material como ao nível de mão-deobra e aos tempos de execução. Os escoramentos não introduzem vibrações no solo nem invadem o subsolo
das estruturas vizinhas, por isso são considerados um método não invasivo. Pelo exposto, esta solução deve
ser utilizada sempre que possível em detrimento das ancoragens.
Tabela 2.3-Vantagens e desvantagens das estruturas de suporte em meio urbano.

Estruturas de
suporte

Vantagens
▪

Escoramento

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ancoragem
▪
▪

▪
Bandas

▪

de
Laje

▪
▪
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Desvantagens

Não é necessário equipamento e
mão-de-obra especializada;
Procedimento de montagem
rápido e simples;
Não é necessário ocupar terrenos
vizinhos;
Baixo custo associado;
Reutilizável.
Elevada capacidade resistente por
tração;
Diminuição do deslocamento
horizontal da estrutura de
contenção devido à introdução de
força no sentido contrário ao
impulso de terras;
Processo mais seguro que
escoramento;
Não ocupa espaço no interior da
área de escavação.

▪

Menor impacto nas estruturas
vizinhas, pois não há utilização
do subsolo;
Pode existir solos permeáveis e
saturados a tardoz da estrutura de
contenção;
Maximização da incorporação de
elementos da estrutura definitiva
na fase provisória da obra;
Maior rigidez.

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Ocupa muito espaço dentro da área de
escavação;
Pode ser necessário recorrer ao préesforço.

É necessário equipamento e mão-de-obra
especializada;
Pode provocar danos nas construções
vizinhas;
Utilização limitada devido à existência de
caves vizinhas;
Grande desperdício de material (no caso de
ancoragens provisórias);
Execução demorada;
Execução difícil abaixo do nível freático;
Provoca grande perturbação no terreno;
Elevado custo associado (mão-de-obra e
equipamento).
Escavação mais condicionada, em
particular sob os elementos estruturais
adotados como sistema de travamento;
Necessidade de adotar elementos verticais
de apoio provisório aos elementos
estruturais adotados como sistema de
travamento;
Maior exigência de compatibilização com
soluções arquitetónicas e estruturais.

3.

Caso de Estudo – Edifício na Rua do Benformoso, Lisboa

3.1. Enquadramento Geral
O presente capítulo destinou-se à apresentação do caso estudo desta dissertação, tratou-se de uma obra que
teve como objetivo as soluções de Escavação e Contenção Periférica do Edifício nº 278-294 na Rua do
Benformoso, Largo do Intendente Pina Manique, em Lisboa.
Esta obra de reabilitação, do tipo Fachadismo, que consistiu na preservação da fachada recorrendo a uma
estrutura metálica provisória e na demolição de todo o interior, tendo como objetivo a construção de um
edifício de habitação [26].

3.1.1. Localização e enquadramento histórico
Tal como referido anteriormente, o Edifício nº 278-294 na Rua do Benformoso, situa-se no Largo do
Intendente Pina Manique, em Lisboa.
O Edifício localiza-se numa zona central de lisboa, marcada por uma forte reabilitação desde 2012.
A atual vaga de reabilitação da cidade de lisboa teve um impacto substancial na zona do Intendente,
possibilitando a recuperação e reurbanização de uma freguesia cuja centralidade e importância é
incontestável.
Foi possível identificar três exemplos que representam o expoente máximo desta mudança, permitindo
ajustar o intendente às necessidades sociais vigentes. Em primeiro lugar, o Hotel 1908, que é um edifício
em estilo de Arte Nova ao qual foi atribuído o prémio Valmor; em segundo lugar, o “novo” largo do
intendente, onde foi colocada uma escultura da Joana Vasconcelos, criando um jardim pequeno e secreto;
e, finalmente, em terceiro lugar, a fachada coberta de azulejos, da fábrica Viúva Lamego.
Na Figura 3.1 está representado a localização do Edifício no enquadramento da malha urbana da zona do
Intendente.

Figura 3.1- Localização do edifício [28].
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3.1.2. Características e área do Edifício
Nesta secção foram expostas as características do edifício bem como a sua respetiva área, sendo possível
identificar as principais particularidades do caso de estudo.
Por um lado, quanto às características, revela evidenciar que a fachada principal, a poente e as empenas
laterais a norte e a sul, encontravam-se suportadas por uma estrutura metálica, que se evidenciava do lado
interior do lote e estava posicionada ao longo do seu desenvolvimento, conforme ilustrado na Figura 3.2.
Ora, no subsolo, a estrutura estava apoiada em maciços de microestacas. Assim sendo, estávamos perante
um edifício confinado entre prédios com a exceção da fachada principal, que estava virada para o largo do
Intendente.
O edifício a construir tinha uma cota de soleira ao nível da Rua do Benformoso, que por sua vez, não
apresentava caves abaixo deste nível, expondo seis pisos elevados e respetiva cobertura. Quanto à sua
geometria, esta desenvolveu-se em planta segundo a forma de “U” e, transversalmente, os pisos enterrados
encontravam-se distribuídos em patamares, situados a cotas distintas [26].
Por outro lado, quanto à área, interessou considerar o espaço de intervenção, isto é, a área situada dentro
do perímetro de fixação do edifício ao solo medida pela parte exterior, correspondente a 1795 m2.
O processo construtivo planeado para a construção do novo edifício foi determinado em 3 fases.
A primeira fase iniciou-se em Junho 2017 e acabou em Dezembro de 2017, na qual se procedeu à realização
da componente de índole geotécnica da obra: escavação, contenção periférica, e execução de fundações.
Foi exatamente nesta fase que se centrou a análise das soluções tomadas e da forma como estas foram
aplicadas no terreno [26].
A segunda fase, que começou ainda quando a primeira decorria, prolongou-se até Agosto de 2018.
Destinando-se à execução da estrutura em relação aos pisos elevados.
Na terceira e última fase, ocorreu a execução das alvenarias, rebocos, implantação de revestimentos de
pisos e paredes e todo o tipo de acabamentos relativos à construção, até Setembro de 2018.

Figura 3.2-Contenção da fachada existente

Figura 3.3-Muros de alvenaria existentes (a
demolir).

Quando se iniciaram os trabalhos relativos à primeira fase, restavam apenas as respetivas fachadas (Figura
3.2) e alguns alinhamentos de muros de alvenaria (Figura 3.3) com o objetivo e função de contenção de
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terras, o que permitiu vencer interiormente o desnível entre os limites nascente e poente do lote. Deste
modo, não foram necessários trabalhos de demolição.
Em suma, o projeto revelou a manutenção da fachada principal, apoiada numa estrutura metálica que definiu
os contornos da nova estrutura a construir.

3.1.3. Elementos base
Uma obra desta envergadura foi objeto de desenvolvimento por parte de vários grupos diferentes, sendo
que identifiquei, em primeiro lugar, o projeto de escavação e contenção periférica foi realizado pela empresa
“JetSJ Geotécnica, Lda.” em Abril de 2017 e o projeto de estruturas foi desenvolvido pela empresa “BetarEstudos e Projetos” em agosto de 2016. Em segundo lugar, no que respeita ao projeto de reconhecimento
geológico, foi levado a cabo, em julho de 2016, pela empresa “Mota-engil, Engenharia e Construção S.A”.
Em terceiro lugar, o levantamento topográfico foi desenvolvido pela empresa “Setetop”, em Março de 2016;
e, finalmente o projeto de arquitetura pelo gabinete “Ana Costa - Arquitetura e Design”, em Agosto de
2016.

3.2. Condicionamentos
Em sede de condicionamentos, foram identificados quatro, sendo estes, a arquitetura da fachada, os
condicionamentos geológicos, a envolvente urbana e a localização das torres norte e sul. Tratarei agora de
desenvolver cada uma destas nuances, individualmente.

3.2.1. Natureza construtiva
O edifício situa-se numa zona considerada de interesse público pela Direção Geral do Património Cultural,
o que obrigou à manutenção da fachada principal do mesmo, uma vez que nos dias de hoje as construções
e bairros históricos, como é o caso do Intendente, são muito mais do que simples imóveis: representam a
cultura e a identidade do povo português.
A necessidade de preservar a fachada numa obra inserida no coração da cidade constituiu um grande
condicionamento, pelo que foi indispensável minimizar os impactos no normal funcionamento das
estruturas vizinhas.
Segundo os termos previstos nas normas legais e regulamentares [6], na fachada a conter é possível a nova
abertura de vãos ou modificação de vãos já existentes ao nível do piso térreo. É necessário preservar todos
os elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial do edifício, o número de pisos acima do solo
e do subsolo, bem como a configuração da cobertura. Por último, deve-se garantir a segurança estrutural e
sísmica do edifício.

3.2.2. Condicionamentos geológicos-geotécnicos
Em relação aos condicionamentos geomorfológicos, a obra em questão estava inserida na margem direita
da ribeira enterrada ao longo da Avenida Almirante Reis. O prédio em estudo situava-se na base da encosta,
com declive acentuado.
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Os condicionamentos litoestratigráficos foram determinados com base na carta geológica de Portugal, folha
4, à escala 1:50 000 (extrato da carta na Figura 3.4), onde se verificou a formação miocénica MEc - Calcário
de Entrecampos (“Banco Real”). A formação miocénica encontrava-se coberta por depósitos de aterro (At).

Figura 3.4-Extracto da Carta Geológica do Concelho de Lisboa, folha 4 (sem escala) [26].

Em termos hidrogeológicos referiu-se que as formações de aterro (At) e as formações miocénicas têm uma
porosidade muito variável, consoante a granulometria e a granulometria das areolas, respetivamente.
Tendo como objetivo a caracterização dos estratos foram realizados trabalhos de prospeção em 2016, sendo
executados um conjunto de 5 sondagens, que foram acompanhadas de ensaios de penetração dinâmica
(SPT). Quanto às sondagens, foram realizadas três junto à fachada a preservar (S1, S2 e S3) e duas a meio
da área de intervenção (S4 e S5). A sondagem (S3) foi realizada com recurso a um piezómetro. Foram
também realizados 6 poços de prospeção, conforme foi ilustrado na Figura 3.5. Assim sendo, no anexo I
foi ilustrado o modelo geológico do local, através dos três perfis geológicos-geotécnicos interpretativos.
A par da caracterização geológica-geotécnica, foi verificado o nível freático, tendo sido recolhidas amostras
de águas subterrâneas, através da instalação do piezómetro dentro do tubo de sondagem (S3). Após a sua
instalação, foi possível concluir que não existiu intersecção de nenhum aquífero. Porém, foi executado um
acompanhamento do comportamento do referido piezómetro [26], verificando-se que não houve alteração
desde o início da monotorização até ao final da obra.
Tendo por base os dados supra apresentados, foi verificado que os materiais do depósito de aterros (At)
eram formados por “Calcários gresosos ou areníticos fossilíferos a muito fossilíferos, com intercalações de
areias muito finas argilosas e siltitos argilosos mais abundantes a topo passando progressivamente à
formação Argilas Forno de Tijolo-MFT” [26]. A espessura da camada de aterros apresenta uma variação
considerável, visto que as sondagens S4 e S5 foram realizadas em locais diferentes.
O horizonte geotécnico G2 correspondeu a um maciço do Miocénico e referiu-se a um solo siltoso e/ou
argiloarenoso. Este horizonte estava localizado sob os depósitos de aterro e apresentava uma espessura
variável, consoante a sondagem efetuada. Os horizontes geotécnicos G3 e G4 representavam um maciço
sedimentar de areolas do miocénico e localizavam-se em cotas inferiores às camadas mais recentes (At e
G2). Estas camadas apresentavam características semelhantes às camadas supra definidas, sendo a coesão,
o peso volúmico e o módulo de deformabilidade maior para G3 do que para G2, como seria expectável
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Figura 3.5-Localização em planta das sondagens base do Estudo Geológico-Geotécnico
realizado pela Tecnasol (2016) [31].

Através das sondagens e dos resultados obtidos nos ensaios, procedeu-se à caracterização macroscópica da
amostragem recolhida, possibilitando a individualização de 5 horizontes geotécnicos.
Na tabela 3.1 lista-se os horizontes geotécnicos da camada mais superficial até à camada mais profunda.
Tabela 3.1-Valores estimados dos parâmetros geotécnicos adotados.

Descrição

NSPT

Ângulo de
resistência ao
corte
[Ø’ (º)]

G1

Aterro arenoso

1-5

25

0-5

16-17

<40

G2

Maciço sedimentar de
areolas do miocénico
muito descomprimido

30-60

25-30

5-10

19-20

80-200

G3

Maciço sedimentar de
areolas do miocénico

>60

25-30

10-20

20-21

200-300

G4

Maciço sedimentar de
areolas do miocénico

≥ 60

25-30

20-40

21-22

300-400

G5

Maciço sedimentar
carbonatado do
miocénico

>60

42-45

30-50

22-23

400-500

Coesão
[C’ (kPa)]

Peso volúmico
[kN/m2]

Módulo de
deformabilidade
E [MPa]

3.2.3. Relativos à envolvente urbana
No que respeita ao meio urbano em que o lote se insere, e apesar da intervenção ser efetuada no interior do
edifício existente, é de extrema importância que as soluções propostas minimizem o impacto no normal
funcionamento das estruturas vizinhas. Assim, foi elaborado um plano de instrumentação e monitorização
que será descrito com pormenor infra.
Na Figura 3.6 é possível observar a localização dos edifícios vizinhos desta obra:
A- Edifício 50-56 do Largo do Intendente encontra-se desabitado e, apresenta sinais de degradação
avançada, situado no alçado Norte;
B- Edifício 1-3, situados no beco da bombarda;
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C- Seis edifícios de 3 pisos elevados (mais cobertura) e com 2 pisos enterrados, localizados no alçado este.
Estas construções, cujas estruturas aparentam ser em alvenaria, são edifícios de habitação em
funcionamento.
D- Edifício de 3 pisos elevados (mais cobertura) e sem pisos enterrados, de construção em alvenaria,
localizado no alçado sul.
E- Edifício 21-25, localizados nas escadinhas das olarias.

Figura 3.6-Vista aérea do local da obra e dos edifícios vizinhos [28].

3.2.4. Relativo às torres existentes
As torres de contenção das fachadas, em particular as localizadas a norte e a sul, demonstraram ser um
obstáculo à realização da empreitada.
A sua proximidade relativamente aos muros de contenção obrigou a que fossem removidas. Ora, de modo
a garantir a estabilidade das fachadas, teve de ser recolocada, permitindo a execução do muro de contenção.

3.3. Solução executada para a contenção da fachada
As paredes da fachada obrigaram a uma solução provisória, executada através de uma estrutura metálica
para contenção. Este procedimento foi possibilitado pois as paredes são constituídas por alvenaria de pedra,
em bom estado de conservação.
A estrutura metálica de contenção serviu de suporte às paredes de fachada do edifício e foi realizada, através
de vigas constituídas por 2 UNP120, colocadas nas duas faces da parede e amarradas entre si por intermédio
de tiges “Diwidag” ∅17 [32]. Estes elementos foram amarrados a torres verticais treliçadas, instaladas ao
longo das fachadas. Os cantos foram sujeitos a um procedimento de reforço, através da instalação de
diagonais duplas (escoras “CarlH” e “ETEs”), conforme ilustrado na figura 3.8.
Os elementos das treliças verticais eram compostos por perfis especiais “Carl+”, sendo os elementos
horizontais e diagonais, paralelos ao plano da fachada, constituídos por tubos retangulares 60×40×4. Já os
elementos diagonais perpendiculares ao plano da fachada eram constituídos por tubos retangulares 60x40x4
reforçados com cantoneiras L40x5 e L35x3 (ou perfil equivalente). Note-se que, tanto os elementos “tubos
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retangulares 60x40x4”, como os elementos “Carl+” foram reforçados por chapas de 4 mm na zona de
ligação das cavilhas [29], conforme ilustrado na figura 3.7.
A ligação dos elementos horizontais e diagonais aos perfis verticais foi efetuada por intermédio de cavilhas
∅20mm, compostas por aço tipo S235. Os diversos elementos constituintes das torres foram ligados com
parafusos M18 de classe 10.9, de modo a garantir a segurança em relação ao esmagamento da chapa e da
cavilha [29].
Na Figura 3.7 e na Figura 3.8 apresentam-se duas imagens da estrutura de contenção aplicada na fachada.

