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Resumo 

O mercado da construção civil em Portugal tem-se adaptado em função da realidade e contexto no qual 

se insere. É nos grandes centros demográficos, nomeadamente em zonas nobres de valor cultural 

significativo, onde se têm verificado os maiores níveis de procura para a construção e reabilitação de 

edifícios existentes, havendo, portanto, a necessidade de se rentabilizar ao máximo o espaço dado o valor 

que lhe é atribuído. 

É neste contexto que surge o tema da dissertação, que aborda a utilização de técnicas de contenção 

periférica para apoio da execução dos trabalhos de escavação e realização de estruturas enterradas, 

utilizadas numa empreitada que servirá como caso de estudo. O objetivo passará essencialmente por 

descrever e caracterizar estas tecnologias, pela apreciação dos respetivos processos construtivos e pela 

comparação entre a fase de produção e o respetivo projeto de execução. 

De todos os processos envolvidos dar-se-á particular destaque à execução de estruturas de contenção de 

paredes do tipo Munique e à realização de ancoragens, utilizadas como estruturas de suporte. Estes são 

os elementos preponderantes definidos para a solução não só do presente caso de estudo, mas como na 

maioria das obras de natureza semelhante. 

Abordar-se-ão as técnicas utilizadas para conter as fachadas do edifício existente, condição obrigatória na 

remodelação de imóveis classificados como património cultural, como é o caso. Esta obrigatoriedade, 

embora condicionante, é uma realidade com a qual as empresas de construção têm de lidar. 

Dar-se-á também destaque ao Plano de Instrumentação e Observação, instrumento essencial na 

manutenção das condições de segurança em obras desta natureza, e à importância da sua correta 

implementação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Construção, Escavação, Contenção, Paredes tipo Munique, Ancoragens, Fachadas, 

Instrumentação. 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

Abstract 

The construction market in Portugal has been adapting according to the reality and context in which it is 

inserted. It’s in the great demographic centres, especially in noble areas of significant cultural value, 

where there have been higher levels of demand for construction and rehabilitation zones. There is, 

therefore, the need to maximize the space given the current value it holds. 

It’s in this context that the topic of the dissertation arises, which addresses the use of peripheral earth 

retaining techniques that support the execution of excavation works and the realization of buried 

structures, based in a project that will serve as a case study. The objective will essentially be to describe 

and characterize these technologies by assessing the respective construction processes and by comparing 

the production phase to the respective execution project. 

Of all the processes involved, special attention will be given to the execution of King Post Walls and to the 

(realization of) ground anchors used as supporting structures. These are the preponderant elements 

defined for the solution, not only of the present case study, but also in most works of similar nature. 

The techniques used to contain the old facades of the existing building will be addressed, for it is a 

mandatory condition in the remodelling and/or rebuilding of properties classified as cultural heritage (as 

is the case). This obligation, although conditioning, is a reality that construction companies must deal with. 

The Instrumentation and Observation Plan will also be highlighted, as well as the importance of its correct 

implementation, for it is an essential tool in maintaining safety conditions in works of this nature. 
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Simbologia 

H – Altura de escavação; 

δ – Deslocamento horizontal do muro ou terreno de tardoz; 

ka – Coeficiente de impulso ativo; 

ϒ – Peso volúmico do solo; 

cu – Resistência não drenada do solo; 

α – Ângulo entre a ancoragem e a superfície horizontal; 

Fanc – Força na ancoragem; 

W – Peso próprio da parede; 

 ; – Força de atrito vertical no lado ativoܨ

 ; – Força de atrito vertical no lado passivoܨ

Fb – Força desenvolvida na base da cortina; 

σ – Tensão normal; 

σ1 / σ3 – Tensões principais; 

σ1 - σ3 – Tensão deviatórica; 

φ – Diâmetro; 

Ra – Resistência externa da ancoragem; 

Pp – Tração máxima de ensaio; 

Ptk – Carga característica da armadura; 

Pt0,1k  – Tração característica da armadura à qual ocorre 0.1% da deformação permanente. 
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1. Considerações Iniciais 

1.1. Enquadramento Geral e Objetivos 

O contexto geral do mercado da construção civil em Portugal continua a atravessar uma fase delicada, 

com volumes de negócio consideravelmente inferiores àqueles verificados em décadas anteriores. Várias 

foram as causas que originaram esta mudança de paradigma, desde as várias crises financeiras globais, à 

consequente instabilidade dos mercados e à incapacidade geral de inúmeros países em recuperar 

economicamente.  

0 mercado da construção civil foi dos primeiros a ser afetado por tais razões, com consequências 

extremamente penosas para o sector ficando, como tal, irreversivelmente alterado. Outrora 

caracterizado por grandes obras públicas por uma grande expansão generalizada dos centros urbanos, 

através de construções de raiz e em terrenos “novos”, agora é fundamentalmente composto por obras 

de reabilitação e reconstrução nas zonas mais nobres onde se tem verificado um aumento exponencial 

da procura.  

Este facto é suportado por fatores como a evolução significativa do mercado turístico, principalmente nos 

grandes centros urbanos de Portugal, bem como a do mercado imobiliário, nomeadamente de luxo, onde 

os clientes têm preferências claras e precisas relativas às características dos imóveis que pretendem 

adquirir. 

Inserido neste contexto está o tema desta dissertação que, como o título indica, tem como objetivo 

primário a realização de um estudo da execução em obra de soluções de escavação e contenção periférica, 

bem como o de recalçamento de fachadas, utilizadas em construções correntes.  

Grande parte do público alvo dos mercados imobiliários e turístico denota uma clara tendência de 

preferência por espaços nobres da cidade, caracterizados por construções antigas e muitas delas de valor 

histórico e cultural considerável. Associados a estas zonas existem também rigorosos procedimentos 

legais cujo objetivo é precisamente preservar as suas características e manter a identidade e o património 

cultural. A obrigatoriedade de preservação de fachadas históricas dos edifícios, por parte das entidades 

competentes, é um exemplo destes procedimentos legais, e será também um tema presente nesta 

dissertação. 

Com o aumento exponencial da valorização dos terrenos em centros urbanos, surge a necessidade de 

adoção de técnicas construtivas e soluções de arquitetura que permitam a melhor rentabilização do 

espaço possível, e é nesse sentido que o aproveitamento do subsolo, através da realização de caves e 

estruturas enterradas, assume-se como necessidade fundamental em praticamente todas as empreitadas 

localizadas nestas zonas.  

Para a concretização do objetivo do presente estudo propõe-se a realização de uma análise comparativa 

entre um projeto de escavação e contenção periférica e a sua respetiva implementação, através do 

acompanhamento de uma obra específica, que será posteriormente apresentada como caso de estudo. 
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Esta possibilidade de observar in situ a execução dos trabalhos é fundamental pois permite a verificação 

da viabilidade e adequabilidade, em fase de produção, das soluções adotadas e previstas em projeto, bem 

como a análise da preponderância dos condicionantes e dificuldades técnicas presentes durante a 

execução das mesmas.  O faseamento dos processos construtivos será alvo de uma apreciação em função 

da realidade verificada em obra. O mesmo se aplica ao plano de observação e instrumentação proposto, 

pois uma análise cuidada à instrumentação instalada permitirá correlacionar a sua implementação com a 

eventual necessidade de alteração e/ou adoção de novas soluções ou medidas de reforço.  

 

1.2. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos. O presente capítulo é referente à 

introdução, onde se realiza um breve enquadramento geral do tema em estudo, bem como os objetivos 

propostos principais e onde se apresenta a estrutura geral da dissertação.  

Nos dois capítulos seguintes – Capítulo 2 e Capítulo 3 – serão apresentados os fundamentos teóricos 

relativos aos principais temas em estudo. Começar-se-á pelas estruturas de contenção periférica, no 

segundo capítulo, onde se distinguirão os diversos tipos e modos de funcionamento, as ações envolvidas 

e modos de rotura. A técnica de contenção Paredes tipo Munique será estudada em pormenor visto ter 

sido a solução adotada no caso de estudo e merecer, como tal, particular destaque. 

O Capítulo 3 é acerca dos sistemas de suporte de escavações, nomeadamente escoramentos, bandas de 

laje e ancoragens, relativamente às quais se abordarão as principais características, constituição, modos 

de funcionamento e de rotura e outros temas considerados importantes como, por exemplo, o controlo 

de qualidade associado à sua execução. 

O Capítulo 4 será constituído pela apresentação do caso de estudo, a empreitada Liberdade 203. A partir 

da contextualização e enquadramento geral, bem como dos principais condicionamentos presentes no 

local, serão introduzidas as soluções adotadas em projeto e o respetivo processo e faseamento 

construtivo. Será dado destaque particular ao plano de observação e instrumentação, fundamental para 

este tipo de trabalhos, através da enumeração e caracterização dos meios utilizados e das grandezas a 

medir, bem como da respetiva evolução. Esta será analisada através da observação dos dados das leituras 

e associada a eventuais ações adicionais em projeto e obra.  

Realizar-se-á uma apreciação crítica à execução do projeto de escavação e contenção periférica, bem 

como do projeto de contenção e recalçamento das fachadas. O acompanhamento contínuo dos trabalhos 

permitiu a identificação dos principais condicionamentos e obstáculos, tanto previstos como imprevistos, 

em termos de viabilidade, facilidade de execução e cumprimentos de prazos. Desta forma as alterações 

ocorridas em obra e dificuldades técnicas serão alvo de análise, com o intuito de tentar identificar aquelas 

que se revelam como mais comuns, e, por conseguinte, com maior margem de otimização.   