Figura 3.7- Estrutura de contenção aplicada na fachada. -

Figura 3.8- Estrutura de contenção
aplicada no canto

Em fase definitiva, a estrutura metálica será desativada após a conclusão da nova estrutura, sendo a laje dos
pisos superiores responsáveis pela estabilidade da parede da fachada.

3.4. Alteração da Solução executada para contenção das fachadas
Foi necessária, no decorrer da obra, alterar a solução para a contenção das paredes exteriores do edifício.
Desta forma, procedeu-se à relocalização de duas torres, que passaram para o lado das empenas dos
edifícios nº56 do Largo do Intendente e nºs 274 e 276 da Rua do Benformoso. Estas revelaram-se como um
grande condicionamento à execução da obra. Este movimento possibilitou a escavação e construção da
contenção periférica referente a estes alinhamentos.
À empresa “Carldora” foi entregue o projeto de estabilidade das torres de contenção das fachadas, que teve
como objetivo fundamental a verificação da torre localizada na parede do lado direito.

3.4.1. Solução proposta para fundação das torres de contenção de fachada
No que diz respeito as fundações das torres, a solução encontrada passa pela utilização de fundações
indiretas por microestacas, de modo a que as cargas provenientes das torres possam ser transmitidas em
melhores condições de segurança a estratos com capacidade de suporte adequada, sendo possível controlar
as deformações.
Relativamente à solução executada utilizaram-se quatro microestacas em tubo tipo N80 Ø73 x 9.0mm, com
uniões exteriores, localizadas na zona de influência de cada apoio da estrutura da torre; o comprimento total
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da fundação de cada microestaca foi de 7,6m, subdividido da seguinte forma: 0.60m de comprimento de
entrega da microestaca no interior do maciço, 3.0m de comprimento livre, 7.0m de bolbo de selagem. No
projeto admitiu-se que o topo das microestacas se localizava a cerca de 0.60m acima da cota do terreno. A
estabilidade das torres verticais foi solidarizada através de um maciço de encabeçamento em betão armado
de dimensões de 2.0x2.0x0,8m [29].
As torres foram chumbadas ao maciço de fundação, introduzindo esforços de tração ao nível dos elementos
de fundação das torres, devido à ausência de elementos de contrapeso.
Quanto ao maciço de encabeçamento, a sua geometria garantiu um sistema de forças constituído por escoras
e tirantes, que permitiu um bom funcionamento estrutural. Em relação à sua função, esta reside na
transmissão eficiente de esforços entre os apoios das torres de contenção e as microestacas, assegurando
assim a rigidificação e solidarização do conjunto. A execução do maciço foi efetuada à cota do terreno [30].

3.5. Soluções executadas na contenção periférica
A contenção periférica do edifício foi executada recorrendo à tecnologia de muros de Berlim definitivo,
para a zona dos pisos enterrados (zona MS3 e MS2), e a muros de betão armado com contrafortes, para a
zona do logradouro (zona MS2 e MS1).
Nas figuras 3.9 e 3.10 foram apresentados, respetivamente, a planta de implantação das soluções de
contenção e um corte transversal representativo [26].

Figura 3.9-Planta de implantação das soluções de contenção [29].
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Figura 3.10-Corte transversal esquemático das soluções de contenção [26].

Na modelação presente nesta dissertação (capítulo 4), foram consideradas horizontais as camadas do
terreno, contrariamente ao apresentado na Figura 3.10 devido a uma questão de simplificação. Uma vez
que as camadas estão inclinadas pra o outro lado.

3.5.1. Solução de contenção de pisos enterrados-zona geral
Tratando-se de uma contenção do tipo Berlim definitivo, a fundação da zona central foi uma viga de
coroamento (Figura 3.11), betonada in situ. Esta viga apresentou como função solidarizar as microestacas,
de modo a que estas funcionassem como conjunto, e distribuissem a carga de uma forma mais uniforme,
servindo de elo de união, e tentando diminuir os deslocamentos entre as microestacas e os painéis dos
diferentes níveis que foram construídos.
Teoricamente, o início da escavação deveria ocorrer após a conclusão da execução da viga de coroamento.
Contudo, em obra, como existiam diversas frentes de trabalho foi desejável que se procedesse ao início da
escavação antes de terminada a viga de coroamento em todo o perímetro, em prol do cumprimento de prazos
de execução.
As microestacas foram materializadas por tubos em aço de alta resistência, ou seja, apresentavam uma
tensão de cedência superior a 560 MPa; quanto à sua forma, eram constituídas por N80 (PAI 5A)
127,0x9,0mm (com uniões exteriores) e 139,7x9,0mm (com uniões exteriores). Estas foram
implantadas ao eixo da parede de contenção em betão armado ou, quando junto aos edifícios, exteriormente
à parede [26].
As microestacas foram solidarizados através de cachorros metálicos de adequada rigidez (Figura 3.11).
Sendo que, estes foram colocados no interior de furos de 250mm (10") de diâmetro e selados através do
sistema injeção IRS, no comprimento correspondente ao bolbo de selagem (na ordem dos 7 m), localizado
abaixo da cota final de escavação no substrato competente (G3 a G5) [26].
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Figura 3.11-Viga de coroamento da parede de contenção” Berlim definitivo”.

Em relação à construção da parede de contenção do tipo “Berlim definitivo” consistiu na execução faseada,
de cima para baixo, de painéis de betão armado, com 0,30 m de espessura teórica, apoiados em microestacas
verticais, conforme se ilustra na Figura 3.12. Tendo como objetivo garantir a estabilidade das paredes de
contenção, face aos impulsos do terreno durante as operações de escavação, os painéis foram betonados
diretamente contra o paramento vertical aberto no terreno, foram executadas ancoragens pré-esforçadas e
foram colocadas escoras metálicas provisórias. Na Figura 3.14 observa-se as ancoragens supra indicadas.
As ancoragens eram constituídas por 5 cordões de 0,6” e foram seladas em furos de diâmetro de 20mm (8”)
nas formações competentes (G2 a G5), através do sistema de injeção IR recorrendo a obturador duplo e
válvulas antirretorno [26].
Em fase definitiva, a própria estrutura das lajes das caves foi responsável pela estabilidade da parede de
contenção, sendo as ancoragens, e escoras provisórias desativadas logo que foi concluída a estrutura.
Na Figura 3.12 ilustra-se a execução de um painel primário correspondente ao alinhamento do muro MS3.
Foi possível observar as ligações dos tubos de microestaca à parede, materializada por cachorros metálicos
de elevada rigidez, assim como as armaduras de espera para a execução dos painéis secundários adjacentes.
Na Figura 3.13 observa-se a cofragem e respetiva contenção do último nível de painel da parede de
contenção Berlim definitivo MS3 e na Figura 3.14 é ilustrado a parede de contenção MS3 e a cofragem
referente aos contrafortes do muro MS2.
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Figura 3.12-Execução de um painel primário no alinhamento do muro MS3.

Figura 3.13-Cofragem do último painel do muro MS3.

Figura 3.14-Muro MS3 e cofragem do muro
MS2.

3.5.2. Solução executada para a contenção da zona do logradouro
A solução para a contenção da zona do logradouro consistiu na execução de muros de betão armado com
contrafortes. Os muros foram fundados através de microestacas materializadas por tubos em aço N80 (API
5A) 127,0x9,0mm e 139,7x9,0mm, ambos com uniões exteriores, sendo necessário transmitir
diretamente a carga da “superestrutura” a um solo com melhores características. Assim, para o nível de
assentamentos diferenciais tender para zero as solicitações necessitavam de ser encaminhadas para um
complexo rochoso de elevada resistência. A escolha desta solução deveu-se à impossibilidade de, em fase
definitiva, garantir o travamento do muro pelas lajes do edifício [26].
Em primeiro lugar, e antes da execução dos muros de betão armado com contrafortes, procedeu-se à
construção da sapata, conforme se ilustra na figura 3.15.
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Figura 3.15-Sapata referente à zona do logradouro (muro MS1).

Em segundo lugar, os muros de betão armado com contrafortes foram executados segundo o método
tradicional, de baixo para cima e após a prévia escavação até à cota de base da sapata (figura 3.16 e 3.17).
E, finalmente, em terceiro lugar, foi executado o enchimento do espaço existente entre os contrafortes com
aterro, compatibilizando-se com a impermeabilização e drenagem do paramento a tardoz dos mesmos,
constituída por tela drenante e caixa drenante, localizada na sua base [26].

Figura 3.16-Cofragem e sapata do muro MS1.

Em relação aos muros MS2, os contrafortes que os constituem apresentavam uma espessura de 0,30m, uma
altura de 7,80m e um espaçamento médio em planta de 3,0m. Tendo por base a geometria irregular do lote,
foi definido uma largura variável para os contrafortes e, em alguns casos, foi preconizado uma viga no seu
topo, de ligação à parede de Berlim definitivo, de forma a melhorar o seu travamento horizontal [26].
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De forma idêntica ao referido anteriormente, antes da construção do muro MS1 realizou-se à construção da
sapata (figura 3.17).
Quanto aos muros MS1, estes são muros com contrafortes para contenção das terras ao nível do piso 0.
Apresentavam uma altura de 5,10 m, sendo visível o desnível de terras de 3,60 m, por esta razão foram
preconizados contrafortes com 3,10 m de altura. Os contrafortes apresentavam uma espessura de 0,3 m e
um espaçamento em planta de 3,0 m (Figura 3.18).

Figura 3.17-Sapata e armadura de espera do
Muro MS1.

Figura 3.18-Cofragem do muro MS1.

3.6. Faseamento construtivo da obra
Tratou-se de expor o faseamento construtivo relativo à solução de contenção periférica executada [26]:
A primeira etapa correspondeu à instalação e zeragem do sistema de instrumentação e monotorização,
pretendendo a observação dos deslocamentos nas estruturas vizinhas, bem como na fachada a preservar.
Na segunda etapa foi elaborada a inspeção dos edifícios vizinhos ao local de escavação.
A terceira etapa consubstanciou-se no desvio de serviços, localizados nos arruamentos adjacentes.
A quarta etapa diz respeito ao início dos trabalhos de furação, junto à parede de contenção MS3.
A quinta etapa correspondeu à execução da viga de coroamento/recalcamento da contenção periférica, que
foi betonada na face do extradorso contra o terreno/fachada existente. Nesta fase procedeu-se à instalação
e zeragem dos alvos topográficos definidos no plano de instrumentação e observação.
A sexta etapa referiu-se à execução da parede de Munique (MS3). Nesta fase foram deixados os negativos
para a realização das ancoragens e foram executados os ensaios de receção e a correspondente blocagem,
através da instalação das células de carga, tal como previsto no plano de instrumentação e observação.
Na sétima etapa realizaram-se os ensaios de receção em todas as ancoragens.
A oitava etapa correspondeu à instalação de células de carga nas ancoragens. Caso fosse necessário escavar
em materiais rochosos, deveriam ser instalados sismógrafos.
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Na nona etapa realizou-se os restantes painéis do muro MS3, tendo por base a metodologia enumerada da
sexta à oitava etapa.
Na décima etapa efetuou-se o maciço de encabeçamento\sapata das microestacas referente ao muro MS3,
por troços, tendo por base a largura dos painéis.
Na décima primeira etapa repetiu-se o procedimento enumerado entre a quarta e décima etapa para a
execução do muro MS1 e MS2, referentes às paredes de contenção do tipo Munique.
A décima segunda etapa foram executados os muros de betão armado com contrafortes MS1 e MS2.
A décima segunda etapa referiu-se à execução da estrutura dos pisos enterrados, que garantiram o
travamento definitivo da parede de contenção tipo Munique, referente ao alinhamento MS2 e MS1.
Finalmente, na décima terceira etapa, procedeu-se à desativação das ancoragens provisórias, bem como à
remoção dos escoramentos metálicos provisórios. Deste modo, foi importante executar a selagem das zonas
da parede nas quais se realizaram as aberturas (para a colocação de ancoragens) e instalação das escoras.
No seguimento das etapas supra apresentadas, cumpre tecer as seguintes considerações: (i)quando se
executou as paredes de Munique deixaram-se armaduras de espera, para que estes fossem ligados aos muros
de suporte com contrafortes (figura 3.14); e (ii) na face do extradorso da parede de contenção não se colocou
cofragem, procedendo à verificação dos painéis betonados contra o terreno ou contra as fundações da
parede.
Em suma, o cumprimento do faseamento construtivo apresentou uma elevada importância, uma vez que se
pretendeu minimizar a descompressão no terreno durante as operações de escavação. O intervalo de tempo
entre as operações de escavação e betonagem não ultrapassou as 12 horas.

3.7. Plano de Instrumentação e observação
3.7.1. Generalidades
A existência de um plano de instrumentação e observação deveu-se ao risco associado aos processos
construtivos presentes na obra e à incerteza existente na definição dos parâmetros geológicos e geotécnicos.
O seu objetivo residiu na realização, em condições de segurança, dos trabalhos relativos à escavação e à
contenção periférica, bem como numa análise comportamental das estruturas vizinhas durante a execução
da obra. Deste modo, foram quantificados os principais riscos associadas à execução dos trabalhos,
prevendo os limites dos níveis de deslocamentos e das vibrações tanto ao nível da contenção das fachadas,
como ao nível da contenção periférica e das estruturas vizinhas.

3.7.2. Grandezas medidas e meios de medição
No decorrer dos trabalhos de escavação e contenção periférica, o plano de instrumentação e observação
permitiu a medição das seguintes grandezas: (i) deslocamentos horizontais e verticais da estrutura de
contenção; (ii) deslocamentos horizontais e verticais das construções vizinham; (iii) medição da carga
instalada nas ancoragens executadas; e (iv) medição das vibrações nos edifícios vizinhos durante os
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trabalhos de escavação [26]. Estas grandezas foram medidas com recurso aos seguintes dispositivos de
instalação: (i) alvos topográficos; (ii) células de carga em ancoragens; e (iii) sismógrafos.
Relativamente aos alvos topográficos, foram instaladas 32 unidades. Evidentemente, o local onde estes
foram colocados teve em conta as construções vizinhas e os vários níveis das paredes tipo Munique.
Em relação às células de carga, estas foram instaladas nas ancoragens situadas em diferentes níveis dos
painéis dos muros MS3, MS2 e MS1. Estes meios de medição permitiram obter os deslocamentos das
cabeças das ancoragens e as perdas de tensão nos cabos de pré-esforço. Foram também instalados dois
sismógrafos e um piezómetro [27].
Foi necessário incluir a monitorização de eventuais vibrações no plano de Instrumentação e Monitorização,
realçando que não foram admitidas técnicas de desmonte que recorressem a explosivos.

3.7.3. Características dos aparelhos
Neste subcapítulo apresenta-se uma breve descrição dos aparelhos utilizados no plano de instrumentação:

3.7.3.1. Alvos topográficos
Os alvos topográficos permitiram a medição de distâncias relativas entre pontos de referência e pontos/alvo.
Os pontos de referência apoiam a execução das leituras e localizam-se fora da área de influência da obra.
Relativamente à instalação dos alvos topográficos, estes foram fixados às estruturas, por colagem e/ou
selagem, de placas metálicas planas. A orientação dos alvos foi ajustada para poderem estar apontados
diretamente para o equipamento topográfico, permitindo a redução dos erros de medição.
As medições trigonométricas absolutas foram realizadas com auxílio de uma estação total com hardware e
software especializados (Figura 3.19). Os deslocamentos foram determinados através da leitura de ângulos
e distâncias do equipamento topográfico em relação aos alvos instalados.
É de se salientar que as medições topográficas devem ser realizadas com redundância. O resultado deste
sistema de medição permite precisões de ± 1 mm, quer planimetricamente, quer em altimetria.

Figura 3.19-Estação de medição de alvo topográfico [31].
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3.7.3.2. Células de carga em ancoragens
As células de carga em ancoragens permitem a monitorização da carga de pré-esforço instalada, conforme
ilustrada na Figura 3.20. O seu funcionamento baseia-se na determinação dos deslocamentos de uma mola
quando esta é solicitada à compressão. Deste modo, sabendo a rigidez da mola e o deslocamento desta é
possível saber o valor do esforço correspondente [27].
As células de carga utilizadas são do tipo elétrico e permitiam uma medição do pré-esforço até 1000 KN,
apresentando uma precisão associada ao equipamento de 0,5%.
Relativamente à sua colocação, as células foram montadas sobre placas metálicas de uniformização de
esforços. Quanto à sua leitura, esta foi efetuada através de um dispositivo elétrico de corda vibrante [27].

Figura 3.20-Célula de carga em ancoragem [27].

3.7.4. Frequência de Leituras
Os aparelhos de medição instalados foram lidos, durante a execução dos trabalhos de escavação, até à
construção das lajes dos pisos localizados acima das vigas de coroamento e à desativação das
ancoragens\remoção de escoras, com uma frequência, à partida, não inferior a uma semana [26]. Estas
frequências foram ajustadas durante a obra, visto não terem sido observados deslocamentos significativos

3.7.5. Critério de alerta e alarme
Considerando a geologia do local de intervenção e a solução de contenção executada foram estimados, os
seguintes critérios [26]:
I.

Critério de alerta: deslocamentos horizontais máximos na ordem de 25mm\10m de desnível de

terras; deslocamentos verticais máximos de 15mm\10m de desnível de terras; variação de carga nas
ancoragens de 10%;
II.

Critério de alarme: deslocamentos horizontais máximos na ordem de 40mm\10m de desnível de

terras; deslocamentos verticais máximos de 30mm\10m de desnível de terras, no sentido vertical; variação
de carga nas ancoragens de 20%;

3.7.6. Medidas de reforço
Caso os critérios de alerta e alarme fossem atingidos, enumera-se as medidas de reforço que seriam
implementadas em obra: (i) reforço do travamento horizontal das contenções, através da realização
adicional de escoramentos ou de ancoragens; (ii) realização parcial da escavação e da contenção ao abrigo
do método invertido; e (iii) reforço de condições de drenagem das paredes de contenção [26].
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4. Modelação numérica
4.1. Enquadramento Geral
O presente capítulo diz respeito à apresentação da modelação numérica que foi efetuada nesta dissertação,
utilizando o programa de elementos finitos Plaxis 2D versão 8.2. Através desta modelação foi possível
comparar os resultados obtidos com os deslocamentos registados em obra e também verificá-los com os
valores de alerta e alarme, definidos no subcapítulo 3.7.5.
Na Figura 4.1 encontram-se representadas as duas secções estudadas. A secção 1 (S1) localiza-se no alçado
AB e representa uma situação condicionante do muro MS3, sendo a sua contenção do tipo Berlim definitivo.
A secção 2 (S2) engloba os três níveis de paredes de contenção do tipo Berlim definitivo (MS1, MS2 e
MS3), representadas pelo alçado DE, FG e HI, respetivamente.

←N

Figura 4.1-Planta do caso de estudo indicando a localização da secção 1 e secção 2.

No que se refere à secção 1(S1), a estrutura de contenção periférica do tipo Berlim definitiva alcança uma
profundidade máxima de 10m e apresenta três níveis de ancoragens. A secção 2(S2) é constituída por três
muros de Berlim definitivo (MS3, MS2 e MS1), que apresentam como profundidade máxima valores na
ordem dos 3m, 7m e 6m, respetivamente.
Na Figura 4.2 e na Figura 4.3 encontram-se representados os alçados e cortes das referidas secções,
respetivamente.
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Secção 1

Figura 4.2-Secção1 (a) Alçado; (b) Corte.

Secção 2

(I)

(IIA)
(IIB)

(IIC)

MS3 (alçado DE)

(IIA)

MS2 (alçado FG)

(IIB)

MS1 (alçado HI)

(IIC)

Figura 4.3-Secção2 (I) corte secção 2 (IIA) Alçado DE- muro MS3; (IIB) Alçado FG- muro MS2;(IIC) Alçado HI- muro MS1

36

4.2. Caracterização geral do programa de elementos finitos-Plaxis 2D
O programa de cálculo automático de elementos finitos PLAXIS 2D, versão 8.2, é usado com muita
frequência em análises geotécnicas, permitindo o estudo de problemas tensão-deformação e de estabilidade
em solos e rochas. Desta forma foi realizada uma modelação mais realista do comportamento mecânico da
estrutura, solo, e interação entre ambos, sendo ainda possível simular o faseamento construtivo de diferentes
técnicas de contenção periféricas.
Para as estruturas em questão, o programa recorre a algumas simplificações. A simplificação de maior
importância a consideração de um estado plano de deformações, simplificando a análise e tornando-a
computacionalmente mais eficiente. A utilização deste estado prevê que os campos de tensões e
deformações não variem longitudinalmente.
O software do Plaxis apresenta várias leis constitutivas: Elasticidade Linear, Mohr-Coulomb, Jointed Rock
Model, Hardening-Soil Model, Soft-Soil Model e Soft-Soil-creep Model.
O modelo de Mohr-Coulomb é um modelo que representa um comportamento elástico perfeitamente
plástico, sendo uma aproximação de primeira ordem relativa ao comportamento do solo. Para cada camada
de solo é estimada uma rigidez média, que quando introduzida nos cálculos computacionais, assume um
valor constante para toda a camada, possibilitando uma primeira aproximação das deformações. Segundo
o manual do Plaxis 2D [32], este modelo é utilizado para solos arenosos, argilosos ou siltosos.
O modelo Hardening-soil é um modelo hiperbólico avançado que tem por base o modelo de Mohr-Coulomb
e admite uma relação tensão-deformação não linear, ou seja, considera a dependência da tensão com o
módulo de rigidez/deformabilidade. Este modelo permite uma simulação mais realista do comportamento
do solo, uma vez que consegue recriar o comportamento dos vários materiais ao considerar o endurecimento
do solo, ao contrário do modelo de Mohr Coulomb. Este modelo considera três deformabilidades do solo:
(i) o módulo secante E50, (ii) o módulo de descarga-recarga Eur, e (iii) o módulo endométrico Eoed. É
também utilizado a envolvente de rotura de Mohr-Coulomb.
Assim, o modelo Hardening Soil permite uma representação do comportamento do solo mais próxima da
realidade, especialmente no que diz respeito à simulação dos ciclos de carga e descarga impostos pelas
sucessivas fases de escavação e pela aplicação do pré-esforço nas ancoragens. Este modelo consegue
simular a flutuação da rigidez dos estratos consoante o aumento da pressão, através da consideração de uma
relação tensão-deformação não-linear do tipo hiperbólico.
Segundo o manual do Plaxis 2D [32] são recomendadas as aproximações presentes na equação (4.1):
(4.1)

Para definir o modelo Hardening Soil é necessário a definição dos seguintes parâmetros, conforme
ilustrados na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1-Parâmetros do modelo constitutivo Hardening Soil.

Parâmetros de resistência
C´- Coesão efetiva
Φ´- Ângulo de resistência ao corte
Ѱ- Ângulo de dilatância
Parâmetros de Rigidez
Eoed ref -Modulo de deformabilidade endométrico tangente para tensão vertical para uma tensão de
referência
E50 ref -modulo de deformabilidade secante em estado triaxial (correspondente a 50% da tensão de rotura)
para uma tensão de referência pref
m- Potência que expressa a dependência da rigidez em relação ao nível de tensão.
Parâmetros avançados
Eur ref -Módulo de deformabilidade na descarga/recarga em estado triaxial, para uma tensão de referência
Ѵ-Coeficiente de Poisson na carga/descarga (0,2)
Pref- Tensão de referência (100 kPa)
Ko-Coeficiente de impulso em repouso (0,5)
Rf- Quociente de rotura que relaciona a tensão deviatórica na rotura com a assíntota da hipérbole que
traduz a relação tensão-deformação (0,9)
Em relação aos elementos constituintes da malha gerada pelo programa, estes são unicamente triangulares,
podendo apresentar 6 ou 15 nós, conforme ilustrado na figura 4.4.

Figura 4.4-Elementos de 6 e 15 nós e respetivos pontos
de tensão de Gauss [37].

No que diz respeito ao refinamento da malha, esta pode ser refinada em 5 níveis, designados por: (i) muito
grosseira, (ii) grosseira, (iii) média, (iv) fina e (v) muito fina. É também possível realizar o refinamento da
malha em zonas concretas do solo e na interface solo-estrutura.
Na definição dos horizontes geotécnico, recorreu-se ao comando geometry line para definir os tipos de solo
intervenientes e as respetivas espessuras das camadas.
A modelação da parede de contenção foi efetuada com recurso ao elemento plate. Este elemento apresenta
3 graus de liberdade por nó (deslocamento segundo x e y e rotação segundo o plano xy). Uma vez que o
elemento do solo utilizado apresenta 15 nós, significa que o elemento plate exibe 5 nós. O seu
comportamento é do tipo elástico linear.
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As microestacas foram modeladas através do elemento do tipo plate e apresentam um comportamento
elástico linear.
As ancoragens foram simuladas através de dois elementos, o comprimento livre e o bolbo de selagem. Por
um lado, o comprimento livre da ancoragem é simulado através do elemento node-to-node anchor, que é
um elemento do tipo mola, este não se liga à malha de elementos finitos do solo. Por outro lado, o bolbo de
selagem é modelado através do elemento tipo geogrid, que se liga à malha de elementos finitos do solo. O
elemento node-to-node anchor e o elemento geogrid são elementos com comportamento elástico linear e
têm apenas rigidez axial de tração.
Relativamente à modelação da interação entre a estrutura de contenção e o solo, o programa permitiu
atribuir um fator de redução da interface (Rinter). Este fator de interface permite modelar esta interação, na
medida em que simula a resistência da interface à força do solo, ou seja, simula a fricção e aderência da
estrutura ao solo. Sendo, a rugosidade desta interação modelada através do valor do Rinter, conforme
ilustrada nas Figura 4.5 e Figura 4.6. Rinter =1 é o representativo de uma interface rígida, ou seja, esta
interface é utilizada quando se pretende que não influencie a resistência do solo envolvente. No caso de
estudo, pretende-se entender essa influência e tentar equilibrar a interação solo-estrutura. Desta feita,
considerou-se Rinter=0,7, conforme é recomendado pelo manual Plaxis [32].

Figura 4.5-Rinter rígido.

Figura 4.6-Rinter manual.

4.3. Elaboração do modelo de elementos finitos
4.3.1. Domínio
Como referido anteriormente, o modelo assume um estado plano de deformação. Assim, a análise foi
efetuada perpendicularmente ao plano da estrutura, sendo as suas características mecânicas definidas por
metro linear.
A tensão vertical efetiva do solo é determinada segundo a equação (4.2):
σ vʹ = σ v - u

(4.2)

Representando σvʹ as tensões verticais efetivas, ou seja, as tensões que efetivamente atuam no solo, σv a
tensão vertical total, e u a pressão da água, sendo esta última determinada recorrendo à equação (4.3).
u = (z-zw). Ɣw

(4.3)

Dado que o nível freático nesta obra se encontra abaixo do fundo de escavação, significa que a pressão da
água nula em todo o domínio. Deste modo, a análise foi feita em tensões efetivas, que neste caso é igual à
tensão total.
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Note-se que, as tensões horizontais (σx) estão associadas às tensões verticais (σv), uma vez que são definidas
em função do coeficiente de impulso Ko, conforme a equação (4.4). O programa PLAXIS assume como 0,5
o valor do coeficiente de impulso.
σʹxx=K0 × σʹv

(4.4)

K0=ѵ/(1-ѵ)

4.3.2. Propriedades mecânicas dos materiais
Neste subcapítulo são apresentadas as propriedades mecânicas utilizados na caracterização dos horizontes
geotécnicos, das microestacas, da parede de betão armado, das ancoragens e do bolbo de selagem.

4.3.2.1. Horizontes geotécnicos
Como referido anteriormente, na presente modelação utilizou-se o modelo Hardening Soil, sendo
necessário caracterizar cada horizonte geotécnico que suporta a estrutura de contenção.
Na tabela 4.2 encontram-se apresentados os parâmetros geotécnicos dos diferentes solos.
Tabela 4.2- Caracterização do solo e respetivas interfaces [26].

Parâmetros do modelo
Hardening Soil

G1-Aterro
arenoso
muito solto
17
35000
35000
105000
0
29
0
1
Drenado
0,7

ϓunsat [kN/m3]
E50 ref [kN/m2]
Eoed ref [kN/m2]
Eur ref [kN/m2]
c´ [kN/m2]
Φ´[º]
Ѱ [º]
M [-]
Tipo de Material
Fator de redução da
interface (Rinter)

G2-Areolas
Rijas

G3-Areolas
muito rijas

G4- Areolas
muito rijas

G5-Calcários
gresosos

20
120 000
120 000
360 000
7
30
0
0,5
Drenado
0,7

21
250 000
250 000
750 000
15
30
0
0,5
Drenado
0,7

22
350 000
350 000
1 000 000
30
30
0
0,5
Drenado
0,7

23
400 000
400 000
1 200 000
40
43
0
0,5
Drenado
0,7

A definição das camadas no modelo teve por base as sondagens realizadas no terreno que se encontram
apresentadas no anexo I. É importante referir que não foram efetuadas sondagens na zona referente ao muro
MS3, tendo estas demonstrado, porém, que existe uma enorme estratificação e repetitividade das camadas.
Deste modo, na definição das camadas do modelo, respeitou-se o apresentado pelas sondagens e
considerou-se semelhante à zona referente ao muro MS3.

4.3.2.2. Parede de Berlim definitivo
Os valores utilizados para a rigidez axial, rigidez de flexão e para o peso volúmico da parede de Berlim
definitivo encontram-se definitos, por metro linear, em (4.5).
▪
▪
▪

Rigidez axial por metro - EA/m=9,00x106 kN/m
Rigidez de flexão por metro - EI/m=6,75x105 kNm2/m
Peso por metro - W=7,2 kN/m/m

(4.5)

4.3.2.3. Microestacas
As microestacas consideradas são do tipo N80 ɸ127.0×9,0 mm. Sendo os valores da rigidez axial, da rigidez
de flexão e do peso volúmico definitos em (4.6), por metro linear.
▪
▪
40

Rigidez axial por metro - EA/m=6.5x105 kN/m
Rigidez de flexão por metro - EI/m=1,127x103 kNm2/m

(4.6)

▪

Peso por metro - W=7,35 x 10-4 kN/m/m

4.3.2.4. Ancoragens
Relativamente às ancoragens, apresentam-se nas tabelas 4.3 e 4.4 a geometria e a caracterização dos seus
elementos constituintes, respetivamente.
Tabela 4.3-Geometria das ancoragens da Parede de Berlim definitivo.

1ºnivel
2ºnivel
3ºnivel

Ancoragens da Parede de Berlim definitivo
Inclinação [º] Comprimento livre [m] Bolbo de selagem [m]
30
9
6
30
8
6
30
6
6
Tabela 4.4-Caracterização dos elementos das ancoragens.

EA [kN/m]
Pútil [kN]
Lspacing[m]

Comprimento livre
1,47x103

Bolbo de selagem
1,00x106
600
3

A carga de pré-esforço das ancoragens, Pútil, foi determinado considerando a carga de cada ancoragem
definida no projeto a dividir pela distância entre ancoragens. As ancoragens serão desativadas quando
estiver executada a superestrutura, uma vez que a função de apoio será garantida pelas lajes dos pisos. Deste
modo, não se considerou no cálculo da carga de pré-esforço o efeito das perdas diferidas.

4.3.3. Condições de fronteira
As condições de fronteira do modelo foram aplicadas com recurso ao comando standart fixities da janela
de input do software. Este comando considera apoios móveis laterais, que apenas permitem deslocamentos
na vertical. Na base do modelo considera apoio fixo, impossibilitando deslocamentos em qualquer direção,
conforme ilustrado na figura 4.7.

Figura 4.7- Condições de fronteira no modelo de elementos finitos.