Finalmente, no Capítulo 5, apresentar-se-ão as conclusões obtidas e as considerações finais relativas à 

dissertação, bem como algumas sugestões para desenvolvimentos futuros.
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2. Estruturas de Contenção 

2.1. Considerações Gerais 

Conforme abordado no primeiro capítulo da presente dissertação, tem-se vindo a verificar, ano após ano, 

um aumento exponencial na valorização nos terrenos em zonas nobres dos grandes centros 

demográficos. Esta valorização é consequência do incremento da procura que se tem verificado nestas 

zonas, principalmente no que toca aos mercados imobiliário e turístico, e como tal há a necessidade de 

se realizarem empreitadas de grande envergadura em altura e profundidade.   

Para a execução de caves ou estruturas subterrâneas é necessária a execução de estruturas de contenção, 

que, como o nome indica, têm como função o suporte dos terrenos a tardoz das áreas de escavação, 

permitindo assim a existência de plataformas de trabalho a diferentes cotas. As estruturas de contenção 

periférica permitem a escavação na vertical, ou próxima da vertical, e assumem-se como fundamentais 

em obras nas quais a limitação de espaço é a maior condicionante verificada, garantindo a capacidade de 

aproveitamento da área do lote [1].  

Existem diversas técnicas para a execução de estruturas de contenção de terrenos, sendo que se devem 

utilizar critérios rigorosos de escolha para a definição das soluções mais viáveis para cada empreitada. 

Fatores como o tipo de terreno, as envolventes à área de intervenção ou a posição do nível freático são 

críticos, e têm de ser tomados em consideração juntamente com outros, também importantes, como os 

prazos de obra, orçamentos disponíveis e critérios de segurança. Na tabela 1 apresentam-se os fatores 

que, em regra geral, definem a escolha das técnicas para de contenção periférica numa empreitada 

específica [2]. 

Tabela 1: Fatores condicionantes para a escolha de uma solução de contenção periférica [2] 

Fatores técnicos Fatores económicos 

 Condições geológicas e geotécnicas do local; 

 Condições de vizinhança; 

 Acessos; 

 Área de estaleiro; 

 Profundidade do nível freático; 

 Espaço disponível para execução dos trabalhos; 

 Critérios de resistência necessários; 

 Profundidade de escavação. 

 Especialização técnica das equipas; 

 Custo dos equipamentos especializados; 

 Mão de obra e materiais; 

 Prazos de execução; 

 Orçamentos disponíveis. 

 

A partir dos critérios acima listados define-se qual a melhor solução a adotar sendo que, dado o caráter e 

a natureza dos trabalhos associados, é fundamental um acompanhamento rigoroso em fase de obra e 

confirmação dos pressupostos assumidos em fase de projeto. A execução destas estruturas implica a 

alteração dos estados de tensão nos terrenos a intervir, bem como a introdução de ações nos edifícios 
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vizinhos e nos arruamentos anexos que podem colocar em causa a viabilidade e execução dos trabalhos. 

Por estes motivos deve-se considerar sempre a hipótese de alteração ou substituição das soluções 

definidas e eventuais medidas de reforço em função da evolução da empreitada e dos comportamentos 

verificados em fase de obra. 

 

2.2. Tipologias e Modo de Funcionamento 

O EC7 (Eurocódigo 7 – Projeto geotécnico, 2010) preconiza a existência de vários tipos de estruturas de 

contenção periférica, de acordo com o seu modo de funcionamento e interação com os terrenos que 

devem suster. Estas podem ser estruturas de contenção rígidas, flexíveis ou mistas [3]. Estas últimas, 

conforme o nome indica, englobam um misto entre as duas técnicas previamente mencionadas. Segue-

se uma breve descrição das suas caraterísticas e particularidades. 

 

2.2.1. Tipologias e Modo de Funcionamento 

As estruturas de contenção rígidas são elementos de suporte cuja resistência e capacidade derivam 

essencialmente do seu peso próprio. A partir deste pressuposto são dimensionadas para que a força 

gravítica exercida por si próprias permita a contenção dos impulsos dos terrenos de tardoz e o controlo 

de eventuais deslocamentos excessivos ou deslizamentos. Apresentam, em regra geral, espessuras 

consideráveis e sapatas com ou sem elementos salientes (contrafortes, por exemplo) como elementos de 

fundação, sendo-lhes associados movimentos de corpo rígido. A estimativa das pressões às quais estão 

sujeitas realiza-se através das teóricas clássicas de impulsos, enunciadas mais à frente, e destacam-se 

como exemplos destas estruturas os muros de gabiões, de alvenaria (argamassada ou não) e de betão [4]. 

 

2.2.2. Estruturas de Contenção Flexíveis 

Nas estruturas de contenção flexíveis, contrariamente às rígidas, não é o peso próprio que garante a 

estabilidade estrutural e a capacidade resistente aos impulsos dos terrenos a conter. Estes tipos de 

estruturas funcionam essencialmente à flexão, estando a estabilidade garantida através de elementos de 

suporte horizontal (travamentos) e das suas fundações [5]. Como consequência são caracterizadas por 

esbeltezas e espessuras reduzidas, permitindo um melhor aproveitamento das áreas de escavação, o que 

as torna a solução periférica predileta na contenção de terrenos em zonas onde o aproveitamento do 

espaço é fundamental. Segundo [6], as estruturas de contenção flexíveis podem distinguir-se através das 

suas condições de apoio: 

 Autoportantes, onde a estabilidade é garantida através da zona enterrada da cortina; 

 Mono-apoiadas, onde os apoios de travamento horizontal (escoras ou ancoragens) apresentam apenas 

1 nível/alinhamento horizontal; 
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 Multi-apoiadas, onde os mesmos elementos de travamento já apresentam diversos níveis/alinhamentos 

horizontais.  

Por não funcionarem por gravidade e, consequentemente, serem elementos de dimensões reduzidas, 

apresentam deslocamentos superiores associados às pressões e impulsos transmitidos pelos terrenos 

adjacentes. As estruturas de contenção flexíveis garantem então uma maior capacidade de redistribuição 

de esforços em função da sua deformabilidade e apresentam menores momentos fletores instalados, 

quando comparadas com as estruturas de contenção rígidas [1]. 

Como exemplos de estruturas de contenção flexíveis têm-se as cortinas de paredes moldadas, cortinas de 

estacas prancha, estacas moldadas e paredes de Berlim provisórias ou definitivas. Estes vários tipos 

diferem em vários aspetos, nomeadamente nos materiais que os constituem (aço, betão e madeira, 

essencialmente), nos processos executivos associados, e também nos elementos de suporte que 

asseguram, total ou parcialmente, a sua estabilidade [7]. De acordo com o EC7 [3], o tipo de estrutura 

designado por cortina refere-se a estruturas delgadas que se encontram suportadas por escoras, 

ancoragens e/ou pressões de terras do tipo passivo, assuntos que serão abordados adiante no texto.  

Embora as várias técnicas associadas à execução de paredes de contenção flexíveis apresentem as suas 

vantagens e desvantagens, com maior ou menor adequabilidade em função das suas características – 

sendo, portanto, benéfica a apresentação em detalhe de cada uma – apenas se abordará em específico a 

técnica de paredes de Berlim definitivas (ou paredes de Munique). Tal deve-se ao facto de ter sido a 

técnica utilizada no caso de estudo e, como tal, aquela que se apresenta como mais relevante para a 

presente dissertação.  

Refira-se também que a execução de cortinas como elemento de contenção flexível contempla duas fases 

distintas, com diferentes meios de funcionamento. A primeira, correspondente à fase de escavação e da 

própria realização das cortinas, apresenta um caráter provisório onde a estrutura funciona como uma viga 

contínua com os elementos de suporte a servirem de apoios horizontais. Por sua vez a segunda fase é 

definitiva, pois a cortina apoia-se ao nível das lajes dos pisos enterrados e na fundação do edifício 

existente, desativando-se os elementos de suportes utilizados na fase provisória [7]. 

2.2.2.1. Impulsos de Terras 

Tendo como principal função o suporte de terrenos durante a execução de trabalhos de escavação, as 

estruturas de contenção periféricas têm de possuir a capacidade de resistir aos impulsos e às ações 

transmitidas pelos terrenos adjacentes. Para tal é necessário utilizarem-se métodos que permitam a 

quantificação destas ações e o consequente dimensionamento da estrutura propriamente dita. 

2.2.2.2. Teoria de Coloumb 

Segundo as teorias clássicas, através de uma abordagem relativamente simples e direcionada para 

estruturas mais rígidas, os diversos tipos de movimentos associados aos solos podem ser classificados em 

três estados – estado ativo, estado passivo e estado de repouso - dependendo da tendência de 
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Figura 1: Deslocamentos associados a estruturas de contenção periférica e 
estados do solo (retirado de [8]) 

deslocamento verificada no muro. Com base nestas teorias, desenvolvidas por Coloumb, é possível 

estimarem-se os impulsos transmitidos aos muros de contenção, assumindo a existência de um 

movimento de rotação em torno da base do muro ou de translação da estrutura de suporte [5]. 

Com base na figura 1, sendo H a altura de escavação e δ o movimento do muro, é possível definir qual o 

estado e a tendência de deslocamento que o solo apresenta. Por exemplo, para uma altura de escavação 

H e um deslocamento superior a δ > 0.001H, está-se perante uma situação de estado ativo, com tendência 

de movimento do muro para o interior da zona escavada, enquanto que para deslocamentos δ < 5 x 10-4 

o estado do solo é considerado passivo e tende a deslocar-se para o tardoz do muro. Note-se que a 

mobilização do estado passivo do solo implica deslocamentos significativos e pressões superiores às 

necessárias para a mobilização do estado ativo e, como tal, para efeitos de dimensionamento é comum 

não contabilizar de todo este efeito ou multiplicá-lo por um fator de segurança de 1/2 ou 1/3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Diagramas de Terzaghi e Peck 

O que sucede nas estruturas de contenção rígidas, onde a mobilização dos estados dos solos ocorre devido 

a movimentos de rotação na base, não é válido para as estruturas de contenção flexíveis. Tal deve-se ao 

facto de serem estruturas travadas com elementos de suporte horizontal que, consoante as suas 

características, implicam alterações à distribuição de impulsos e pressões nas cortinas [6]. 

Trata-se, portanto, de uma situação onde as pressões não são passíveis de estimar pelas teorias de 

impulso clássicas, mencionadas no subcapítulo anterior, pois dependem da localização e rigidez dos 

elementos de travamento horizontal. Os diagramas de pressões deixam de ser triangulares, como na 

teoria de impulsos de Coloumb, onde cada nível de travamentos colocado implica uma redução nos 

deslocamentos verificados na sua vizinhança, aumentando depois consoante a altura livre entre cada 

nível. 

Através de numerosas experiências realizadas através da observação de estruturas de contenção, nas 

quais se mediam os esforços nas escoras instaladas nas cortinas, foi possível realizar-se um diagrama de 
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Figura 2: Diagramas de Terzaghi e Peck (adaptado de [4]) 

pressões aparentes nos solos (argilas ou areias), tendo-se concluído que os valores obtidos nas diversas 

escoras divergiam entre si. Este facto é sobretudo devido ao processo construtivo associado à execução 

destas técnicas pois, ao ser realizado em fases (ou níveis de escavação), implica a geração de pressões 

enquanto o terreno está descomprimido (e com tendência para se deslocar para o interior do recinto de 

escavação), até se realizar o próximo nível de travamentos. Por sua vez estes, ao aplicar forças na cortina 

contra o maciço, para além da reposição do estado de tensão horizontal e da recuperação dos 

deslocamentos sofridos durante a escavação, preparam o restante maciço para a fase seguinte. A 

aplicação das escoras reduz as tensões do lado passivo do solo e como consequência este sofre menores 

deformações, garantindo um bom comportamento em termos de esforços e deslocamentos [5]. 

Note-se que, embora os resultados obtidos e a realização dos diagramas de pressões estarem associados 

às condições geológicas e geotécnicas dos terrenos das obras observadas, tal não impediu o uso 

generalizado dos mesmos para efeitos de dimensionamento de cortinas de contenção flexíveis em 

empreitadas de natureza semelhante. 

Estes diagramas aparentes foram resumidos e apresentados por Terzaghi e Peck e são úteis na medida 

em que podem ser aplicados de forma inversa à metodologia que permitiu a sua realização: a partir das 

pressões definidas nos diagramas é possível estimar as forças aplicadas nas escoras, em função da sua 

localização e espaçamento e, consequentemente, efetuar-se o respetivo dimensionamento para 

assegurar o equilíbrio das pressões exercidas pelas terras sobre a estrutura de suporte. Na figura 2 

apresentam-se os diagramas de pressões de Terzaghi e Peck, onde Kɑ representa o coeficiente de impulso 

ativo, γ o peso volúmico do solo, cu a resistência não drenada do solo e H a altura da escavação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. Equilíbrio Vertical 

A existência de elementos de suporte horizontal nas cortinas, para os efeitos já mencionados, implica a 

introdução de esforços verticais consideráveis nas cortinas, fazendo do equilíbrio vertical um aspeto 

relevante no dimensionamento. As ancoragens, por exemplo, ao serem pré-esforçadas e possuírem 

inclinações consideráveis em função das condições vizinhas (edifícios existentes, infraestruturas de 
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Figura 3: Transmissão de cargas verticais em paredes moldadas (esquerda) e paredes de Munique (direita) 
(retirado de [7]) 

serviços enterradas), acabam por introduzir forças verticais na coluna e mobilizar um esforço de equilíbrio 

que se desenvolve na base da parede, provocado pela reação do terreno de fundação.  

Note-se que em estruturas de contenção flexíveis onde há uma parte da cortina enterrada (paredes 

moldadas ou cortinas de estacas prancha) há a mobilização de um esforço de atrito na interface estrutura-

solo, no lado passivo do solo perto da base da cortina. Este esforço permite manter os deslocamentos 

dentro de valores aceitáveis, visto que estas estruturas apresentam rigidez considerável e condições de 

apoio adequadas.  

Por outro lado, nas estruturas de contenção tipo paredes de Munique ou de Berlim, não existe nenhum 

troço de cortina enterrado, sendo que deste modo não se verifica a existência de um lado passivo e, 

consequentemente, a mobilização de qualquer esforço de atrito (figura 7, à esquerda). Como tal o 

equilíbrio às ações verticais deverá ser acomodado pelos perfis metálicos ou pelas microestacas enquanto 

não é atingida a profundidade final de escavação e a ligação da base da parede às fundações definitivas. 

Nestas situações a fase de escavação mais crítica corresponde à execução do último nível de painéis, pois 

os elementos de fundação estão sujeitos a elevadas cargas verticais [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em fase definitiva despreza-se a contribuição dos perfis metálicos ou microestacas na resistência às ações 

verticais, pois será a nova fundação da parede (sapata corrida, por exemplo) o elemento de suporte 

principal. 

 

2.3. Influência nas Construções Vizinhas 

A execução de trabalhos de escavação introduz descompressões nos solos adjacentes que, por sua vez, 

tendem a apresentar deslocamentos para o interior da área de escavação. Como estes terrenos vizinhos 

são compostos, na sua grande maioria, por lotes com edificações próprias, é fundamental a quantificação 

e monitorização das potenciais ações que os trabalhos de escavação possam implicar nos terrenos 
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adjacentes. Para além da escavação também o processo construtivo associado às paredes de contenção 

pode originar ações indesejáveis nos terrenos a tardoz, nomeadamente no que diz respeito à introdução 

de vibrações excessivas nos solos (durante os trabalhos de furação e/ou cravação) ou através do 

rebaixamento do nível freático nas zonas circundantes à área de intervenção. Seguem-se algumas das 

consequências que podem condicionar o funcionamento e estabilidade das estruturas vizinhas: 

 Falhas estruturais; 

 Deslocamentos excessivos; 

 Vibrações excessivas; 

 Modificação do regime hidrogeológico. 

Os primeiros dois tópicos listados referem-se essencialmente ao bom dimensionamento e à correta 

execução do sistema de contenção periférica. Nos casos em que tal não acontece, com estruturas 

demasiado flexíveis, sistemas de travamento aligeirados ou eventuais erros no processo construtivo, 

podem dar-se deslocamentos excessivos nos terrenos a tardoz comprometendo-se a estabilidade 

estrutural dos edifícios existentes nessas zonas. As falhas estruturais podem ocorrer ao nível da parede 

de contenção em si, ao nível dos travamentos ou ao nível da estabilidade do fundo da escavação [9]. 

A introdução de vibrações excessivas nos solos poderá implicar também efeitos indesejados nos edifícios 

vizinhos, uma vez que a sua presença pode significar a compactação e consolidação dos solos a tardoz e, 

consequentemente, assentamentos diferenciais nos mesmos que em regra geral causam o aparecimento 

de fendilhações nas estruturas vizinhas. É possível verificar, na figura 4, um exemplo genérico onde a 

introdução de vibrações no solo (“vibrations”), através da cravação de uma estaca (“pile”) com recurso a 

um pilão (“pile driver”) na zona da nova fundação do edifício (“new foundation”), causam rotações 

(“displacement rotations”) ao nível das fundações do edifício existente (“existing Foundation”). 

É necessário, de igual forma, monitorizar constantemente a evolução do regime hidrogeológico nas zonas 

de influência dos trabalhos, pois a execução das estruturas de contenção poderá significar alterações ao 

nível freático existente nos terrenos circundantes. A alteração do nível das águas no terreno, por sua vez, 

poderá causar assentamentos e levantamentos nos solos anexos à escavação, o que causará 

invariavelmente efeitos indesejados para as estruturas que possam eventualmente existir. Refira-se 

também que nos casos em que há a necessidade de drenar o recinto de escavação (por bombeamento, 

essencialmente) pode ocorrer a criação de redes de percolação com gradientes suficientemente elevados 

para mobilizar o arrastamento de partículas de solos. A este fenómeno dá-se o nome de “Piping”, ocorre 

essencialmente em solos incoerentes e poderá implicar o aparecimento de assentamentos diferenciais na 

zona do recinto de escavação [9]. Na figura 5 representa-se esquematicamente o efeito de “Piping”, onde 

se verifica a alteração do nível freático derivado junto às paredes de contenção (“diaphragm walls”) 

executadas até à cota final de escavação (“final excavation”), originando movimentos de percolação e o 

aparecimento de terrenos arenosos (“sand lens”) no interior do recinto. 
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Figura 5: Efeitos das vibrações nas construções vizinhas 
(retirado de [9]) 

Figura 4: Efeito de "Piping" (retirado de [9]) 

Figura 6: Tipos de rotura rotacional em estruturas de contenção periférica (retirado de [3]) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Rotura em Estruturas de Contenção Flexíveis 

Existem diversos modos de rotura associados às estruturas de contenção flexíveis. Deve-se, em fase de 

dimensionamento, prever a possibilidade de ocorrência dos mesmos e garantir, através da atribuição de 

coeficientes de segurança previstos no EC7 [3], que os mesmos sejam mitigados e que a estrutura possa 

ser edificada em condições de segurança adequadas. Segue-se uma breve enumeração dos tipos de rotura 

mais comuns em tecnologias desta natureza. 