4.3.4. Ações
O muro de contenção periférico estará sujeito a impulsos provocados pelas terras e pela sobrecarga
proveniente dos edifícios adjacentes. Assim, foram estimados os valores dos impulsos a transmitir pelo
terreno à parede de contenção, de acordo com a estimativa dos valores dos parâmetros geomecânicos que
governam o comportamento dos referidos terrenos.
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No que se refere à sobrecarga proveniente do edifício vizinho, estimou-se o valor de 10 kN/m2 por piso.
Logo, para o alinhamento do muro MS3, a sobrecarga considerada será de 50 kN/m2, visto se tratar de um
edifício com 5 pisos.

4.3.5. Dimensão da janela de cálculo de elementos finitos
A criação do modelo de elementos finitos teve início com a determinação da dimensão da janela de cálculo,
visto que esta representa o domínio do modelo de elementos finitos. Deste modo, foram analisados vários
modelos, com diferentes dimensões, averiguando qual é que melhor reproduzia as condições reais. Os
referidos testes foram apenas efetuados para a secção 1(S1),
Note-se que, o comprimento vertical da janela deve apresentar um valor 5 vezes superior à altura de
escavação, e o comprimento horizontal deve ser suficiente grande para poder representar com rigor a
realidade. Assim, foram definidos valores para a dimensão horizontal de 40,80 e 160 metros, e de 25,30 e
35 metros para a dimensão vertical.
Por forma a verificar os resultados dos referidos modelos, foram calculadas analiticamente as tensões
verticais de cada janela, sendo estas posteriormente comparadas com as tensões máximas obtidas pelo
programa de elementos finitos, conforme ilustrado na tabela 4.5.
Tabela 4.5-Tensão vertical calculada pelo Plaxis e pela forma analítica.

Janela [m2] σyy plaxis [KN\m2]
80x25
80x30
80x35
160x25
40x30
40x35
160x35

-525,14
-611,78
-726,38
-527,11
-612,08
-727,11
-727,12

σyy analítico [KN\m2]

Δ [%]

-485,27
-594,6
-709,6
-485,27
-594,6
-709,6
-709,6

8,22
2,89
2,36
8,62
2,94
2,47
2,47

Analisando a tabela conclui-se que a janela de 80x35 é a que melhor se adequa à realidade e a que apresenta
um valor de tensões mais próximo do expectável, sendo esta a escolhida para o desenvolvimento do trabalho
em análise.
Repare-se que apenas foram analisadas as tensões verticais, uma vez que as tensões horizontais são
calculadas através destas, como referido anteriormente, e o software Plaxis considera apenas as tensões
efetivas na fase inicial, o que implica que as tensões tangenciais são nulas em todo o domínio.

4.3.6. Malha de elementos finitos
Tendo como objetivo a definição da malha de elementos finitos recorreu-se ao comando Generate Mesh.
Este procedimento consiste em dividir a geometria definida em elementos do tipo selecionado inicialmente,
elementos de 15 nós, compatíveis com os elementos estruturais, em element distribuition: (i) very fine,
(ii) fine, (iii) médium, (iv) coarse, (v) very coarse.
Note-se que a geração da malha considera a posição dos pontos e linhas da geometria do modelo, de modo
a que a posição exata das camadas, carga e estruturas sejam contabilizadas. Assim, foi necessário averiguar
a relação entre a densidade da malha, a configuração e a qualidade de resultados.
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Desta forma, foram analisadas quatro malhas distintas para a secção 1(S1): malha A (muito grosseiraconstituída por 188 elementos); malha B (média- constituída por 415 elementos);malha C (muito finaconstituída por 2669 elementos);malha D (média com refinamentos junto ao muro de contenção e às
ancoragens-constituída por 601 elementos). É evidente o aumento progressivo da densidade da malha A e
C, e o decréscimo de densidade entre a malha C e D. Na discretização local da malha D escolheu-se
aumentar a dimensão dos elementos na zona da malha onde são esperadas menores variações dos valores
de tensão/deformação, e refinar a malha junto dos locais com maior variação de tensão/deformação.
Concluindo, o refinamento da malha D foi considerado o mais eficiente pois apresenta resultados de elevada
qualidade com um menor número de elementos, e consequentemente menor esforço computacional.
Na figura 4.8 ilustra-se a malha de elementos finitos (malha D) utilizada na modelação da secção 1 (S1).

Figura 4.8-Malha de elementos finitos gerada pelo programa Plaxis- Secção 1(S1).

4.3.7. Tensões iniciais
Após a definição da malha, foram calculadas as tensões iniciais, considerando as condições iniciais devido
ao nível freático, à configuração da geometria e ao estado inicial de tensões efetivas.
As tensões iniciais foram geradas através do procedimento K0, onde o programa gera as tensões iniciais
verticais em equilíbrio com o peso próprio do solo. As tensões horizontais foram calculadas através do
valor do coeficiente de impulso, como referido anteriormente. Este procedimento foi adotado, uma vez que
no modelo em questão as camadas e o nível freático apresentam uma posição horizontal.
O nível freático foi representado, no programa Plaxis, por uma série de pontos onde a pressão hidrostática
é nula, sendo a sua definição revelada pela criação de uma linha geométrica. Assim, considerou-se que o
nível freático está coincidente com a base da modelo, mantendo-se inalterado durante todo o processo
construtivo. Seguidamente, foram geradas as pressões intersticiais através do comando Generate water
pressures.

4.3.8. Fases de cálculo
Neste subcapítulo descrevem-se as fases de cálculo referentes à secção 1 (S1), sendo que para a secção 2
procedeu-se de forma idêntica. Foram consideradas as diferentes etapas do processo construtivo. Sendo
este cálculo realizado através da função calculate.
Na tabela 4.6 apresenta-se o faseamento construtivo utilizado na presente modelação.
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Tabela 4.6-Faseamento construtivo do modelo.

Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Fase 11
Fase 12
Fase 13
Fase 14
Fase 15
Fase 16

Faseamento construtivo
Repouso
Total Multipliers
Ativar sobrecarga
Ativar a microestaca (elemento plate)
1º Escavação (referente à camada de aterro)
Reset displacements to zero
2º Escavação
1º Betonagem
Execução e tensionamento da 1º ancoragem
3º Escavação
2º Betonagem
Execução e tensionamento da 2º ancoragem
4º Escavação
3º Betonagem
Execução e tensionamento da 3º ancoragem
5º Escavação
4º Betonagem

A fase 0 corresponde à inicial fase definida por defeito do programa, onde são calculados todos os
deslocamentos devido ao peso do solo, sobrecarga e condições iniciais. A fase 1 refere-se à escolha de um
carregamento de entrada do tipo Total Multipliers, onde é aplicado a força correspondente ao peso do solo.
A fase 2 corresponde à ativação da sobrecarga e definição do seu valor. Na fase 3 ocorre a ativação do
elemento plate, que corresponde ao elemento microestaca.
Na fase 4 sucede a escavação da primeira camada do solo, correspondente à camada de aterro. A fase 5
consiste em zerar todos os deslocamentos até agora efetuados, uma vez que a fase 4 executada no programa,
não existiu na realidade, ou seja, na data do início dos trabalhos o terreno não apresentava essa camada.
De seguida, na fase 6 executou-se a 1º escavação, e na fase 7 procedeu-se à ativação do elemento plate,
como parede de betão armado. Na fase 8 ocorreu o tensionamento da 1º ancoragem do muro de Munique.
Da fase 9 até ao fim ocorreram as fases de escavação, intercaladas com a betonagem da parede de contenção
e o tensionamento das restantes ancoragens, até que na fase 14 e 15 se simula a escavação final e respetiva
betonagem do último painel.
Como definitivo no subcapítulo 2.4.2.1, o efeito de arco ocorre durante o processo construtivo da tecnologia
de construção da parede de Berlim definitivo. Para considerar este efeito, foi adotado um valor de Σ-Mstage
de 0,5 nas fases correspondentes à escavação [32]. Logo, conclui-se a solução apresentada pelo programa
não será a solução exata, porém, é a que permite uma melhor aproximação da realidade.
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4.4. Análise dos resultados da modelação
Após terem sido efetuadas as modelações referidas anteriormente, foi possível obter os deslocamentos
resultantes da construção da estrutura de contenção. Sendo necessário comparar os valores obtidos com os
deslocamentos de alerta e alarme, referentes ao caso de estudo.
Na tabela 4.7 encontram-se os valores de alerta e alarme para os deslocamentos do terreno e da cortina de
contenção.
Tabela 4.7-Valores de alerta e alarme para os deslocamentos [26].

Alerta

Alarme

δh, cortina

25

40

mm

δv, cortina

15

30

mm

δh, terreno

25

40

mm

δv, terreno

15

30

mm

Note-se que, por uma questão de simplificação foram admitidos os mesmos critérios de deformações na
cortina e no terreno, apesar da cota do coroamento da cortina não coincidir com a superfície do terreno.
Contudo, caso quiséssemos controlar indiretamente o terreno, e sabendo que as deformações neste são
maiores, seria mais prudente considerar critérios mais exigentes, de forma a assegurar que as deformações
do terreno sejam compatíveis com a segurança das estruturas que se encontram fundadas nele.
Seguidamente, serão apresentados os resultados obtidos na modelação de elementos finitos para as referidas
secções (S1 e S2), sendo expostos os valores dos campos de deslocamentos e das tensões das cortinas de
contenção. Serão também efetuados os estudos dos deslocamentos da cortina ao longo das diferentes fases
construtivas e os diagramas de esforços destas. Posteriormente, serão comparados os valores dos
deslocamentos da cortina com os de alerta e alarme.

4.4.1. Secção1 (S1)
Nas figuras 4.9, 4.10 e 4.11 é possível observar a deformada, o deslocamento horizontal e o deslocamento
vertical. De acordo com a figura 4.10, é possível verificar que o deslocamento máximo horizontal do terreno
ocorre ao nível da estrutura vizinha, cumprindo-se um deslocamento horizontal máximo de 16,8 mm. Na
figura 4.11 verificou-se que os deslocamentos verticais máximos ocorreram no alinhamento da parede de
contenção, efetuando-se assentamentos de -12 mm. Os deslocamentos com sinal positivo apresentam-se no
sentido do interior da escavação, enquanto os negativos são no sentido inverso.
Foi possível observar a existência de empolamento na ordem de 4 mm no final da cota de escavação, na
medida em que foi retirado o carregamento que se encontrava sobre o terreno, surgindo um alívio de tensões
verticais no decorrer do processo de escavação. Os empolamentos previstos pelo programa são
consideravelmente mais elevados do que os que ocorrem na realidade. É importante referir que o bolbo de
selagem referente a cada ancoragem está localizado numa zona onde os deslocamentos são menores,
validando o seu bom funcionamento.
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Figura 4.9-Deformada secção 1(S1).

Figura 4.10-Deslocamentos horizontais no final da escavação (deslocamento máximo 16,8 mm).

Figura 4. 11-Deslocamentos verticais no final da escavação (deslocamento máximo 12,1 mm).

Após terem sido conferidos os deslocamentos do solo é de extrema importância verificar os deslocamentos
da cortina, que se encontram agrupados na figura 4.12. Por conseguinte, os deslocamentos da cortina são
compatíveis com os deslocamentos mobilizados no solo, devido à execução da parede de Munique, que tem
em conta as escavações, betonagem e tensionamento das ancoragens. Deste modo, as deformações
horizontais máximas da cortina apresentam valores de 12,3 mm e ocorrem a 5m do topo, onde se inicia a
execução da parede de Munique. Como referido anteriormente, estas deformações ocorrem no sentido do
interior da escavação.
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Comparando as figuras 4.10 e 4.12 foi possível verificar que o deslocamento horizontal máximo do solo e
da cortina são diferentes, devendo-se essencialmente ao tipo de solo. Quanto ao tipo de solo, a escavação
inicia-se numa zona de aterros com baixas deformabilidades, enquanto o início da construção da parede de
contenção ocorre num solo constituído por calcários gresosos (G5), que apresenta elevada resistência.
Assim, no solo constituído por aterros, observam-se tensões efetivas muito baixas, que originam fracas
resistências e grandes deslocamentos.
É expectável que o máximo deslocamento ocorra na zona de aterro, visto que neste solo ocorrem tensões
efetivas muito baixas, originando fracas resistências e grandes deslocamentos. É possível verificar três
zonas de decréscimo dos deslocamentos, que correspondem à fase de tensionamento das três ancoragens.
Em relação aos deslocamentos verticais, estes apresentam sentido descente, sendo materializado pelo
assentamento da cortina. O deslocamento vertical máximo da cortina é de 10,1 mm e ocorre no topo desta.
Este deslocamento ocorre devido ao alívio da tensão vertical resultante da escavação, do peso da parede e
da componente vertical das cargas das ancoragens. Sendo o deslocamento negativo, significa que ocorrem
no sentido contrário ao interior da escavação.

(a)
Deslocamento total
(máximo=15,6mm)

(b)
Deslocamento horizontal
(máximo=12,3 mm)

(c)
Deslocamento vertical
(máximo= -10,1 mm)

Figura 4.12-Deslocamentos da cortina na fase final da escavação; (a) deslocamento total; (b) deslocamento
horizontal; (c) deslocamento vertical.

4.4.2. Secção 2 (S2)
De forma análoga ao efetuado para a secção 1 (S1), foi determinada a deformada, os deslocamentos
horizontais e os deslocamentos verticais do solo, conforme se ilustra nas figuras 4.13, 4.14, e 4.15.
Tratando-se de um conjunto de muros, significa que existe uma maior rigidez, pelo que é mais favorável
escavar por níveis do que escavar num plano vertical.
No que se refere à figura 4.14 foi possível observar que o máximo deslocamento horizontal do terreno
ocorreu ao nível da parede que advém à estrutura vizinha, sendo o deslocamento horizontal máximo de 4,1
mm. Na figura 4.15, observou-se que o máximo deslocamento vertical do terreno sucedeu junto da cortina
relativa ao muro MS1, ocorrendo assentamentos de 240 mm. Foi também observado a existência de
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empolamento no final da cota de escavação. É importante referir que os deslocamentos aconteceram no
sentido do interior da escavação.

Figura 4.13-Deformada secção 2 (S2).

Figura 4.14-Deslocamentos horizontais no final da escavação (deslocamento máximo 4,1 mm).

Figura 4.15-Deslocamentos verticais no final da escavação (deslocamento máximo 3,3 mm).

À semelhança do que foi referido para a secção 1, procedeu-se à verificação dos deslocamentos da cortina
MS3, MS2 e MS1, conforme se ilustra na figura 4.16. Como seria expectável, a cortina que apresenta
maiores deslocamentos horizontais é a MS2, visto que esta exibe a maior altura de escavação. Para além
disso, os terrenos pioram em profundidade, aumentando assim as deformações.
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MS3

(a)
Deslocamento total
(máximo=2,9 mm)

(b)
Deslocamento horizontal
(máximo=2,2 mm)

(c)
Deslocamento vertical
(máx.=-1,9 mm)

(d)
Deslocamento total
(máximo=3,9 mm)

(e)
Deslocamento horizontal
(máximo=3,9 mm)

(f)
Deslocamento vertical
(máx.=-1,0 mm)

(g)
Deslocamento total
(máximo=2,8 mm)

(h)
Deslocamento horizontal
(máximo=2,6 mm)

(i)
Deslocamento vertical
(máx.=-1,7 mm)

MS2

MS1

Figura 4.16-Deslocamentos na fase final de escavação; (a)deslocamento total MS3; (b) deslocamento horizontal
MS3; (c)deslocamento vertical MS3;(d) deslocamento total MS2; (e) deslocamento horizontal MS2; (f) deslocamento
vertical MS2; (g) deslocamento total MS1; (h) deslocamento horizontal MS1; (i) deslocamento vertical MS1.

Relativamente à cortina MS3, foi possível verificar que apresenta os menores deslocamentos, pois é o muro
mais rígido e o que exibe menor altura de escavação.
Analisando as três cortinas, verifica-se que ocorre uma diminuição dos deslocamentos correspondente à
fase de tensionamento das ancoragens. No que se refere aos deslocamentos verticais, foi possível observar
que sucedem no sentido descendente, devido ao assentamento das cortinas.
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4.4.3. Análise e Comparação dos campos de deslocamentos das secções estudadas
Na tabela 4.8 apresenta-se um resumo dos deslocamentos nas diferentes secções.
Tabela 4.8-Tabela comparativa dos deslocamentos das estruturas de contenção.