2.4.1. Rotura Rotacional 

Conforme o nome indica, este tipo de rotura dá-se quando existe um movimento de rotação da cortina 

para o interior da escavação (figura 6). Deve efetuar-se um estudo apropriado das condições da mesma, 

onde a interação solo-estrutura e a sua análise como um todo assume uma importância de relevo. 

Apresenta-se na figura 6 os esquemas representativos associados a roturas deste tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Rotura por Carregamento Vertical 

Conforme mencionado no subcapítulo 2.2.2.4, referente ao equilíbrio vertical em estruturas de contenção 

flexíveis, é necessário garantir a resistência às ações verticais originadas pelo peso próprio da estrutura e 

principalmente pela aplicação de elementos de suporte pré-esforçados (ancoragens). Os últimos, através 

de diversos fatores como a inclinação e profundidade, podem apresentar maiores ou menores influências 
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Figura 7: Rotura por incapacidade resistente dos elementos de suporte (adaptado de [1]) 

na geração de esforços verticais e, como tal, é necessário garantir que os elementos de suporte verticais 

nas cortinas (perfis metálicos ou microestacas de fundação) garantam o equilíbrio a estas ações até se 

atingir o fundo de escavação e se passar à fase definitiva da estrutura [7]. 

 

2.4.3. Rotura Hidráulica 

A rotura hidráulica poderá ocorrer nos casos em que existam forças de percolação nos terrenos 

subjacentes à escavação, suficientemente elevadas para reduzir as tensões efetivas nos solos, implicando 

uma perda de capacidade resistente e das propriedades mecânicas dos terrenos. Conforme mencionado 

no subcapítulo 2.3, referente à influência da execução de sistemas de contenção periférica nas 

construções vizinhas, estas forças de percolação dão-se essencialmente em solos incoerentes e poderão 

significar, em casos extremos, a rotura na base da escavação. 

 

2.4.4. Rotura dos Elementos de Suporte 

Este tipo de rotura diz respeito à verificada por incapacidade resistente dos sistemas de travamento 

horizontal (ancoragens), face aos esforços e pressões geradas pelos terrenos a tardoz (figura 7). Abordar-

se-á em detalhe este ponto adiante, no capítulo referente aos tipos de roturas em ancoragens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Paredes tipo Munique ou Berlim Definitivo 

As paredes tipo Munique consistem numa solução de contenção periférica do tipo flexível, inserindo-se 

na categoria das paredes multi-apoiadas, e foram a solução preconizada para a realização dos trabalhos 

de contenção no caso de estudo da presente dissertação. Utilizada como solução frequente em Portugal 

desde os anos 70, partilha várias semelhanças com as paredes de Berlim provisórias, nomeadamente no 

que diz respeito à execução faseada por níveis e na introdução de elementos de suporte verticais ao longo 

do seu perímetro [4]. 
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Figura 8: Exemplo de aplicação de paredes tipo Munique (retirado 
de [7]) 

Figura 9: Representação esquemática do efeito de arco em alçado (esquerda) e corte (direita) (retirado de [1]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos parágrafos que se seguem procurar-se-á explicar sucintamente as principais características e fatores 

que distinguem as paredes tipo Munique das outras soluções semelhantes. Não se dará especial atenção 

ao faseamento construtivo nesta altura, pois o mesmo será alvo de detalhe no capítulo 4 (Caso de Estudo), 

onde se abordarão os vários processos associados à solução e presentes em obra. No entanto pode 

referir-se desde já que são estruturas realizadas de cima para baixo, através de cortinas de betão armado 

suportadas horizontalmente por elementos de travamento do tipo ancoragens ou escoras, e fundadas 

através da introdução de perfis metálicos ou microestacas. 

Estes elementos, embora fundamentais durante a fase provisória da contenção (até se atingir a cota final 

de fundação e a execução das fundações e estrutura dos pisos enterrados), são desativados em fase 

definitiva, passando o suporte a ser realizado através dos elementos estruturais do novo edifício [7]. 

Refira-se também um fenómeno que ocorre durante a execução dos painéis das cortinas, ao qual se dá o 

nome de efeito de arco (figura 9), e que consiste na redistribuição de esforços das zonas de menor para 

as de maior deformabilidade, aliviando-se assim as tensões nas zonas mais frágeis. A execução das 

paredes de Munique tira partido deste efeito durante a fase de escavação, através das banquetas de 

terras que suportam os terrenos adjacentes às zonas escavadas para execução dos painéis. Assim, durante 

a escavação, há uma redução significativa das tensões na zona escavada e um aumento das mesmas no 

solo lateralmente adjacente. 
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Conforme se pode verificar na figura 9, o efeito de redistribuição de esforços também se verifica 

verticalmente, aquando a instalação dos elementos de travamento, verificando-se de igual modo o efeito 

de arco num plano vertical. Este efeito reduz as deformações nas zonas mais deformáveis (pranchas) e 

concentra os esforços nas zonas de apoio [10]. 

Apresenta-se de seguida, na tabela 2, o campo de aplicação de paredes de Munique, bem algumas 

vantagens e desvantagens associadas [7]. Será possível verificar que esta técnica é uma solução muito 

competitiva para obras realizadas em locais com grandes condicionantes em termos de espaço e, como 

tal, a mais utilizada em meios urbanos e grandes centros demográficos. 

 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens associadas à execução de paredes tipo Munique (retirado de [7]) 

Vantagens Desvantagens 

 Mais económica, ao nível de processos construtivos, 

face à execução de outras técnicas de estruturas de 

contenção flexíveis (paredes moldadas, por exemplo); 

 Bom índice de rentabilidade e aproveitamento do 

espaço existente (essencialmente devido à sua 

espessura reduzida); 

 Facilmente adaptáveis a situações com áreas de 

implantação reduzidas; 

 Necessidade de área de estaleiro reduzida; 

 Não requer, na sua maioria, pessoal e equipamentos 

especializados; 

 Permitem a execução dos trabalhos de escavação e 

contenção em simultâneo, permitindo um aumento 

generalizado dos rendimentos em obra durante estes 

trabalhos; 

 Possuem acabamentos aceitáveis, dado os painéis 

serem cofrados na face interior (painéis esses que serão 

elementos definitivos da própria estrutura).   

 Exigem terrenos com alguma coesão durante os 

períodos de tempo que permanecem sem entivação; 

 Provocam descompressões nos terrenos a tardoz 

(durante a fase de escavação), podendo originar 

assentamentos nas estruturas vizinhas e 

deslocamentos em excesso da própria cortina; 

 Mau desempenho para situações com presença de 

níveis freáticos elevados (dificuldade em garantir a 

estanqueidade para períodos longos), mesmo com 

soluções de impermeabilização e drenagem adicionais; 

 Prazos de execução demorados. 

 

Refira-se, por último, que as maiores patologias associadas à execução destes elementos de contenção 

são consequência das suas desvantagens descritas acima. Podem ocorrer problemas de infiltrações, 

derivados do seu mau comportamento drenante no geral, ou problemas de encurvadura dos elementos 

de suporte verticais provisórios (essencialmente nos casos em que utilizam perfis metálicos). 
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3. Estruturas de Suporte a Escavações 

3.1. Considerações Gerais 

Conforme se pôde verificar no capítulo anterior, as estruturas de contenção periféricas flexíveis 

necessitam de ser complementadas, na sua grande maioria, por elementos de suporte horizontal que 

permitam providenciar à solução global uma maior resistência aos impulsos transmitidos pelos terrenos 

e, como tal, controlar os respetivos deslocamentos horizontais. São exceções as situações onde o solo 

apresenta uma capacidade resistente suficientemente ampla para permitir a execução de paredes de 

contenção sem qualquer tipo de travamento horizontal, com estas a tirarem partido unicamente através 

da estabilidade conferida pela parte encastrada no solo da cortina e do impulso passivo fornecido pelo 

terreno no seu intradorso.  

Como tal é recorrente a utilização de elementos de suporte horizontais, entre os quais se destacam os 

escoramentos, bandas de laje e ancoragens pré-esforçadas. A principal diferença entre estes elementos 

consiste na materialização dos mesmos na solução: as bandas de laje e os escoramentos encontram-se 

no interior do perímetro de escavação, enquanto que as ancoragens pré-esforçadas se encontram no 

interior do terreno. Estes elementos garantem um acréscimo de estabilidade à estrutura, pressionando-a 

contra os solos a conter e restringindo os seus movimentos, sendo que as pressões exercidas dependem 

de aspetos como a interação solo-estrutura, as características dos terrenos ou as cargas externas em 

causa [11].  

A escolha entre uma solução de contenção periférica suportada por elementos de travamento do tipo 

escoras e/ou bandas de laje, ou de uma solução com recurso a ancoragens pré-esforçadas depende de 

diversos fatores, como as características específicas da obra (profundidade de escavação, condições de 

vizinhança e características dos solos), custos associados ou prazos de execução, entre outros. Realizar-

se-á, nos subcapítulos que se seguem, uma breve explicação dos vários elementos de suporte 

mencionados, com particular destaque para as ancoragens, visto terem sido os elementos de suporte 

utilizados com maior incidência. 

 

3.2. Escoramentos 

Os escoramentos são os elementos que há mais tempo se utilizam como estruturas de apoio a escavações, 

pela sua simplicidade e facilidade de execução. Atualmente são utilizados escoramentos metálicos e em 

betão armado, embora noutros tempos tenham sido utilizados escoramentos de madeira. É possível 

também a aplicação de pré-esforço nas escoras, com o intuito de controlar melhor as deformações, dotar 

o sistema global de maior rigidez e melhorar as ligações com as entivações.  

Pese o facto de ser uma solução relativamente simples de executar e com baixos custos associados, tanto 

em termos de mão de obra como equipamentos e materiais, são elementos que têm limitações evidentes 

que condicionam a sua aplicação. São indicados para a contenção de terrenos próximos entre si, mas 
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Figura 10: Escoramentos de canto (adaptado de [3]) 

quando as distâncias são significativas deixam de ser práticos, pois necessitam de um espaço de aplicação 

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

Nestas situações os custos de execução aumentam exponencialmente, bem como o espaço ocupado por 

estes elementos, e tornam-se condicionantes para os trabalhos de escavação, cujos rendimentos 

decrescem consideravelmente. Como tal, acabam por ser utilizados nas obras de contenção periférica 

essencialmente nos cantos do recinto de escavação (figura 10), e em zonas onde não existe a possibilidade 

de executar ancoragens (pela existência de edifícios vizinhos ou infraestruturas enterradas, por exemplo). 

Refira-se também que estes elementos possuem a vantagem de, em fase definitiva, poderem ser 

incorporados na estrutura do novo edifício, desde que devidamente compatibilizados com os projetos de 

especialidade correspondentes [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Bandas de Laje 

As bandas de laje são elementos do tipo viga que formam uma estrutura de suporte rígida de apoio às 

paredes de contenção, desenvolvendo-se ao longo do perímetro de escavação. Apoiam-se em elementos 

verticais como microestacas ou perfis metálicos, e são normalmente executados em betão armado com 

a betonagem a ser realizada previamente ao início das escavações [11].   

Note-se que esta solução é habitualmente prevista para situações onde a utilização dos métodos mais 

convencionais (escoramentos e ancoragens) não são possíveis, apresentando-se como um sistema 

alternativo e de recurso. Apresenta algumas limitações, nomeadamente no que diz respeito à 

compatibilização com arquitetura do edifício a construir, dado que há certas zonas – caixas de escadas, 

de elevadores e rampas de acesso aos pisos de estacionamento, por exemplo – nas quais a sua execução 

não é viável. Para se contornar este problema utilizam-se vigas treliçadas metálicas, que garantem a 

continuidade do sistema e a transmissão das reações laterais às paredes dos alçados adjacentes, de modo 

a que todos os elementos de travamento funcionem como um conjunto rígido (figura 11).  
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Figura 11: Bandas de laje intercaladas com vigas treliçadas metálicas 
(adaptado de [13]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É fundamental a correta compatibilização entre os projetos de estruturas e de arquitetura com os de 

escavação/contenção periférica quando se utilizam bandas de laje, para que as mesmas possam ficar 

integradas nas lajes da estrutura final do edifício, poupando custos e diminuindo os prazos associados à 

sua demolição. 

As bandas de laje apresentam algumas vantagens face aos outros sistemas de suporte: a sua execução 

não implica a introdução de vibrações do solo, ao contrário das ancoragens, e permite um aproveitamento 

substancialmente superior do espaço quando comparadas com os escoramentos [13].  

 

3.4. Ancoragens 

3.4.1. Considerações Gerais 

As ancoragens são elementos de suporte estrutural e de apoio às escavações utilizados em estruturas de 

contenção flexíveis. A sua utilização em obras que necessitam de soluções de contenção de terrenos 

tendo vindo a ser cada vez mais recorrente, o que pode ajudar a justificar o facto de serem os elementos 

de suporte a escavações que têm registado uma maior evolução nos últimos tempos [11]. 

O seu método de funcionamento generalizado consiste na introdução de um conjunto de cordões de aço 

pré-esforçados que, quando inseridos e selados num furo realizado nos terrenos de tardoz das paredes 

de contenção, introduz uma força de tração de sentido contrário às pressões exercidas pelo terreno, 

comprimindo a parede contra ele e mobilizando a sua resistência ao corte. O seu funcionamento baseia-

se então na alteração do estado de tensão nos solos que as mesmas provocam, conforme se pode verificar 

na figura 12, onde se representa um gráfico com o desenvolvimento de um elemento de solo em função 

do estado de tensão associado [14]. 

Note-se que σ1 e σ3 são tensões principais (sendo σ1 constante, e a diferença σ1 - σ3 a tensão deviatórica), 

e δ representa o deslocamento associado. 
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Figura 12: Desenvolvimento das tensões no solo durante a 
execução de ancoragens (retirado de [6]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No esquema apresentado acima verifica-se, numa primeira fase, um aumento da tensão deviatórica 

correspondente à diminuição da tensão principal σ3, devido à descompressão causada pela escavação 

(fase 1) e à qual está associado um deslocamento δ. Numa fase posterior há uma diminuição da mesma 

tensão deviatórica (por aumento de σ3) correspondente à aplicação do pré-esforço na ancoragem (fase 

2), e recuperam-se as deformações elásticas por uma trajetória diferente. A fase 3 corresponde à 

execução de um novo nível de escavação e é possível verificar que o deslocamento associado é inferior 

ao que se verificaria caso não se tivesse aplicado o pré-esforço na ancoragem (fase 3A). 

As ancoragens são então elementos preponderantes para a diminuição dos deslocamentos horizontais 

das estruturas de contenção e, consequentemente, no controlo de eventuais assentamentos no tardoz 

dos terrenos que poderiam colocar em causa a estabilidade dos edifícios vizinhos ou infraestruturas que 

possam existir, contribuindo de igual forma para a estabilização dos maciços rochosos onde atuam [1]. 

Apesar de ser um processo relativamente moroso de executar – o próprio faseamento construtivo, como 

se verá no capítulo 4 (caso de estudo), é complexo e contém diversas fases – apresenta uma grande 

vantagem ao não implicar a utilização de espaço no interior do recinto de escavação. No entanto requer 

algum nível de especialização no que diz respeito à mão de obra e aos equipamentos necessários para a 

sua execução, e não são tão eficazes em solos coesivos dado que, de um modo geral, estes possuem uma 

reduzida aderência e elevados índices de compressibilidade. Em solos deste tipo, como é o caso da argila, 

as resistências mobilizadas são insuficientes e, como tal, as ancoragens deverão possuir comprimentos 

suficientes para que sejam encastradas num estrato de características competentes [15]. 

As ancoragens podem ser caracterizadas em função de vários critérios, de entre os quais se podem 

destacar o nível de resistência, o nível de carga de pré-esforço aplicado, constituição ou método de 

transferência de carga. Por sua vez o seu comportamento depende de diversos fatores, como as 

características do terreno, as técnicas construtivas utilizadas e até a própria qualidade da mão de obra 

que as executa [14]. 
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Figura 13: Esquema do perfil de uma ancoragem (adaptado de [16]) 

Note-se também que embora haja um conjunto de dados disponíveis para a conceção e dimensionamento 

de uma solução composta por ancoragens (cartas geológicas, campanhas de prospeção e experiência em 

obras semelhantes), dados esses que devem ser utilizados pela entidade projetista para definição dos 

parâmetros da solução, deverá sempre realizar-se a confirmação dos pressupostos assumidos, através da 

realização de ensaios às ancoragens e da monitorização do comportamento da estrutura de contenção 

durante a execução dos trabalhos. Este assunto será abordado em pormenor no subcapítulo 3.4.5, 

referente ao controlo da qualidade em ancoragens. 

 

3.4.2. Constituição das Ancoragens 

As ancoragens podem distinguir-se em 3 zonas principais (figura 13): cabeça da ancoragem, comprimento 

livre e comprimento de selagem, e são constituídas por uma armadura composta por cordões de aço 

complementada pelo sistema de selagem e diversos acessórios.  Apresentam-se de seguida as suas 

principais características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1. Armadura 

A armadura das ancoragens pode ser constituída por cordões de aço flexíveis ou varões de aço de alta 

resistência roscados numa das suas extremidades, que se prolongam em toda a extensão da ancoragem. 

Estes cordões são normalmente cintados ao longo do seu comprimento para se garantir uma maior 

facilidade de introdução nos furos. 
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Figura 14: Cabeça de uma ancoragem realizada no caso de 
estudo 

3.4.2.2. Cabeça  

A cabeça da ancoragem é um elemento metálico que se situa no seu extremo, ou seja, no intradorso da 

parede de contenção, conforme se pode observar na figura 14. Tem a função de fixar e solidarizar a 

ancoragem através de cunhas de aperto ou porcas roscadas, sendo nesta zona onde se realiza a aplicação 

do pré-esforço. Para tal recorre-se, em regra geral, a um macaco hidráulico no qual se inserem os cordões 

de aço, que irão ser sujeitos à tração e fixos, após se atingirem as cargas definidas em projeto, através de 

cunhas de aperto.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3. Comprimento Livre 

O comprimento livre corresponde à zona da ancoragem que, embora inserida no terreno, não transmite 

esforços ao solo. Prolonga-se até à zona correspondente ao comprimento de selagem estando as 

armaduras envoltas num material protetor, geralmente PVC, de modo a evitar a mobilização de forças de 

atrito entre a armadura e o terreno adjacente. 

3.4.2.4. Comprimento de Selagem 

A zona da ancoragem na qual se dá a ligação com o terreno e se mobiliza a transmissão de esforços 

denomina-se por comprimento de selagem. É nesta que se executa o bolbo de selagem através de um 

dispositivo de injeção de calda de cimento a alta pressão (procedimento apresentado em detalhe no 

capítulo 4), sendo que deverá estar localizado em terrenos competentes com características mecânicas 

apropriadas para as cargas previstas em projeto. O bolbo de selagem permite uma melhor aderência da 

ancoragem ao terreno circundante, através do aumento das áreas de contacto, facilitando a transmissão 

de esforços entre o terreno e a ancoragem. 