δh, cortina
δv, cortina
δh, terreno
δv, terreno

Secção1
[mm]
12,3
-10,1
16,8
12,1

Secção 2
MS3 [mm]
2,2
1,9

Secção 2
MS2 [mm]
3,9
1,0
4,1
3,3

Secção 2
MS1 [mm]
2,6
1,7

Alerta
[mm]
25
15
25
15

Alarme
[mm]
40
30
40
30

Comparando os valores da tabela 4.8 foi notório que estes valores se encontram bastante distantes dos
valores de alerta. No que diz respeito ao deslocamento horizontal máximo, que é a situação mais
condicionante, esta verificou-se na secção 1, apresentando um deslocamento no terreno de 16,8 mm. Sendo
este valor muito menor do que o valor de alerta. Relativamente ao deslocamento máximo vertical do terreno,
observa-se que este também ocorre na secção 1, sendo o seu valor de 12,1 mm.
Os resultados dos deslocamentos obtidos pelo programa Plaxis são superiores aos medidos pelos aparelhos
de instrumentação colocados em obra. Assim sendo, considera-se que os resultados obtidos são aceitáveis
para a modelação do projeto em questão.
Concluindo: os resultados obtidos para as deformações não apresentam qualquer preocupação em relação
à segurança da estrutura de contenção e das construções vizinhas. É notório que os deslocamentos existentes
na secção 2 são menores do que os verificados para a secção 1, concluindo que a solução para a secção 2
poderia ser otimizada.

4.4.4. Análise dos deslocamentos ao longo das fases construtivas e respetivos diagramas
de esforços
Neste subcapítulo foi analisado o deslocamento ao longo das diferentes fases construtivas de cada secção,
e foram avaliados os respetivos diagramas de esforços

4.4.4.1. Secção 1
No gráfico 4.1 observa-se o gráfico relativo aos deslocamentos horizontais da parede de contenção ao longo
do processo construtivo, tendo em linha de conta as várias fases de escavação e a localização dos três níveis
de ancoragens. Foram apenas estudados estes deslocamentos, visto serem os mais condicionantes. As
profundidas indicadas com valores negativos, correspondem ao seu valor em módulo à distância ao topo da
parede de contenção.
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Figura 4. 17-Gráfico do deslocamento horizontal da parede de contenção da secção 1 ao longo das várias
fases construtivas.

Observando a figura 4.17 foi possível verificar que na primeira fase de escavação, existe uma tendência
natural da parede se movimentar para o interior da escavação. Sendo, nesta 1ºfase o deslocamento
horizontal menor que 1 mm. Este valor resulta do alívio das tensões referentes a massa do solo que foi
escavada. O valor é mínimo pois existe uma forte resistência nesta camada de solo escavada.
No que se refere ao tensionamento da 1ºancoragem, foi notória a capacidade da cortina em pretender fixarse neste ponto. Nesta fase identificou-se um movimento contrário ao realizado na 1ºescavação, sendo
evidente a capacidade das ancoragens na recuperação dos deslocamentos, que se deveu à alteração do estado
de tensão induzido pelo solo, por outras palavras, o aumento de tensão horizontal que foi verificado na
cortina. Nas fases seguintes de escavação/tensionamento de ancoragem foi menos notória a capacidade das
ancoragens na recuperação de deslocamentos, pelo que se verificou que a ação do pré-esforço vai sendo
cada vez menos importante no decorrer da escavação.
Foi natural que o maior deslocamento ocorreu entre a terceira escavação e o tensionamento da última
ancoragem, significando que a estrutura tem tendência a rodar em torno da segunda ancoragem. Deste
modo, ocorreu um visível aumento das deformações, que acabou por ser controlado através da aplicação
do pré-esforço da ancoragem.
Concluindo, no decorrer do processo de escavação, a parede apresenta movimentos de rotação e translação,
associados às propriedades do solo, ao processo construtivo adotado, às características da cortina (altura
enterrada, espessura, rigidez de flexão), ao valor da sobrecarga e à inclinação das ancoragens.
Por último, observou-se no gráfico 4.1 que com o avanço da escavação, os deslocamentos na base da parede
de contenção aumentaram. Teoricamente, estes deslocamentos deveriam ser praticamente nulos, porém,
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assumem valores na ordem de 1 mm. Como este valor é praticamente nulo, foi assumido que a parede está
totalmente encastrada no terreno.
Na figura 4.18 apresenta-se os diagramas de esforços da cortina de contenção, sendo que os valores
máximos estão apresentados na tabela 4.9.

Figura 4.18-Diagramas de esforços do muro de contenção da secção 1 (alçado AB).
Tabela 4.9-Esforços máximos no muro de contenção da secção 1 (alçado AB).

N [kN/m]

V [kN/m]

M [kNm/m]

-662,68

119,46

-114,0

A convenção de sinais utilizados pelo Plaxis considerou as trações positivas e as compressões negativas.
Assim, analisando os resultados, foi notável que o esforço normal máximo ocorreu no tensionamento da
terceira ancoragem, verificando-se um esforço de compressão de valor 662,68 kN/m. Estão presentes três
descontinuidades neste diagrama nas zonas referentes às ancoragens. Abaixo da cota representada pela
linha horizontal (azul) ocorreu a zona de selagem das microestacas, onde se geraram forças de atrito entre
o bolbo de selagem e o solo, que contrariam o esforço normal que está instalado na cortina. Por esta razão,
foi verificado um decréscimo no diagrama até atingir um valor próximo de zero.
Relativamente ao esforço transverso, foi igualmente visível a localização das ancoragens, uma vez que a
componente horizontal das ancoragens é a responsável por este esforço. O seu valor máximo ocorreu na
posição correspondente à segunda ancoragem.
Por último, o diagrama de momentos, apresentou um valor máximo entre a segunda e a terceira ancoragem,
devido ao maior vão existente entre a segunda e terceira ancoragem. Foi também visível o valor nulo do
diagrama no final da escavação, evidenciando o efeito de rotula na base da contenção.

4.4.4.2. Secção 2
De forma semelhante ao efetuado na secção 1, foram elaborados os gráficos referentes ao faseamento
construtivo da secção 2, que por serem análogos aos anteriores se encontram no anexo II.
Na figura 4.19 encontram-se representados os diagramas de esforços da secção 2, referentes aos muros
MS3, MS2 e MS1, respetivamente.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.19- Diagramas de esforços do muro de contenção da secção 2; (a) muro MS3;(b) muro MS2;(c) muro MS1.

53

Na tabela 4.10 foram reunidos os valores máximos dos diagramas referidos.
Tabela 4.10-Valores máximos dos esforços secção 2.

MS3
MS2
MS1

N [kN/m]

V [kN/m]

M [kNm/m]

-232,19
-383,69
-445,01

-353,22
395,59
269,03

-168,09
201,50
82,49

Observando a figura 4.18 confirmou-se que as descontinuidades e respetivas absorções de esforços,
presentes nos diagramas de esforço normal e de esforço transverso foram da responsabilidade das
ancoragens. Os esforços das ancoragens apresentam uma componente vertical e horizontal, sendo a
componente vertical responsável pelo aumento do esforço normal da cortina, e à componente horizontal
diz respeito o aumento do esforço transverso. Sendo, visível que o diagrama de esforço normal, apresentou
alterações na sua inclinação quando o solo muda de características.
À semelhança do descrito para a secção 1, os diagramas de momentos apresentaram um valor nulo no final
da escavação referente a cada cortina. Os máximos valores obtidos para cada muro referenciavam locais
referentes ao posicionamento das ancoragens.

4.4.5. Análise dos campos de tensões
Neste subcapítulo foram analisados o campo de tensões de cada secção e os pontos de plastificação. Sendo
posteriormente efetuada uma comparação entre as tensões das diferentes secções em análise.

4.4.5.1. Secção 1 (S1)
Nas figuras 4.20 e 4.21 foi possível observar as tensões verticais e tangenciais da secção 1. Como referido
anteriormente, as tensões horizontais são determinadas em função das tensões verticais, por essa razão, não
foram apresentados no presente subcapítulo.
Observando a figura 4.20, verificou-se que as condições de fronteira estão a ser respeitadas, sendo possível
confirmar que na superfície livre, à esquerda do muro de contenção a tensão é de -50 kN/m2, devido à
presença da carga distribuída, e à direita da cortina a tensão é nula. Sendo visível que as tensões verticais
aumentam em profundidade, atingindo o máximo valor de tensão na base do modelo, do lado esquerdo da
parede de contenção, ou seja, do lado que contêm o solo suportado.
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Figura 4.20-Tensões verticais (σyy) da secção 1 (Tensão máxima -766,35 kN/m2).

Figura 4.21-Tensões Tangenciais (σxy) da secção 1 (Tensão máxima 176,50kN/m 2).

Relativamente às tensões tangenciais do solo, ilustradas na figura 4.21, verificou-se que a tensão tangencial
foi nula nas laterais do modelo e em toda a superfície livre, respeitando as condições de fronteira e apoio
nas laterais. Averiguou-se que a tensão tangencial máxima ocorreu ao nível da parede de contenção e
apresentou um valor de 176,5 kN/m2.
Repare-se que, em ambas as figuras, existe um bolbo de tensões em torno do muro de contenção, das
ancoragens e dos respetivos bolbos de selagem, como seria esperado.
Na figura 4.22 foi possível identificar a existência de pontos de plastificação, ou seja, pontos representados
por diferentes símbolos, que caracterizam o tipo de plasticidade que pode ocorrer [32].
Em primeiro lugar, foram caracterizados os diferentes pontos de plastificação presentes na legenda da figura
4.22. Os Hardening Points correspondem ao endurecimento por corte e os Cap Points referem-se ao
endurecimento por acréscimo de tensão normal. Desta forma, os Cap&Hardening Points dizem respeito ao
endurecimento por acréscimo de tensão normal e por corte. Os Mohr-Coulomb point representam as zonas
plastificadas e referem-se à superfície de rotura de Mohr-Coulomb. Os Tension cut-off point figuram as
zonas onde ocorreram as trações no solo.
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Figura 4.22-Imagem da plastificação do solo na modelação numérica secção1.

Assim sendo, observando a figura 4.21, identificou-se a presença de Hardening Points e Cap&Hardening
Points na camada de aterro, nas zonas do maciço compreendidas à esquerda da parede de contenção e no
final de escavação, junto ao lado direito da parede. Os Cap Points ocorreram essencialmente na zona junto
à cortina de contenção e às ancoragens.
Os pontos a branco (Tension cut-off point) foram evidenciados abaixo da camada de aterro, junto do edifício
adjacente. Os pontos que representavam as zonas plastificadas, Mohr-Coulomb point, foram visíveis junto
do lado direito do final da cortina de contenção. A existência destes pontos é pouco pronunciável, pelo que
se conclui que não ocorre formação de cunha.

4.4.5.2. Secção 2 (S2)
De forma análoga ao efetuado para a secção 1, foram analisadas as tensões horizontais e tangenciais da
secção 2, conforme ilustradas nas figuras 4.23 e 4.24.
Tendo por base as tensões analisadas nas figuras seguintes, confirmou-se que as condições de fronteira
estão a ser respeitadas, uma vez que a tensão vertical à direita da cortina MS1 é nula e à esquerda das
cortinas apresenta o valor correspondente à carga distribuída. A tensão tangencial apresenta valores nulos
na superfície livre e nas laterais, como seria expectável.

Figura 4.23-Tensões verticais (σyy) da secção 2 (Tensão máxima -761,47 kN/m2).
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Figura 4.24-Tensões tangenciais (σxy) da secção 2 (Tensão máxima 126,50 kN/m2).

Comparando os campos de tensões das secções 1 e 2 (S1 e S2), foi visível que a distribuição das tensões
verticais (σyy) foi distinta, devido à presença de um maior número de muros de contenção na secção 2.
Porém, como seria expectável, os valores máximos das referidas tensões foram idênticos, na medida em
que a dimensão da janela utilizada foi a mesma e visto se tratar dos mesmos horizontes geotécnicos nas
duas secções.
No que se refere às tensões tangenciais (σxy), observou-se que o tipo de comportamento esperado para estas
tensões foi o mesmo e que em termos gerais, estas tensões são menores na secção 2, quando comparado
com a secção 1. Assim sendo, foi verificado que as tensões tangenciais na secção 2 diminuem, quer em
valor máximo, quer ao longo da cortina de contenção, em comparação ao sucedido na secção 1.
De forma análoga ao efetuado na secção 1, a figura 4.25 refere-se aos pontos de plastificação da secção 2.

Figura 4.25-Imagem da plastificação do solo na modelação numérica da secção 2.

Foi visível que tanto os Hardening Points como os Cap&Hardening Points apresentam um comportamento
semelhante ao identificado na secção 1, sendo a sua presença significativa na zona de aterro, na zona situada
à esquerda da parede de contenção e no lado direito da cortina, correspondente ao final de escavação.
Nesta secção 2 (S2), os Cap Points, não apresentaram tanta expressão junto da cortina, evidenciando-se a
sua presença na camada de aterro. Os Tension cut-off point foram visíveis no topo das cortinas de contenção,
como sucedido na secção 1. Os Mohr-Coulomb points apresentaram-se coincidentes com o topo da cortina
do muro MS1 e MS2, existindo também a meia altura do muro MS3. No entanto, verificou-se que a sua
expressão foi pouco significativa. Desta forma, concluiu-se que não ocorreu formação de cunha.
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4.5. Comparação dos resultados com os obtidos no plano de instrumentação
A comparação entre os resultados da instrumentação e os adquiridos pela modelação do Plaxis pretendeu
uma maior compreensão do terreno presente no caso de estudo.
Note-se que ambos os resultados podem conter erros associados às generalizações e simplificações, que
podem causar desvios em relação à solução exata.
A presente comparação foi efetuada para a secção 1 e 2. Porém, à data do último relatório de monotorização
só existiam resultados dos alvos topográficos referentes à secção 1. Em relação à secção 2, haviam apenas
resultados das células de carga. A monotorização disponível não foi muito completa, apresentando falhas
ao nível das datas das leituras. Por conseguinte, não foi possível fazer uma correta comparação entre os
resultados previstos pela modelação em elementos finitos da secção1 e 2 e os obtidos nos alvos topográficos
das referidas secções.
Foi também verificada a existência de resultados de monotorização, relativo a alvos topográficos nas
paredes dos edifícios vizinhos que confrontam com a escavação, zonas prováveis de maiores
deslocamentos, mas que são difíceis de comparar com os resultados da modelação. Por estas razões, existiu
um entrave à realização de uma correta comparação da solução através da instrumentação.
Os sismógrafos instalados foram desativados, uma vez que não se verificaram vibrações nas construções
vizinhas durante o processo de escavação.
No que se refere à secção 1 (S1), foram instalados três alvos topográficos (M3A1, M3A1A e M3A1B), que
se encontram ilustrados na figura 4.26. Sendo que, no gráfico 4.2, foi possível observar os deslocamentos
horizontais previstos pelos alvos topográficos supra referidos. Foram apenas analisados os deslocamentos
horizontais, visto, serem os mais significativos e condicionantes no comportamento das estruturas.

Figura 4.26- Imagem relativa ao posicionamento dos alvos topográficos na secção 1(S1) [33].

Figura 4. 27- Deslocamentos horizontais relativos aos alvos topográficos [33].
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Observando a figura 4.27, verificou-se que os deslocamentos máximos apresentam uma ordem de grandeza,
em módulo, de 12 mm, correspondentes ao sentido do interior da escavação. Foi notória a fraca
instrumentação, não sendo muito compreensível a razão pela qual não existiam mais registos do alvo
M3A1. Contudo, a ordem de grandeza determinada nestes alvos enquadrou-se nos resultados obtidos no
programa de cálculo Plaxis (capítulo 4 , subcapítulo 4.4.1-secção 1, figura 4.12), validando os resultados.
Quer os resultados obtidos na instrumentação, quer os obtidos no programa de cálculo Plaxis não
ultrapassaram o critério de alerta (25 mm), verificando-se a segurança da estrutura de contenção.
Quanto à secção 2, e conforme ilustrado nas figuras 4.28 e o 4.29, foram evidenciados os resultados obtidos
na célula de carga A37, instalada no muro MS2 da referida secção. As células de carga apresentam como
objetivo comprovar as cargas de dimensionamento, através da determinação dos deslocamentos na cabeça
da estaca e da perda de tensão nos cabos de pré-esforço.