3.4.2.5. Sistemas de Injeção 

Os sistemas de injeção associados à execução de ancoragens utilizam-se, como o nome indica, para 

realizar as operações de selagem e de criação do bolbo de selagem. Estes são normalmente constituídos 

por um sistema de mangueiras de injeção, com válvulas de abertura localizadas, geralmente em PEAD 

(polietileno de alta densidade) ou PVC (policloreto de vinil) que acompanham o comprimento da 

armadura das ancoragens até à base do furo. 
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Existem dois métodos de injeção de calda: IRS (injeção repetitiva seletiva) e IGU (injeção geral unitária). 

O primeiro recorre a um sistema com obturador duplo que permite a injeção localizada de calda no furo, 

através de válvulas de injeção que abrem a determinadas pressões. Esta operação é repetida ao longo de 

várias posições dentro do comprimento de selagem (uma válvula de cada vez), o que permite um melhor 

controlo do processo de injeção e, consequentemente, uma melhor garantia da qualidade da execução 

do bolbo de selagem. Por sua vez, o sistema IGU consiste numa injeção global de calda com recurso a 

apenas um obturador, não havendo um controlo tão efetivo no desenvolvimento do bolbo. A válvulas 

abrem-se quando atingidos os níveis de pressão adequados e normalmente verifica-se a tendência para 

consumos superiores de calda comparativamente ao método IRS. 

Os sistemas de injeção utilizados na selagem de ancoragens (e microestacas) serão abordados em detalhe 

no capítulo 4, referente ao caso de estudo, aquando a explicação e detalhe dos respetivos processos de 

execução. 

  

3.4.3. Ancoragens Provisórias e Definitivas 

De acordo com a EN 1537, norma relativa à execução de ancoragens [17], estas podem também distinguir-

se em dois grupos dependendo do tempo de vida útil que possuem. Podem ser provisórias, ou de natureza 

temporária, quando apenas têm como intuito servir de suporte às estruturas de contenção periférica 

durante a execução das mesmas. Este tipo de ancoragens apresenta um tempo útil de vida na ordem dos 

2 anos, prevendo-se a sua desativação quando as paredes de contenção já possuem os elementos de 

suporte definitivos (estrutura do novo edifício). De um modo geral são as mais utilizadas nos trabalhos de 

contenção referentes à construção de edifícios semelhantes ao caso de estudo, pois deixam de ser 

necessárias quando terminam os trabalhos de contenção e escavação, sendo o suporte aos painéis 

garantido através da estrutura definitiva do novo edifício. 

As ancoragens podem, no entanto, apresentar um carater definitivo, devendo garantir a estabilidade da 

obra durante o seu tempo de vida útil expectável. As obras que recorrem a este tipo de ancoragens são 

normalmente as subterrâneas e as de estabilização de taludes. Note-se que as exigências relativas a 

ancoragens definitivas são obviamente superiores às requeridas para as ancoragens provisórias. Há 

fatores que devem ser tidos em conta como a carga corrosiva do meio envolvente, a possível redução da 

dimensão do bolbo de selagem por fendilhação e os efeitos diferidos que podem implicar perdas ao nível 

do pré-esforço aplicado nas armaduras [18]. Não se prolongará muito acerca deste grupo de ancoragens 

pois não foram utilizadas no caso de estudo que faz parte da dissertação, pelo que se ficará pela 

apresentação genérica das mesmas. 

 

3.4.4. Rotura em Ancoragens 

Os tipos de rotura associados a ancoragens resultam essencialmente da aplicação de cargas estáticas 

excessivas. Estas cargas podem ser consequência do próprio processo construtivo, da aplicação de 
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sobrecargas localizadas, da aplicação defeituosa do pré-esforço ou até da existência de trabalhos de 

construção em zonas anexas aos terrenos interessados [14]. Apresentam-se de seguida os modos de 

rotura associados a ancoragens e para os quais é necessário garantir, em fase de projeto e de acordo com 

o Eurocódigo 7 [3], a segurança aos estados limites últimos. 

3.4.4.1. Rotura por Corte na Ligação Calda – Armadura 

A rotura da ligação calda cimento poderá ocorrer através de uma das seguintes componentes: aderência, 

atrito e corte. A aderência surge numa fase inicial, dependendo da rugosidade da armadura e da sua 

ligação com a calda, sendo depois substituída pela mobilização do atrito, que depende também da 

rugosidade do aço, da tensão efetiva normal e da superfície de deslizamento. O corte, ou ligação de 

bloqueio, consiste na mobilização da resistência ao corte em zonas pontuais da armadura, como 

irregularidades ou secções com reforços. A rotura dá-se, portanto, quando uma destas componentes não 

resiste aos esforços a que é sujeita, podendo significar a existência de deslocamentos superiores aos 

suportados pela parede de contenção e o comprometimento da estabilidade global da solução [14]. 

3.4.4.2. Rotura por Corte na Ligação Bolbo – Terreno 

A mobilização da resistência lateral das ancoragens, garantida através da tensão normal que atua ao nível 

da calda e da mobilização do atrito e aderência entre o solo e a calda, ocorre progressivamente ao longo 

do seu comprimento de selagem. Numa fase inicial, durante a aplicação do pré-esforço, a secção de 

selagem mais próxima do comprimento livre alonga-se e transfere carga para o terreno, sendo a tensão 

posteriormente transferida para outra secção da calda, e assim sucessivamente, até se mobilizar a 

resistência na totalidade do comprimento de selagem. A rotura desta ligação dá-se, em regra geral, por 

efeito diferido de fluência, quando a resistência da ligação calda-terreno deixa de ser suficiente face aos 

esforços envolvidos [14]. 

3.4.4.3. Rotura por Tração 

Dado que ancoragens são sujeitas não só a esforços de tração, mas também de flexão e corte, as 

armaduras devem possuir capacidade resistente para tais efeitos. Quando a capacidade resistente da 

armadura é insuficiente perante os esforços atuantes dá-se a rotura estrutural, que pode implicar 

deformações nos solos adjacentes e, consequentemente, colocar em causa a estabilidade da solução 

global [14]. 

3.4.4.4. Rotura Externa Global 

Este tipo de rotura ocorre quando está em causa o equilíbrio e segurança do sistema ancorado como um 

todo, e depende fundamentalmente das zonas de transmissão de esforços nos terrenos por parte das 

zonas de selagem das ancoragens. As ancoragens aplicam sobre a estrutura de suporte as forças 

necessárias para garantir a estabilidade das paredes durante a escavação que, por sua vez, são 

transmitidas ao terreno de tardoz a uma distância que deve ser localizada fora da zona ativa – onde há 
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Figura 15: Mecanismos de rotura em ancoragens (retirado de [1]) 

possíveis superfícies de rotura do solo. Este é, aliás, o princípio que determina qual o comprimento total 

das ancoragens mínimo durante a fase de dimensionamento [14]. 

Na figura 15 podem observar-se representações esquemáticas dos vários mecanismos de rotura 

apresentados. O esquema a) representa a rotura por corte no bolbo na ligação calda-armadura; o 

esquema b) a rotura por corte no bolbo na ligação calda-terreno; o esquema c) a rotura estrutural da 

armadura por tração; finalmente o esquema c), referente à rotura por perda de estabilidade global. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Controlo de Qualidade 

De modo a garantir-se o correto funcionamento das ancoragens em fase de obra, em termos de 

resistência e de acordo com o previsto e definido em projeto, o EC7 [3] preconiza a realização de ensaios 

em todos estes elementos. Estes ensaios devem ser executados durante a aplicação do pré-esforço e 

permitem a determinação de parâmetros como o deslocamento por fluência ou o comprimento livre 

aparente, avaliando-se deste modo a eficiência associada à sua execução e a necessidade de realização 

de eventuais alterações e/ou correções.  

Estão previstos 3 tipos de ensaios diferentes, de acordo com o definido na norma EN 1537 [17], que 

diferem essencialmente na progressão da aplicação da carga e nos respetivos intervalos de tempo. 

Apresenta-se de seguida, de forma resumida, a caracterização dos métodos associados a cada tipo de 

ensaio. 

 Método 1: a aplicação da carga nas ancoragens é incremental e realizada por ciclos, desde a tração 

inicial até à tração máxima de ensaio. Registam-se os deslocamentos da cabeça da ancoragem quando se 

atinge a tração máxima em cada ciclo, durante um período de tempo fixo; 

 Método 2: a aplicação da carga nas ancoragens é semelhante à realizada no método 1, sendo que se 

registam as perdas de carga na cabeça das ancoragens, durante um intervalo de tempo fixo, no fim de 

cada ciclo; 

 Método 3: a aplicação da carga nas ancoragens é realizada incrementalmente desde a tração inicial até 

à tração máxima de ensaio. Registam-se os deslocamentos da cabeça da ancoragem ao nível de cada 

incremento de tensão, mantendo-se essa tensão constante durante o tempo de medição. 
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De acordo com [18], para cada um dos métodos descritos prevê-se a realização de 3 tipos de ensaios: 

ensaios prévios, ensaios de receção detalhados e ensaios de receção simplificados. Descrevem-se nos 

tópicos que se seguem os respetivos procedimentos que constam também na norma EN 1537. 