Figura 4.28-Imagem relativa ao posicionamento das células de carga na secção 2 (S2) [33].

Figura 4. 29-Variação da carga relativa à célula de carga A37 [33].

Deste modo, observou-se um valor praticamente constante ao longo das leituras. Sendo, o seu valor máximo
de cerca de 680 kN. Verifica-se que o valor registado pelas leituras não ultrapassou o critério de alerta (740
kN), apurando-se segurança da estrutura.
Não existiram alterações de cargas, pelo que o comportamento se pode considerar normal.
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5. Modelação das soluções alternativas
O presente capítulo trata do estudo de alternativas à solução efetuada para a estrutura de contenção
periférica estudada no capítulo anterior. Com base nestas alternativas foi possível comparar as diferentes
estruturas de contenção em causa, o comportamento do solo, o comportamento das estruturas vizinhas e os
custos associados a cada uma das estruturas de contenção estudadas. De forma análoga ao sucedido no
capítulo 4, o programa de elementos finitos-Plaxis 2D foi o utilizado nas seguintes modelações.
A contenção periférica utilizada no caso de estudo foi adequada, visto que estas sofreram pequenos
deslocamentos. A solução de implementação de paredes de Berlim definitiva foi suficientemente rígida,
assegurando os solos e as estruturas vizinhas. Porém, sentiu-se a necessidade de refletir acerca de soluções
alternativas, em especial, no que se refere às ancoragens, como explicado anteriormente.
A execução de alternativas teve como objetivo a otimização da solução efetuada em obra. Assim, quando
estas alternativas foram dimensionadas, pretendeu-se uma diminuição dos deslocamentos dos solos e das
estruturas de contenção, e ainda, se possível, uma minimização nos custos e nos prazos de execução.
Em relação às soluções alternativas, foram criadas três, sendo para cada uma estudada a secção 1 (S1), que
se apresenta identificado na figura 4.1 (capítulo 4). Foi apenas estudada a secção 1(S1), uma vez que a
secção 2 (S2) consiste num conjunto de muros com características análogas, não acrescentando premissas
ao estudo das soluções alternativas.
Em primeiro lugar, a alternativa A, refere-se a uma solução semelhante à efetuada no caso de estudo(S1),
sendo retirado o último nível de ancoragens. Em segundo lugar, a alternativa B, diz respeito a uma solução
de contenção constituída por um muro de betão armado com contrafortes, permitindo que não sejam
utilizadas ancoragens. E, finalmente, em terceiro lugar, procedeu-se à execução de uma solução com
cortinas de estacas, com apenas um nível de ancoragens.
As soluções alternativas encontram-se resumidas na tabela 5.1 e foram explicadas com mais detalhe nos
próximos subcapítulos.
Tabela 5.1- Soluções alternativas estudadas.

Alternativas
A1
A
A2
B1
B

C

Descrição da solução

Descrição das modificações em relação à solução S1

Parede de Berlim definitiva e
dois níveis de ancoragens

-Retirar o último nível de ancoragens, mantendo as
características da solução (secção1-S1).

Parede de Berlim definitiva e
dois níveis de ancoragens
Muro de betão com
contrafortes

-Retirar o último nível de ancoragens
-Alteração do pré-esforço e inclinação das ancoragens.
-Solução de contenção constituída por um muro de
betão armado com contrafortes espaçados de 3 metros.
-Solução de contenção constituída por um muro de
betão armado com contrafortes espaçados de 4,5
metros.
-Solução de contenção de cortinas de estacas, com
ɸ=0,8 m e L=1,2 m.
-Existência de apenas um nível de ancoragens.

B2

Muro de betão com
contrafortes

C1

Cortina de estacas com um
nível de ancoragens

Nos subcapítulos seguintes foram estudadas as soluções alternativas e foram obtidos os respetivos
resultados dos campos de deslocamentos e de tensões, à semelhança do efetuado no capítulo 4. Foram
apenas ilustrados os deslocamentos horizontais, visto serem os mais condicionantes. No anexo III, IV, V,
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e VI encontram-se as deformadas, os deslocamentos verticais e os campos de tensões, verticais, σyy, e
tangenciais, σxy, das soluções alternativas.
Os resultados das soluções alternativas foram comparados com os obtidos na solução efetuada no caso de
estudo secção 1(S1). Ambos os deslocamentos foram controlados através dos valores de alerta e de alarme.
No final do capítulo foi efetuada uma comparação entre as diferentes alternativas estudadas, identificandose as vantagens e desvantagens associadas a cada solução.

5.1. Solução alternativa A
A alternativa A assenta na criação de uma solução semelhante à executada no alçado AB (Secção 1-S1).
Contudo, foi retirado o último nível de ancoragens, sendo modelado apenas os dois primeiros níveis de
ancoragens, nas mesmas cotas, com igual comprimento livre e igual comprimento do bolbo de selagem.
A diferença entre a solução alternativa A1 e A2 evidencia-se ao nível da inclinação das ancoragens e do
valor de pré-esforço aplicado às mesmas.

5.1.1. Solução alternativa A1
Como referido anteriormente, a solução alternativa A1 diz respeito ao estudo do comportamento da parede
de contenção quando se retira o último nível de ancoragens. Nesta escolha foi tido em conta o facto de os
impulsos triangulares aumentarem em profundidade, enquanto as características do terreno melhoram com
a altura de escavação. Pela mesma razão, as ancoragens de cima são as responsáveis pelo controlo das
deformações, sendo as ancoragens de baixo, em geral, menos importantes. Desta forma, com a parede
instrumentada e sem apresentar grandes movimentos, assume-se seguro extrair o nível de ancoragens
inferior.
Na modelação desta alternativa utilizaram-se os mesmos valores referentes à solução adotada em obra
(secção 1-S1). Na tabela 5.2 apresentam-se os valores adotados para as ancoragens.
Recorde-se que, as ancoragens utilizadas são constituídas por 5 cordões de 0,6” e as microestacas utilizadas
foram N80 ɸ127.0×9,0 mm, sendo o comprimento da fundação da microestaca cerca de 7m.
Tabela 5.2-Valores utilizados na modelação da alternativa A1.

Ancoragens
EA [kN/m]
Lspacing [m]
Pútil [kN/m]
Inclinação [º]

Comprimento livre
1,47x10

3

Bolbo de selagem
1,00x106

3
200
30

Após efetuada a modelação no Plaxis, obtiveram-se as deformações e os resultados dos deslocamentos.
Sendo estes, posteriormente, comparados com os obtidos na solução adotada (secção 1-S1).
Na figura 5.1 apresenta-se o modelo de elementos finitos com os deslocamentos horizontais no final da
escavação, e na tabela 5.3 procedeu-se à comparação entre os resultados obtidos dos deslocamentos na
solução adotada (secção 1-S1) com a presente solução alternativa e indica-se os valores máximos das
tensões verticais e tangenciais da presente alternativa.
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Figura 5.1-Deslocamentos horizontais no final da escavação da alternativa A1
Tabela 5.3-Resultados da modelação da alternativa A1 e da solução adotada (S1).

δh, terreno [mm]
δv, terreno [mm]
δh, cortina [mm]
δv, cortina [mm]

Alternativa A1

Solução adotada
(secção1-S1)

Diferença

σyy
máxima
[kN/m2]

σxy
máxima
[kN/m2]

17,7
-13,9
14,5
-11,9

16,8
12,1
12,3
-10,1

0,9
1,6
2,2
1,8

-765,69

168,34

Observando os resultados supra indicados, foi visível que a diferença dos valores dos deslocamentos
obtidos é pouco significativa, considerando-se válida a alternativa-A1.

5.1.2. Solução alternativa A2
O estudo da solução alternativa A2 aborda a mesma temática referido na alternativa A1. Porém, como os
deslocamentos resultantes da modelação da alternativa A1 eram pouco eloquentes, face aos obtidos na
modelação da solução adotada (secção1-S1), sentiu-se a necessidade de alterar o valor referente ao
tensionamento das ancoragens e respetiva inclinação.
As principais alterações ocorreram ao nível das ancoragens, visto que se considerou ancoragens de 0,6”
com 7 cordões, ou seja, o aço de pré-esforço utilizado foi o Y1860 S7-15.7-F1C1. As ancoragens
apresentam o mesmo comprimento da solução alternativa A1. Quanto à inclinação das ancoragens, reduziuse o seu valor para 20º, uma vez que se considerou que a redução implica uma comparação por aumento da
carga de blocagem
De acordo com as equações (5.1), foi possível verificar o máximo valor admitido para os cabos de préesforço a utilizar nas ancoragens.
Pmáx/cordão=Ap×𝜎p, máx=150×10−6×1440×103=216 kN/cordão

(5.1)

𝜎p, máx= min (0,8× fpk;0,9×fpo,1k) = 1440 N/mm2
Sendo a ancoragem constituída por 7 cordões, verifica-se através da equação (5.2) o máximo valor do préesforço nas ancoragens.
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Pmáx =Pmáx/cordão× Nºcordões=216×7=1512 kN

(5.2)

Na presente modelação considerou-se o valor do pré-esforço de 1200 kN, correspondendo a uma tensão
por cordão de 171,43 kN.
Note-se que, o cálculo do pré-esforço útil (Pútil) instalado nas ancoragens foi estabelecido com base na carga
de blocagem (Pbloc), no comprimento livre da ancoragem e nas perdas de pré-esforço consideradas.
Foram consideradas ancoragens provisórias, logo não são contabilizadas as perdas de pré-esforço diferidas,
como por exemplo, o relaxamento das armaduras e a fluência do bolbo de selagem. Evidentemente, foi
assumido que o tempo de vida útil destes elementos não é suficiente para que tais fenómenos se revelem
importantes no seu dimensionamento.
Na tabela 5.4 encontram-se os valores assumidos na modelação da solução alternativa-A2.
Tabela 5.4-Valores assumidos na modelação alternativa-A2.

Ancoragens

Comprimento livre

Bolbo de selagem

EA [kN/m]
Lspacing [m]
Pútil [kN/m]
Inclinação [º]

1,47x103

1,00x106
3
400
20

De forma análoga ao efetuado para a solução anterior, foram determinados os valores dos deslocamentos
horizontais no final da escavação (figura 5.2), sendo estes, posteriormente, comparados com os resultados
obtidos na solução adotada (secção 1-S1).

Figura 5.2- Deslocamentos horizontais no final da escavação da alternativa A2

Na tabela 5.5 procedeu-se à comparação entre os resultados obtidos na solução adotada (secção 1-S1) e os
resultados da solução alternativa A2. Sendo também mencionado os valores máximos das tensões verticais
e tangencias da referida solução alternativa.
Tabela 5.5- Resultados da solução alternativa A2 e da solução adotada (S1).

δh, terreno [mm]
δv, terreno [mm]
δh, cortina [mm]
δv, cortina [mm]

Alternativa
A2

Solução adotada
(secção1-S1)

Diferença

σyy
máxima
[kN/m2]

σxy
máxima
[kN/m2]

12,1
-7,9
7,3
-7,6

16,8
.12,1
12,3
-10,1

-4,7
-4,2
-5,0
-2,5

-765,53

164,43
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No que se refere à inclinação das ancoragens, pretendeu-se estudar o real efeito da alteração da inclinação
das ancoragens. Assim, foi modelado através do programa de cálculo de elementos finitos Plaxis, a solução
alternativa A2 com a inclinação das ancoragens a 30º, tornando-se mais fácil a comparação entre estas.
Tendo em conta o exposto, foi apresentado na tabela 5.6 um quadro resumo dos resultados obtidos para as
diferentes inclinações das ancoragens referentes à alternativa A2.
Tabela 5.6- Resultados dos deslocamentos da solução alternativa A2.

δh, terreno
δv, terreno
δh, cortina
δh, cortina

Alternativa
A2 [30º]
14,9
10,5
9,1
-9,4

Alternativa
A2 [20º]
12,1
7,9
7,3
-7,6

mm
mm
mm
mm

Observando os resultados da tabela foi evidente a diferença dos valores dos deslocamentos obtidos. A
diminuição da inclinação da ancoragem, em relação à horizontal, provoca um aumento da força resultante
nessa direção, originando uma redução nos deslocamentos.
Na solução alternativa A2 apresenta-se uma maior resistência nos elementos de travamento, visto ter sido
omitido o último nível de ancoragens e as ancoragens se encontrarem suportadas por uma maior tensão.

5.1.3. Comparação dos resultados obtidos para a solução alternativa A
No presente subcapítulo procede-se à comparação das soluções alternativas A estudadas. Assim, apresentase na tabela 5.7 um resumo dos deslocamentos da solução alternativa em questão, bem como a sua
comparação com a solução adotada (secção1-S1).
Tabela 5.7- Comparação dos resultados referentes às soluções alternativas A1, A2 e solução adotada(S1).

δh, terreno [mm]
δv, terreno [mm]
δh, cortina [mm]
δv, cortina [mm]

A1

A2
[30º]

A2
[20º]

Solução adotada

17,7
-13,9
14,5
-11,9

14,9
-10,5
9,1
-9,4

12,1
-7,9
7,3
-7,6

16,8
-12,1
12,3
-10,1

(secção 1-S1)

Δ A1
0,9
1,6
2,2
1,8

Δ A2

Δ A2

[30º]

[20º]

-2,0
-1,6
-3,2
-0,7

-4,7
-4,2
-5,0
-2,5

Comparando os resultados supra indicados, foi visível que a solução alternativa A1 apresenta valores de
deslocamentos superiores aos determinados na solução inicial. Em relação à solução alternativa A2,
observa-se que os valores dos deslocamentos são menores do que os verificados na solução inicial, como
seria expectável, na medida em que se aumentou o valor do pré-esforço útil.
Concluindo, as soluções alternativas A2 apresentam uma otimização da situação em causa, sendo evidente
que ao diminuir a inclinação das ancoragens os deslocamentos são menores. Contudo, todas as soluções
alternativas A são consideradas viáveis em termos de segurança.
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5.2. Solução alternativa B
A alternativa B refere-se a uma solução construtiva diferente da projetada na solução adotada (secção 1S1). O principal objetivo desta solução foi evitar o recurso às ancoragens, visto ser uma preocupação dos
dias de hoje, conforme explicado no capítulo 2. Assim sendo, estudaram-se duas soluções alternativas B1
e B2, que apresentam como estrutura de contenção um muro de betão armado com contrafortes de diferentes
espaçamentos.
Na figura 5.3 ilustra-se a situação referida, pelo que esta imagem foi concretizada com recurso ao programa
Sketchup.

Figura 5.3- Imagem referente à solução alternativa B.

Na figura 5.4 foi representada a secção utilizada no modelo de elementos finitos, sendo os dois elementos
plate (azul), representativos das duas microestacas existentes nesta solução (uma microestaca colocada à
frente e a outra atrás do contraforte). Quanto ao processo construtivo do muro de contrafortes, foi executado
faseadamente em três painéis. Desta forma, o elemento plate inclinado (à direita) vai assumindo as
características do contraforte, enquanto ocorre a escavação. O espaço que cerca as duas microestacas
(secção representativa do contraforte), foi envolvido de forma progressiva pelas laminas de betão.
As microestacas utilizadas nas modelações foram N80 ɸ127.0×9,0 mm. Estes elementos desempenham
funções de fundação do contraforte, sendo o seu comprimento de selagem à base do contraforte, de 4
metros, conforme se ilustra na figura 5.4.
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Figura 5.4- Imagem do contraforte
na modelação (EPD).

Nas modelações referentes às alternativas B1 e B2 foi apenas considerado o betão do contraforte, ou seja,
não se contabilizou o aço presente na estrutura de betão armado. Esta aproximação é aceitável, uma vez
que ocorre do lado da segurança. O betão utilizado nas presentes modelações foi o C25/30.

5.2.1. Solução alternativa B1
A solução alternativa B1 refere-se a um muro de betão armado com contrafortes com espaçamento de 3
metros.
Na figura 5.5 encontra-se ilustrada a planta de um contraforte e o alçado da solução alternativa em questão.

Figura 5.5-Planta e alçado da alternativa B1.

No dimensionamento desta solução foi respeitado as verificações presentes no eurocódigo 2 [34] e as
normas enunciadas em [35].
Na tabela 5.8 apresentam-se os valores utilizados na presente modelação.
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Tabela 5.8- Valores utilizados na modelação da solução alternativa B1.

E[GPa]
I[m4]
A[m2]
W [kN/m/m]
L contrafortes [m]
EA [kN/m]
EI [kNm2/m]

Contraforte B1
31
12,76
2.07
36
3
4,65 x 107
1,32 x 108

Deste modo, foram obtidos as deformações da estrutura de contenção e os resultados dos deslocamentos.
Na figura 5.4 são expostos os deslocamentos horizontais no final da escavação do referido modelo de
elementos finitos. De forma semelhante ao efetuado na solução alternativa A, apresenta-se na tabela 5.9, a
comparação entre os valores obtidos nesta solução e os da solução adotada (secção 1-S1), como também as
tensões verticais e tangenciais máximas da referida solução alternativa.

Figura 5.6-Deslocamentos horizontais no final da escavação da alternativa B1.
Tabela 5.9- Resultados da modelação da solução alternativa-B1.

Alternativa B1
δh, terreno [mm]
δv, terreno [mm]
δh, cortina [mm]
δv, cortina [mm]

Solução adotada
(Secção1-S1)

11,4
-9,5
5,8
-9,5

16,8
-12,1
12,3
-10,1

Diferença B1
-5,4
-2,6
-6,5
-0,6

σyy
máxima

σxy
máxima

[kN/m2]

[kN/m2]

-777,42

141,95

Analisando os valores da tabela 5.9, constatou-se que todos os deslocamentos são menores, face aos
correspondentes à solução adotada, representando uma otimização da solução inicial. Por conseguinte, a
solução alternativa-B1 é considerada válida e apresenta a vantagem de não necessitar de ancoragens.
Sendo este um dos objetivos desta dissertação, concluo este é um exemplo válido, e que corresponde a uma
solução de contenção sem recurso a ancoragens.

5.2.2. Solução alternativa B2
A solução alternativa-B2 expõe um muro de betão armado com contrafortes que se encontra espaçado de
4,5 metros.
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Observa-se na figura 5.7 a planta de um contraforte B2 e o respetivo alçado da alternativa em análise.

Figura 5.7-Planta e alçado da alternativa B1.

Analogamente ao efetuado no dimensionamento da solução alternativa B1, foram realizados cálculos para
os contrafortes, conforme [34] e [35].
Na tabela 5.10 resume-se os valores utilizados na presente modelação de elementos finitos.
Tabela 5.10-Valores utilizados na modelação da solução alternativa B2.

E [GPa]
A [m2]
I [m4]
W [kN/m/m]
Lcontrafortes [m]
EA [kN/m]
EI [kNm2/m]

Contraforte B2
31
4,95
11,74
26,4
4,5
3,41 x 107
8,09 x 107

Na figura 5.5 foram apresentados os deslocamentos horizontais da solução alternativa B2 e de forma
análoga, na tabela 5.11 compararam-se os valores obtidos com a solução adotada (secção 1-S1), sendo
também referidos os valores máximos da tensão vertical e tangencial.

Figura 5.8- Deslocamentos horizontais no final da escavação da alternativa B2
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Tabela 5.11- Resultados da modelação da solução alternativa-B2.

Alternativa B2
δh, terreno [mm]
δv, terreno [mm]
δh, cortina [mm]
δv, cortina [mm]

17,1
-15,1
10,9
-15,1

Solução adotada
(Secção1-S1)

Diferença B2

16,8
-12,1
12,3
-10,1

0,3
3,0
-1,3
5,0

σyy
máxima

σxy
máxima

[kN/m2]

[kN/m2]

-765,53

174,20

Os deslocamentos na solução B2 foram superiores aos da solução adotada (secção 1-S1), verificando
maiores assentamentos, na ordem dos 5 mm. Porém, o deslocamento vertical da cortina é menor na solução
alternativa B2, o que valida esta solução.
Nesta alternativa, o facto de os contrafortes apresentarem um maior comprimento permite a libertação de
mais espaço na área de escavação e é utilizado menos quantidade de betão, sendo estes fatores favoráveis

5.2.3. Comparação dos resultados obtidos para a solução alternativa B
Neste subcapítulo compararam-se as soluções alternativas B. Desta forma, apresenta-se na tabela 5.12 um
quadro resumo dos valores dos deslocamentos obtidos pelas modelações, comparativamente à solução
adotada (S1).
Tabela 5.12-Comparação da solução alternativa B1, B2 com a solução inicial (S1).

δh, terreno[mm]
δv, terreno[mm]
δh, cortina[mm]
δv, cortina[mm]

B1
11,4
-9,5
5,8
-9,5

B2
17,1
-15,1
10,9
-15,1

Solução adotada
16,8
12,1
12,3
-10,1

Diferença B1
-5,4
-2,6
-6,5
-0,6

Diferença B2
0,3
3,0
-1,3
5,0

Analisando os resultados da tabela 5.12 foi natural a diferença de valores entre as alternativas B1 e B2, na
medida em que o espaçamento entre os contrafortes aumenta significativamente da primeira para a segunda
solução. Contudo, os resultados destas soluções são idênticos aos determinados na solução adotada,
confirmando a viabilidade desta. Ambas as soluções apresentam a mais valia de não ser necessário utilizar
ancoragens.
Por um lado, a alternativa B1 representa uma otimização da solução em causa, visto que apresenta
deslocamentos menores que os verificados na estrutura de contenção utilizada em obra (S1).
Por outro lado, a alternativa B2 apresenta a vantagem de ser uma solução mais estética e libertar mais
espaçado dentro da obra. Apesar dos deslocamentos serem maiores que os verificados na solução adotada
(S1), na minha ótica, esta solução é extremamente interessante e apresenta várias mais valias.
Em relação à segurança da estrutura, ambas as soluções são viáveis.

5.3. Solução alternativa C
A alternativa C expõe uma solução de contenção de cortina de estacas com diamêtro de 0,8 metros e
afastamento entre estacas de 1,2m, conforme se ilustra na figura 5.9. Esta imagem foi realizada com recurso
ao programa Sketchup.
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Figura 5.9-Imagem referente à solução alternativa C.

No que se refere à modelação, esta teve em conta o processo construtivo das cortinas de estacas, ou seja,
primeiro foi executada a cortina e posteriormente foi efetuada a escavação e o respetivo tensionamento das
ancoragens. Foi utilizado apenas um nível de ancoragens com espaçamento de 3 metros. Esta solução foi
dimensionada segundo [34] e [35].
O betão utilizado foi C25/30 e as ancoragens são constituídas por 5 cordões de 0,6”, sendo o seu pré-esforço
útil de 600 kN e a sua inclinação de 30º.
Na tabela 5.13 encontram-se os dados utilizados na modelação.
Tabela 5.13- Valores utilizados na modelação da solução alternativa C

Ddiâmetro [m]
Lestacas [m]
A [m2]
I [m4]
Ebetão [GPa]
W [kN/m/m]
EA [kN/m]
EI [kNm2/m]

Cortina de estacas C
0,8
1,2
0,5
0,02
31
10
1,29 x 107
5,17 x 105

EA comp.livre
EA
[kN/m]
bolbo
Lspacing [m]
selagem
P
[kN/m]
útil
Inclinação
[kN/m]
[º]

Ancoragens
1,47x103
1,00x106
3
200
30

Na figura 5.6 foram expostos os deslocamentos horizontais da solução alternativa C e, de forma análoga,
na tabela 5.14 compararam-se os valores obtidos com a solução adotada (secção 1-S1). Foram também
referidos os valores máximos das tensões verticais e tangenciais da referida alternativa.
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Figura 5.10-Deslocamentos horizontais no final da escavação da alternativa C
Tabela 5.14- Resultados da modelação da solução alternativa-C.

Alternativa C
δh, terreno [mm]
δv, terreno [mm]
δh, cortina [mm]
δv, cortina [mm]

9,8
6,5
9,8
-2,8

Solução adotada
(Secção1-S1)
16,8
-12,1
12,3
-10,1

Diferença C
-7
-5,6
-2,5
-7,3

σyy
máxima

σxy
máxima

[kN/m2]

[kN/m2]

-860,65

171,52

Observando a tabela 5.14 verifica-se que a solução alternativa C apresenta deslocamentos de menor
grandeza, comparativamente à solução adotada. Esta situação deve-se ao efeito cortina, que é permitido
pela solução, existindo um maior confinamento do terreno, que também ocorre devido ao processo
construtivo em causa.
Note-se que seria possível construir uma solução de cortina de estacas, sem a utilização de ancoragens.
Porém, na obra em análise, não seria aconselhável, visto que a parede funcionaria em consola, por isso mais
deformável, tornando mais difícil o controlo dos deslocamentos a tardoz. Assim, foi considerado apenas
um nível de ancoragens.
Em suma, esta solução é viável, sem que a segurança da obra seja comprometida.
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6. Análise comparativa das soluções alternativas
A análise comparativa entre as soluções alternativas estudadas foi realizada com base em vários fatores,
sendo estes: (i) deslocamentos na estrutura de contenção; (ii) deslocamentos no terreno; (iii) deslocamentos
observados nas estruturas vizinhas; (iv) fatores de índole económica; e (v) segurança da estrutura de
contenção.
No presente capítulo foram analisadas em conjunto as soluções estudadas no capítulo 5, permitindo uma
análise global destas tanto ao nível dos deslocamentos como ao nível das tensões. Sendo exequível
formalizar as soluções possíveis a adotar face à solução da secção 1 (S1). Assim sendo, neste capítulo foram
efetuadas as principais verificações de segurança relativas aos Estados Limites de Utilização – deformações
horizontais e verticais. Foram também analisados os custos referentes a cada solução de contenção
estudada.

6.1. Análise dos deslocamentos
Considerando uma abordagem global, foram analisados os deslocamentos horizontais da cortina
provocados pela execução das diferentes estruturas de contenção estudadas no capítulo anterior. Foram
também comparados os deslocamentos horizontais máximos ocorridos ao nível do terreno.
No gráfico 6.1 encontra-se ilustrado o andamento dos deslocamentos horizontais ao longo da profundidade,
na fase seguinte ao término dos processos construtivos. Identificam-se diversas linhas, sendo a solução
adotada (secção 1-S1) representada pela cor verde, as soluções alternativas A, representadas com diferentes
azuis, as soluções alternativas B, mostradas com diferentes laranjas, a solução alternativa C, apresentada a
amarelo e a tracejado vermelho ilustra-se o valor de alerta, 25 mm. O valor de alarme de 40 mm, não foi
representado, na medida em que nenhuma das soluções alternativas apresenta valores superiores ao de
alerta. A reta horizontal a tracejado representa o fim da escavação.

Gráfico 6.1-Deslocamento horizontal das diferentes soluções estudadas.
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Deste modo, analisando o gráfico 6.1 foi possível verificar que os máximos deslocamentos das estruturas
de contenção ocorrem em ambos os casos ao nível do topo da estrutura e os resultados são em média metade
do valor de alerta. Como seria expectável, a solução alternativa A1 apresenta deslocamentos resultantes da
modelação superiores aos da modelação da solução adotada (secção 1-S1), no valor de 2 mm. As restantes
soluções alternativas, apresentam resultados inferiores aos da solução adotada (secção1-S1), pelo que é
verificado a otimização da solução (S1).
É visível o diferente andamento das curvas referentes às soluções alternativas A, B e C, devido às distinções
existentes entre os elementos de travamento e o seu processo construtivo. A alternativa A1 e A2 ao
apresentar dois níveis de ancoragem permite aos gráficos a existência de duas zonas de inflexão a 2 e 4
metros de profundidade. Na alternativa. B1 e B2 como não existem elementos de travamento o seu
andamento é mais regular. Por último a alternativa C apresenta, como esperado, o comportamento de
cortina.
Na tabela 6.1 resume-se os valores máximos referentes ao deslocamento horizontal da parede de contenção,
demonstrados no gráfico supra indicado, e os deslocamentos máximos ocorridos ao nível do terreno.
Tabela 6.1-Deslocamentos máximos horizontais da cortina e do terreno para as diferentes soluções estudadas.

Solução
δh, cortina[mm]
δh, terreno[mm]

Solução
adotada
Secção 1(S1)
12,3
16,8

A1

A2

B1

B2

C

Alerta

Alarme

14,5
17,7

7,3
12,1

5,8
11,4

10,9
17,1

9,8
9,8

25
25

30
30

Analisando os valores da tabela 6.1, foi evidente que os resultados indicados se apresentam distanciados
dos valores de alerta e alarme, demonstrando a segurança dos processos construtivos.
Como seria expectável, a solução alternativa B1 apresenta o menor valor de deslocamento na cortina de
contenção, devido à elevada rigidez proporcionada pelos contrafortes. Trata-se da solução mais rígida
estudada.
A solução alternativa C expõe o menor deslocamento horizontal do solo, visto demonstrar um suporte
contínuo no solo. Esta solução apresenta a grande vantagem de, num processo construtivo, contemplar-se
a execução das estacas antes do processo de escavação, permitindo um maior confinamento do terreno. A
ficha existente na cota da base da cortina funciona como travamento.
Os resultados obtidos na solução alternativa A2 permitem concluir que a variação da inclinação e do valor
do pré-esforço nas ancoragens reduzem significativamente os deslocamentos da parede e do solo, quando
comparada com a solução alternativa A1.

6.2. Análise das Tensões
Tratando-se de soluções que foram modeladas num programa de elementos finitos, considerou-se
importante analisar as distribuições de tensões que ocorrem em cada solução. Assim sendo, apresenta-se na
tabela 6.2 um quadro resumo das tensões máximas verticais e tangenciais de cada solução alternativa e da
solução adotada (secção 1-S1). No anexo V e VI encontram-se representados os campos de tensões
verticais, σyy, e tangenciais, σxy, referentes a cada uma das soluções alternativas definidas no capítulo 5.
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Tabela 6.2-Resumo das tensões máximas verticais (σyy) e tangenciais (σxy) de cada solução estudada.

Tensões Totais

Solução adotada

A1

A2

B1

B2

C

σyy [kN/m2]

-766,35

-765,69

-765,53

-777,42

-777.29

-860,65

σxy [kN/m2]

176,50

168,34

164,43

141,95

174,20

171,52

Como seria expectável e observando a tabela 6.2, verifica-se que as tensões obtidas são semelhantes, pois
os seus valores apresentam uma ordem de grandeza idêntica.
Quanto às máximas tensões verticais (σyy), supra ilustradas, verificou-se que estas ocorreram na base do
modelo, do lado esquerdo, ou seja, do lado do solo a conter, à exceção da alternativa C, que sucedeu no
final da cortina de estacas, ou seja, na zona referente à ficha, conforme ilustrado no anexo V. A solução
alternativa A apresentou valores menores do que os verificados na solução adotada, uma vez que ao ser
retirado um nível de ancoragens, foi esperada uma diminuição em módulo no valor das tensões. A solução
alternativa B mostrou valores superiores, em módulo, aos analisados na solução adotada, uma vez que se
trata de um muro de betão armado com contrafortes, que vai apresentar um maior peso, fazendo com que
as tensões totais aumentem. Como seria expectável, a alternativa C demonstrou os maiores valores das
tensões verticais, em módulo, na medida em que representa a solução com maior peso de betão.
Em relação às tensões tangenciais (σxy), os valores máximos apresentados referem-se a diferentes locais
das soluções estudadas. Em ambas as alternativas, foi evidente a presença de tensões significativas junto
da estrutura parede-solo. Nas soluções alternativas A1 e A2 verificou-se que o valor da tensão de corte era
semelhante e que estes valores ocorreram em ambas as soluções no mesmo local, junto à parede de
contenção ao nível da última escavação, do lado esquerdo. Na alternativa B1 averiguou-se a existência de
tensões significativas junto à estrutura de contenção nas fases correspondentes aos três níveis de escavação,
devido à descompressão que ocorreu no terreno. A tensão máxima foi observada na última fase de
escavação na vizinhança da estrutura de contenção. De forma idêntica, na alternativa B2, notou-se a
presença das tensões máximas junto da estrutura de contenção nos diferentes níveis de escavação. Foi
evidente a ocorrência de uma tensão de pico junto à estrutura de contenção ao nível da segunda escavação,
porém, este valor não é significativo. Deste modo, concluiu-se que os valores das tensões tangenciais destas
soluções são idênticos e que em ambas foi observado um bolbo de tensões em torno das microestacas. Por
último, na alternativa C, foi verificado a existência das máximas tensões junto à cortina na última fase de
escavação.