3.4.5.1. Ensaios Prévios 

Os ensaios prévios são essencialmente utilizados em situações onde não existem registos anteriores de 

aplicação de ancoragens em terrenos próximos ou de características semelhante e, como tal, servem para 

estimar as cargas correspondentes à capacidade resistente última do terreno, bem como para confirmar 

a capacidade da tecnologia adotada em garantir o bom funcionamento do sistema. São também previstos 

para situações onde, embora haja registos anteriores, as cargas estimadas sejam consideravelmente 

superiores às aplicadas em obras passadas. A ancoragem a executar durante este tipo de ensaio deve ser 

tracionada até à rotura (Ra) ou até à tração de ensaio (Pp), que por sua vez consiste no menor valor entre 

0.8Ptk ou 0.95Pt0,1k (carga característica de rotura da armadura e carga característica de rotura da 

armadura à qual ocorre 0.1% da deformação permanente, respetivamente). As tensões aplicadas devem 

sê-lo através de ciclos de carga incrementais (no mínimo 6), permitindo ao projetista a definição do nível 

de carga a aplicar que garanta o bom funcionamento e a estabilidade do sistema. 

3.4.5.2. Ensaios de Receção Detalhados 

Os ensaios de receção detalhados utilizam-se, sobretudo, para confirmar os resultados obtidos durante 

os ensaios prévios (se realizados) ou para confirmar a grandeza de parâmetros como a fluência e a perda 

de carga nas ancoragens durante a aplicação do pré-esforço. Utilizam-se também para definir os 

parâmetros gerais de aceitação dos ensaios de receção simplificados. Note-se que a execução deste tipo 

de ensaios não é normalmente prevista para a totalidade das ancoragens executadas numa empreitada. 

3.4.5.3. Ensaios de Receção Simplificados 

Ao contrário dos ensaios de receção detalhados, os ensaios simplificados devem ser executados em todas 

as ancoragens realizadas. Servem sobretudo para confirmação da capacidade de suporte das tensões de 

ensaios pelas ancoragens e para confirmar que as tensões de blocagem são adequadas. Permitem 

também avaliar os efeitos da fluência e as perdas de carga associadas ao estado limite de utilização. 
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Figura 16: Vista aérea do local de intervenção 

4. Caso de Estudo – Liberdade 203 

4.1. Enquadramento Geral 

No presente capítulo apresenta-se o caso de estudo presente na dissertação, referente aos trabalhos de 

contenção periférica, escavação e recalçamento de fachadas da empreitada Liberdade 203. Esta obra 

consistiu, conforme enunciado no primeiro capítulo, na reabilitação e remodelação de um conjunto de 

edifícios para a execução de apartamentos de luxo e espaços afetos à atividade comercial. Propriedade 

do antigo Grupo BES, os imóveis existentes eram de construção pombalina e apresentavam na sua maioria 

um estado de degradação considerável, existindo inclusive registo de colapsos parciais em algumas 

paredes. Após adquiridos pelo Dono de Obra e promovidos pelo grupo imobiliário Liberdade 203, 

tomaram-se os devidos passos com vista à execução da empreitada.  

 

4.1.1. Localização 

A obra situa-se na freguesia de Santo António, em Lisboa, na Rua Rosa Araújo, nº1 a 35 e na Avenida da 

Liberdade, nº 203. É uma zona privilegiada no coração de Lisboa, onde o mercado imobiliário, 

particularmente de luxo, se encontra em franca expansão. Na vista aérea apresentada na figura 16 é 

possível identificar a zona da implantação, bem como algumas das mais relevantes confrontações e 

condicionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Caracterização 

Os edifícios existentes podiam considerar-se divididos em três zonas estruturalmente distintas, 

designadas por blocos A, B e C (figura 17), na generalidade constituídos por seis pisos elevados e um piso 
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Figura 17: Planta dos edifícios do Bloco A, Edifício de Ligação e Bloco B (adaptado de [19]) 

Figura 18: Representação da envolvente da área de escavação 
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enterrado. Entre os blocos A e B existia um edifício de ligação, aparentemente de construção mais 

recente, com apenas dois pisos elevados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O projeto de arquitetura previa a demolição completa do bloco C a demolição interior completa do bloco 

B e edifício de ligação, preservando-se apenas as fachadas frontais, junto à rua Rosa Araújo, e a de tardoz. 

Seria no espaço afeto a estas zonas, como se pode verificar na figura 18, que se construiria o novo edifício, 

com seis pisos elevados e três caves. 

Neste novo edifício, o piso térreo seria composto por diversas lojas destinadas ao comércio local, estando 

os espaços dos restantes pisos elevados afetos a apartamentos de várias tipologias. As três caves seriam 

essencialmente utilizadas como parque de estacionamento. Na zona referente ao bloco A estava previsto 

o aproveitamento da estrutura existente e a reabilitação do interior do edifício, e não seriam construídos 

pisos adicionais, tanto elevados como enterrados. A área de construção da empreitada apresentava o 

valor de cerca de 12500m2, com uma área de implantação na ordem dos 1700m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na figura anterior é possível verificar que a área onde seriam executados os trabalhos de 

escavação e contenção periférica apresentava uma geométrica sensivelmente retangular. O perímetro 
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rondava os 150m e a respetiva área de escavação os 1400m2. Por sua vez, o volume de escavação 

apresentava um valor aproximado de cerca de 14000m3. 

Dada a natureza dos trabalhos e do vasto número de intervenientes envolvidos, a empreitada foi separada 

em duas fases: a primeira, relativa aos trabalhos escavação, contenção periférica e recalçamento de 

fachadas, e a segunda correspondente à execução da estrutura, redes de especialidades e acabamentos.  

A realização dos trabalhos da segunda fase da empreitada não será aprofundada em detalhe, visto não 

constituir parte integrante dos objetivos propostos na presente dissertação. Serão, no entanto, 

destacados e mencionados sempre que se considerem importantes e complementares aos assuntos em 

estudo. Enumeram-se de seguida alguns dados adicionais relativos à caracterização geral da empreitada: 

 

 Tipo de Obra: Remodelação, Reabilitação e Restauro; 

 Concurso: Limitado (por Convite); 

 Valor Global Previsto (Fase 1 e Fase 2): 15.000.000€ (quinze milhões de euros); 

 Prazo de Execução (Fase 1): 7 meses; 

 Prazo de Execução (Fase 2): 9 meses. 

 

4.1.3. Intervenientes 

Para além das entidades já referidas nos parágrafos anteriores, existem inúmeros intervenientes numa 

empreitada com estas dimensões e características. Segue-se uma breve listagem dos que, pelas tarefas e 

papéis que desempenharam e também pelo relacionamento com os temas em estudo, devem ser 

destacados: 

 Dono de Obra: Grupo Imobiliário Liberdade 203; 

 Empreiteiro Geral (1ª Fase): HCI Construções; 

 Subempreiteiro (fundações indiretas e estruturas de suporte a contenções): Tecnasol-Elevo; 

 Empreiteiro Geral (2ª Fase): HCI Construções e MotaEngil (Consórcio); 

 Projeto de Arquitetura: FVA – Frederico Valsassina Arquitetos, Lda.; 

 Projeto de Escavação e Contenção Periférica, Recalçamento e Contenção de Fachadas: JetSJ, 

Geotecnia, Lda.; 

 Projeto de Fundações: JSJ, Consultoria e Projetos de Engenharia; 

 Estudos Geológico-Geotécnicos: OPWAY e Tecnasol-Elevo. 

 

4.1.4. Elementos Base 

No que diz respeito aos elementos base principais respeitantes aos trabalhos executados em obra e de 

apoio à presente dissertação, é importante destacar dos demais o Projeto de Escavação, Contenção 

Periférica e de Recalçamento de Fachadas, realizado pela empresa JetSJ Geotecnia, Lda., em julho de 
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2015, pela simples razão de constituir, juntamente com a respetiva execução prática das soluções 

adotadas, o tópico central em estudo e análise. Há, no entanto, outros documentos a destacar: 

 

 Estudo Geológico – Geotécnico, realizado pela empresa Tecnasol-Elevo, em junho 2015; 

 Estudo Geológico – Geotécnico, realizado pela empresa OPWAY, em julho de 2008; 

 Peças desenhadas relativas à revisão do Projeto de Execução de Arquitetura, elaborado pela 

empresa FVA – Frederico Valsassina Arquitetos, Lda., em junho de 2015; 

 Projeto de Execução de Estruturas, elaborado pela empresa JSJ – Projetos de Engenharia, Lda. 

 

4.2. Condicionantes 

4.2.1. Natureza dos Imóveis 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa [23], nomeadamente a Carta Municipal do 

Património, os edifícios existentes foram classificados como “conjunto arquitetónico”. Segundo os Artigos 

26.º a 29.º (Secção II – Valores Culturais), as intervenções em conjuntos arquitetónicos devem respeitar 

quer a morfologia e as estruturas urbanas na sua interligação com o território envolvente, quer as suas 

características arquitetónicas substanciais que contribuem para a continuidade urbana (morfologia, 

volumetria, altura da fachada ou revestimentos). 

Como consequência do parágrafo anterior tem-se que a demolição total do edifício não foi permitida pois 

havia a obrigatoriedade de conservar e manter o património edificado, o que se traduziu na necessidade 

de preservar as fachadas existentes (principal e de tardoz) dos edifícios da empreitada.  

Note-se também que apenas são permitidas obras de demolição interiores em situações onde a 

recuperação e/ou reabilitação do edifício em questão não é viável por razões de incapacidade estrutural. 

É o que ocorre nos Blocos B, C e no edifício de ligação [23]. 