6.3. Análise dos custos de cada solução
A análise económica das soluções estudadas foi importante, na medida em que permitiu comparar os custos
associados à construção dos diferentes elementos em causa.
As soluções alternativas analisadas no capítulo 5 referem-se à zona da secção 1, tendo estas sido
comparadas com a solução adotada (S1). Por esta razão, a análise dos custos foi também efetuada com base
na secção 1. Esta secção apresenta um comprimento em planta de 12,5 metros e uma altura de escavação
de 10 metros. Sendo os custos das soluções estudadas expostos por metro quadrado de alçado de parede de
contenção (m2).
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Relativamente à solução adotada (secção 1-S1), parede de Berlim definitiva, considerou-se o custo do
betão, das armaduras, da cofragem e da respetiva sapata, que estão envolvidos na construção da cortina de
contenção. As soluções alternativas A1 e A2 foram avaliadas de forma idêntica à solução adotada (S1). Em
ambos os casos o custo das ancoragens e das microestacas foi contabilizado por metro linear (ml).
Note-se que, os custos relativos às soluções alternativas A1 e A2 são os mesmos, uma vez que a diferença
existente entre estas duas soluções não interfere no seu orçamento.
Nas tabelas 6.3 e 6.4 ilustra-se os custos da solução adotada (S1) e da solução alternativa A1 e A2.
Tabela 6.3-Custos da solução adotada (secção 1-S1).

Solução adotada (secção 1-S1)
Elemento

Custo unitário
3

Betão para parede de Munique (m )

100 €/m

3

25 €/m

2

2

Cofragem parede Munique (m )
Armadura para parede Munique (kg)

1 €/kg

Dimensão

Custo total

3

3 750,0 €

2

3 125,0 €

112,5 kg

112,5 €

3

1m

80 €

3 kg

3€

2

250,0 €

37,5 m
125 m

80 €/m

3

3

Betão para sapata(m )

1 €/kg

Armadura para sapata(kg)
Cofragem sapata (m )

25 €/m

10 m

Microestacas (ml)

80 €/ml

72 ml

5 760,0 €

Ancoragens provisórias (ml)

75 €/ml

171 ml

12 812,5 €

2

2

TOTAL [€]

25 893,0 €

TOTAL[€/m2]

207,1 €

Tabela 6.4-Custos das Soluções alternativas A1 e A2.

Solução alternativa A1 e solução alternativa A2
Elemento

Custo unitário

Dimensão

Custo total

3

37,5 m

3 750,0 €

25,0 €/m2

125 m2

3 125,0 €

Armadura para parede Munique (kg)

1,0 €/kg

112,5 kg

112,5 €

Betão para sapata(m3)

80 €/m3

1 m3

80 €

Armadura para sapata(kg)

1,0 €/kg

3 kg

3,0 €

2

250,0 €

3

Betão para parede de Munique (m )
Cofragem parede Munique (m2)

100,0 €/m

3

Cofragem sapata (m )

25,0 €/m

10 m

Microestacas (ml)

80,0 €/ml

72 ml

5 760,0 €

Ancoragens provisórias (ml)

75,0 €/ml

116 ml

8 700,0 €

2

2

TOTAL [€]

21 780,5 €

TOTAL[€/m2]

174,2 €

Nas soluções alternativas B1 e B2 foram contemplados os custos relativos ao betão, armadura, cofragem e
sapatas dos contrafortes e da parede entre contraforte. O custo das sapatas inclui o betão, as armaduras e a
respetiva cofragem. Foram também consideradas duas microestacas por cada contraforte, sendo estes
elementos contabilizadas por metro linear (ml), à semelhança das soluções anteriores. Note-se que para a
secção 1, a solução alternativa B1 apresenta quatro contrafortes enquanto que a B2 exibe três contrafortes.
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Na tabela 6.5 e 6.6 apresenta-se os custos relativos às soluções alternativas B1 e B2, respetivamente.
Tabela 6.5-Custos da solução alternativa B1.

Solução alternativa B1
Elemento

Custo unitário
100,0 €/m

3

3

Contraforte-Betão (m )

Dimensão

Custo total

3

14 400,0 €

144 m

Contraforte-Armadura (kg)

1,0 €/kg

288 kg

288,0 €

Contraforte-Cofragem (m2)

25,0 €/m2

32 m2

800,0 €

80 €/m

3

1m

80,0 €

1,0 €/kg

4 kg

4,0 €

2

8,0 €

3

27,9 m

2 790 €

3

3

Sapata para contraforte-Betão (m )
Sapata para contraforte-Armadura (Kg)

25,0 €/m

2

2

Sapata para contraforte-Cofragem (m )

100 €/m

3

3

Parede entre contrafortes-Betão (m )

0,32 m

Parede entre contrafortes-Armadura (kg)

1,0 €/kg

111,6 kg

111,6 €

Parede entre contrafortes-Cofragem (m2)

25,0 €/m2

91,67 m2

2 291,67 €

3

27,50 €

1,1 kg

1,10 €

2

183,33 €

123 ml

9 804,80 €

100,0 €/m

3

3

Sapata parede entre contrafortes-Betão(m )
Sapata parede entre contrafortes-Armadura(kg)

1,0 €/kg

Sapata parede entre contrafortes-Cofragem(m )

25,0 €/m

Microestacas (ml)

80,0 €/ml

2

2

0,28 m

7,33 m

TOTAL [€]

30 790,0 €

TOTAL[€/m2]

246,3 €

Tabela 6.6-Custos da solução alternativa B2

Solução alternativa B2
Custo
unitário
100,0 €/m3

Dimensão

Custo total

108 m3

10 800,0 €

Contraforte-Armadura (kg)

1,0 €/kg

432 kg

432,0 €

Contraforte-Cofragem (m2)

25,0 €/m2

8 m2

200,0 €

Sapata para contraforte-Betão (m3)

80 €/m3

1 m3

80,0 €

Sapata para contraforte-Armadura (Kg)

1,0 €/kg

4 kg

4,0 €

Sapata para contraforte-Cofragem (m2)

25,0 €/m2

0,22 m2

5,6 €

Parede entre contrafortes-Betão (m3)

100 €/m3

30,3 m3

3 030 €

1,0 €/kg

12 kg 1

121 €

2

Elemento
Contraforte-Betão (m3)

Parede entre contrafortes-Armadura (kg)
Parede entre contrafortes-Cofragem (m )

25,0 €/m

103 m

2 569 €

Sapata parede entre contrafortes-Betão(m3)

80,0 €/m3

0,31 m3

24,7 €

Sapata parede entre contrafortes-Armadura(kg)

1,0 €/kg

1 kg

1,2 €

Sapata parede entre contrafortes-Cofragem(m2)

25,0 €/m2

8,22 m2

205,6 €

Microestacas (ml)

80,0 €/ml

91,92 ml

7 353,6 €

2

2

TOTAL [€]

24 827,3 €

TOTAL[€/m ]

198,6 €

2
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Em relação à solução alternativa C, cortina de estacas moldadas, foi calculado o custo do betão e das
armaduras para as estacas, do betão utilizado no revestimento entre estacas, do equipamento utilizado na
furação destas, vara de “Kelly”, e os custos inerentes à construção da viga de coroamento (betão, armadura
e cofragem). Foi igualmente contabilizado o custo das ancoragens por metro linear(ml).
Tabela 6. 7-Custos da solução alternativa C.

Solução alternativa C
Elemento

Custo unitário

Dimensão

Custo total

3

3

5 756,67 €

100,0 €/m2

125 m2

12 500,00 €

1,2 €/kg

188,4 kg

226,08 €

50,0 €/ml

145,83 ml

7 291,67 €

100,0 €/m3

0,64 m3

64,00 €

Viga de coroamento-Armadura(kg)

1,0 €/kg

89,60 kg

89,60 €

Viga de coroamento-Cofragem(m2)

25,0 €/m2

1,60 m2

40,00 €

Ancoragens provisórias (ml)

75,0 €/ml

62,50 ml

4 687,50 €

3

Betão para estacas (m )
Betão projetado, armado e drenado,
e revestimento entre estacas (m2)
Armadura para estacas (kg)

110,0€/m

Furação de estacas (ml)
Viga de coroamento-Betão(m3)

52,33 m

TOTAL [€]

30 655,51 €

TOTAL[€/m2]

245,24 €

Como se pode comprovar as soluções alternativas A1, A2 e B2 são economicamente mais vantajosas,
quando comparadas com a solução adotada (secção 1-S1).

6.4. Análise Global
Na análise global das soluções estudadas foi verificado o Estado Limite de Utilização, que se refere às
deformações horizontais e verticais. Foram também comparados os custos associados a cada solução.
Assim, foi possível avaliar as principais vantagens e desvantagens de cada solução, identificando a solução
que apresenta maior relação custo benefício.
Na tabela 6.8 apresentam-se os resultados obtidos para cada solução.
Tabela 6.8-Análise global das soluções estudadas.

Solução adotada
Solução
Secção 1(S1)
δh, terreno [mm]
16,8

A1

A2

B1

B2

C

17,7

12,1

11,4

17,1

9,8

δh, cortina [mm]

12,3

14,5

7,3

5,8

10,9

9,8

δv, terreno [mm]

12,1

13,9

7,9

-9,5

-15,1

6,5

δv, cortina [mm]

-10,1

-11,9

-7,6

-9,5

-15,1

-2,8

Custo [€/m2]

207,1

174,2

174,2

246,3

198,6

245,2

Como referido anteriormente, as soluções alternativas A1, A2 e B2 são economicamente mais vantajosas
comparativamente à solução adotada (S1). A solução alternativa A1 apresenta deslocamentos superiores
aos desta solução, como seria expectável, visto que a sua diferença face à solução adotada foi a omissão de
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um nível de ancoragens. Contudo, as soluções alternativas A2 e B2 apresentam deslocamentos inferiores
aos verificados na solução adotada (S1).
Aa solução mais vantajosa apresentada foi a solução alternativa B2, na medida em que o valores dos
deslocamentos da cortina e o custo desta solução foi menor que o analisado para a solução adotada (secção
1-S1). Para além disso, esta solução expõe a mais valia de não apresentar ancoragens, o que é extremamente
importante no presente estudo.
Na solução alternativa B1 apresentam-se deslocamentos significativamente inferiores aos da solução
adotada, porém, tratando-se da solução mais rígida estudada, os custos inerentes à sua construção são
elevados. Desta forma, e apesar desta solução não conter ancoragens, a sua construção não é
economicamente viável.
A solução alternativa C ilustra visíveis vantagens ao nível dos deslocamentos, porém, em termos
económicos, apresenta uma diferença de 38,1 €/m2 face à solução adotada (S1). Por um lado, quando esta
solução foi comparada com a solução adotada (S1), conclui-se que a solução (S1) é mais agressiva para o
terreno, pois trata-se de uma solução que não apresenta ficha, mas sim microestacas afastadas de 3 metros,
pelo que não é verificado o efeito de cortina. Por outro lado, a aplicabilidade desta solução é mais pertinente
em solos menos coerentes ou na presença de nível freático. Assim sendo, a solução alternativa C é uma
hipótese válida para a estrutura de contenção avaliada, no entanto, apresenta um custo elevado que não se
justifica para o caso de estudo em análise.
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7. Conclusões
7.1. Considerações finais
Como primeira análise, é importante referir que os objetivos da presente dissertação foram cumpridos, na
medida em que a revisão bibliográfica possibilitou aprofundar o conhecimento da temática de escavações
e contenção periférica. O acompanhamento do caso de estudo durante todo o seu processo construtivo
constitui uma mais valia ao permitir visualizar os trabalhos executados, e o estudo das soluções de
escavação e contenção periférica para a construção de pisos enterrados admitiu a criação de soluções
alternativas face à solução adotada em obra. Só assim foi possível tecer conclusões acerca do tema
abordado.
Concluiu-se que a construção em Portugal atravessa um período de grandes mudanças, apresentando uma
grande evolução na área da reabilitação urbana. Desta forma, as soluções em profundidade são cada vez
mais solicitadas e necessárias nestas obras.
No caso de estudo acompanhado, verificou-se que o plano de instrumentação e monotorização não foi muito
competente, o que poderia ter sido gravoso caso os deslocamentos das estruturas de contenção tivessem
sido maiores. Desta forma é necessário que ocorra uma gestão eficiente do faseamento construtivo, que
permita antever situações que possam colocar em risco a segurança das estruturas.
Em relação às modelações efetuadas, foi possível aprender e compreender o programa de elementos finitos
Plaxis 2D. Evidentemente, através das modelações referidas, identificou-se o comportamento do solo, das
estruturas de contenção periférica e da sua influência nas construções vizinhas.
A primeira modelação efetuada refere-se à solução adotada em obra (S1). Sendo, a partir desta, realizadas
as soluções alternativas. Na solução adotada (S1) analisaram-se os deslocamentos da parede ao longo do
seu processo construtivo e os seus respetivos esforços. Sendo visível o comportamento das ancoragens,
verificou-se que após o seu tensionamento, ocorreu uma redução dos deslocamentos horizontais, atenuando
os níveis de escavação seguintes. A análise de esforços efetuada possibilitou uma melhor compreensão da
forma como estes são transmitidos à parede de contenção.
Nas modelações referentes às soluções alternativas foram analisadas situações com menos níveis de
ancoragens e que tentassem otimizar a solução face à adotada em obra (S1). Deste modo, comparam-se os
resultados obtidos a nível do campo de deslocamentos e de tensões das soluções, sendo estes validados
através dos valores de alerta e alarme presentes no projeto.
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7.2. Desenvolvimentos futuros
A realização deste trabalho permitiu aferir o interesse no estudo de outros aspetos, como:
▪

A existência de um plano de instrumentação mais rigoroso, visto que seria proveitoso a contemplação
de um maior número de elementos, bem como a inclusão de inclinómetros que permitiriam um melhor
controlo das estruturas de contenção e das construções vizinhas, através da medição da rotação destas.

▪

O resultado de um plano de instrumentação abrangente possibilitaria a realização de uma retroanálise,
que efetuasse comparações entre os resultados dos aparelhos de instrumentação e os resultados da
modelação. Na retroanálise existiria a alteração das características do solo, para que fosse possível uma
aproximação do comportamento deste face aos resultados da modelação e ao verificado em obra. Deste
modo, ocorreria uma calibração dos modelos usados para o dimensionamento das estruturas de
contenção.

▪

Quanto às soluções alternativas, seria proveitoso a análise de outro método construtivo para a parede
de contenção, em particular, os painéis de CSM que apresentam grandes vantagens.

▪

No que se refere ao programa de elementos finitos utilizado, seria proveitoso a análise deste estudo
num programa de elementos finitos 3D, sendo possível considerar a influência dos aspetos
tridimensionais das soluções e dos respetivos faseamentos construtivos, que funcionam em diferentes
planos, caracterizando o caso de estudo tridimensional. Assim, seriam incluídos os escoramentos de
canto que se encontram presentes na contenção periférica estudada, obtendo resultados mais realistas.
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Anexos

Anexo I-Perfis geológicos-geotécnicos;
Anexo II- Gráficos do deslocamento horizontal ao longo das fases construtivas na secção 2;
Anexo III-Deformadas das soluções alternativas;
Anexo IV-Tensões verticais das soluções alternativas;
Anexo V-Tensões tangenciais das soluções alternativas.
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