No entanto, e apesar do acréscimo de dificuldades criadas, a obrigatoriedade da manutenção e 

preservação do património histórico e identidade cultural é uma realidade com a qual as empresas de 

construção têm cada vez mais de lidar. Como já referido, o mercado da construção nas grandes cidades 

depende muito hoje em dia de obras de remodelação e reabilitação, obras essas que ocorrem 

principalmente nas zonas históricas. É interessante verificar os efeitos que esta mudança de paradigma 

apresenta para todos os intervenientes no mercado da construção, pois não só se traduz num impulso 

para a inovação e desenvolvimento de novas técnicas e soluções ao nível da contenção e escavação 

periférica, como também num teste à capacidade de empresas de se adaptarem e continuarem 

competitivas.  
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4.2.2. Natureza Construtiva 

É de fácil constatação que a necessidade de preservação das fachadas existentes, numa obra desta 

natureza e com estas características, foi sem dúvida um aspeto determinante que influenciou a definição 

e o planeamento dos trabalhos de escavação e contenção periférica. Teve como consequência a utilização 

de técnicas e soluções construtivas complexas, agravando fatores como prazos de execução, custos 

associados e a própria necessidade de mão-de-obra especializada. Por outro lado, acarretou uma 

dificuldade acrescida no que diz respeito às condições de acesso geral à obra, bem como uma redução do 

espaço útil para a execução geral dos trabalhos. Implicou também um cuidado redobrado na execução 

dos trabalhos em geral, de forma a que o seu impacto na estabilidade e na aparência das fachadas fosse 

minimizado dentro do possível. Neste contexto foi necessário, em fase de obra, a confirmação de todas 

as informações e pressupostos considerados em fase de projeto relativo às condições de integridade, 

estado de conservação e cotas de fundação das paredes das fachadas a preservar e dos edifícios vizinhos.  

 

4.2.3. Condições de Vizinhança e Serviços Afetados 

Embora os trabalhos tenham sido efetuados quase na sua totalidade no interior do recinto de escavação, 

com exceção da estrutura de contenção da fachada principal, foi indispensável que as soluções propostas 

minimizassem o impacto no normal funcionamento das estruturas e infraestruturas vizinhas, 

nomeadamente na via pública e edifícios adjacentes em funcionamento [19]. Este aspeto reveste-se de 

maior importância dada a existência de diversos trabalhos que introduzem vibrações nos solos da 

envolvente da obra, podendo ter efeitos danosos para as estruturas que lá existem. 

Foi necessário um plano de instrumentação e observação competente, que permitisse uma análise precisa 

dos deslocamentos que pudessem eventualmente ocorrer, dada a descompressão dos solos durante os 

trabalhos de escavação.  

Atendendo ao enquadramento urbano da zona de intervenção, previa-se a existência de diversas redes 

de infraestruturas de serviços, enterradas ou aéreas, na vizinhança da obra. Assim sendo, é fundamental 

a realização de um levantamento em pormenor das mesmas e de um eventual plano de desvios das que 

possam ser afetadas pela execução dos trabalhos. Referem-se como exemplos as redes de gás, de 

telecomunicações, eletricidade e águas e esgotos, cujo funcionamento se deve manter inalterado durante 

e após a fase de obra.  

 

4.2.4. Natureza Geológica e Geotécnica 

4.2.4.1. Considerações Gerais 

A zona onde se insere a empreitada situa-se, de acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa 

(figura 19), na Formação das Argilas e Calcários dos Prazeres (M1
I), datada do Miocénico e caracterizada 

por argilas margosas de tons esbranquiçados. Subjacente a esta unidade encontra-se o denominado 
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Figura 19: Extrato da carta geológica do Concelho de Lisboa (retirado de [24]) 

Complexo Vulcânico de Lisboa (β), representado por basaltos decompostos a medianamente alterados, 

de tonalidades acastanhadas e acinzentadas, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2. Campanhas de prospeção 

Por solicitação do Dono de Obra e do Empreiteiro Geral, de modo a determinar-se com maior precisão as 

condições geológicas e geotécnicas do local, realizaram-se duas campanhas de prospeção. A primeira, 

executada pela empresa OPWAY, em julho de 2008, consistiu nos seguintes trabalhos: 

 Seis sondagens mecânicas com furação à rotação, de diâmetro Ø86mm e recolha contínua de 

amostras, designadas por S1, S2, S5 a S8;  

 Ensaios de penetração dinâmica do tipo SPT (Standard Penetration Test), espaçados de 1,5m; 

 Instalação de quatro piezómetros em tubos de PVC rígido, de diâmetro Ø50mm, crepinados ao 

nível das formações neocretácicas, envolvidos em camada drenante e com tampa de proteção, nas 

sondagens S1, S2, S5 e S8; 

 Dois ensaios DPSH (penetrómetros pesados) em substituição das sondagens S3 e S4 devido à 

impossibilidade física de colocação de uma sonda; 

 Ensaios laboratoriais sobre as amostras recolhidas nas sondagens. 

 

Posteriormente, em junho de 2015, realizou-se a segunda campanha de prospeção executada pela 

empresa Tecnasol, na qual constaram os seguintes trabalhos: 

 Duas sondagens mecânicas com furação à rotação, de diâmetro Ø86mm e recolha contínua de 

amostras, designadas por S9 e S10;  

 Ensaios de penetração dinâmica do tipo SPT, espaçados de 1,5m; 
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Figura 20: Identificação dos locais das sondagens S9 e S10 (adaptado de 
[25]) 

 Instalação de um piezómetro em tubo de PVC rígido, de diâmetro Ø50mm, crepinado ao nível das 

formações neocretácicas, envolvido em camada drenante e com tampa de proteção, na sondagem 

S9. 

As sondagens mencionadas permitiram a identificação das unidades lito-estratigráficas presentes e os 

ensaios de penetração a definição do grau de alteração e fracturação do maciço rochoso, bem como o 

cálculo do índice de qualidade R.Q.D (Rock Quality Designation) do mesmo. Por sua vez, os piezómetros 

permitiram aferir a possibilidade de existência de possíveis níveis freáticos que pudessem interferir com 

a construção de pisos enterrados e com o sistema de drenagem natural existente na zona.  

Nos subcapítulos que se seguem pormenorizar-se-ão as técnicas e meios empregues na campanha de 

prospeção realizada pela empresa Tecnasol [25], bem como a apresentação e interpretação dos 

resultados obtidos. Considera-se suficiente abordar apenas a campanha de junho de 2015, pois não só é 

a mais recente como obtém, na sua generalidade, resultados e conclusões idênticas ao primeiro estudo 

geológico-geotécnico realizado. Refere-se ainda que estava inicialmente prevista a realização de três 

poços de prospeção para determinar a geometria e cotas de fundação dos edifícios adjacentes à área de 

escavação e das fachadas a preservar que, no entanto, acabaram por não se realizar. 

Como referido, esta campanha de prospeção consistiu na realização de dois furos de sondagem, S9 e S10, 

com recurso a equipamento de rotação, acompanhados da realização de ensaios de penetração dinâmica 

SPT, espaçados de 1,5m ou sempre que as características dos terrenos o permitissem.  

Como critério de paragem das sondagens foi definida a obtenção de três ensaios SPT, método que será 

abordado no subcapítulo seguinte, consecutivos com NSPT
 (número médio de pancadas) superior a 60 

pancadas, desde que atingidas as profundidades mínimas definidas, de 28.5m e 22.5m para as sondagens 

S9 e S10, respetivamente. Na figura 20 consta uma imagem representativa do local de realização de ambas 

as sondagens.  
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As sondagens foram realizadas com recurso a sonda rotativa acionada por motor a diesel de avanço 

hidráulico, com carotagem contínua, utilizando para o efeito amostradores de parede dupla equipados 

com coroas de prismas e diamantadas, adequadas às características petrográficas e estados de 

fracturação dos maciços previstos na bibliografia referente. Como mencionado anteriormente, o 

diâmetro de furação utilizado foi Ø86mm, com os respetivos tubos de revestimento de Ø98mm. O fluido 

de circulação utilizado foi a água doce corrente. As amostras recuperadas foram dispostas por ordem de 

obtenção em caixas de madeira devidamente compartimentadas e referenciadas, de forma a facilitar a 

sua análise e classificação, conforme se pode verificar nos Anexos III e IV. 

4.2.4.3. Caracterização Geológico-geotécnica 

Na sequência dos resultados obtidos nas sondagens e atendendo à geologia regional da área e à 

informação bibliográfica disponível, individualizaram-se os seguintes complexos geotécnicos: 

 Atual a Recente 

Terra vegetal – Identificada apenas na sondagem S9, desde a superfície até aos 0.3m, caracteriza-se por 

um solo de natureza silto-arenosa, de cor castanho-escuro com restos de raízes; 

Aterro – Identificada na sondagem S9, subjacente à terra vegetal, apresenta uma espessura de 12.7m e é 

caracterizado por um solo de natureza argilo-silto-arenosa, de tons acastanhados e fragmentos dispersos 

de natureza variada; 

Blocos argamassados – Detetados na sondagem S10, desde a superfície até à profundidade de 11.3m, 

caracterizam-se por blocos e calhaus de calcário, com tons esbranquiçados e envoltos por argamassa, que 

provavelmente correspondem a restos das fundações dos edifícios existentes. Por vezes surgem zonas 

pontuais mais fraturadas onde predomina a argamassa em relação aos blocos. 

 Miocénico - Argilas e Calcários dos Prazeres (M1
I) 

Argilas margosas - Subjacentes aos aterros em ambas as sondagens surgem as argilas e calcários dos 

Prazeres, com camadas de espessura de 2m e 2.7m (S9 e S10, respetivamente). Tratam-se de argilas 

margosas de tonalidades acastanhadas e esbranquiçadas, por vezes com fragmentos de natureza 

carbonatada de tons esbranquiçados.  

 Neocretácico - Complexo Vulcânico de Lisboa (β) 

O Complexo Vulcânico de Lisboa foi detetado subjacentemente às argilas miocénicas e corresponde às 

seguintes unidades lito-estratigráficas: 

Basalto decomposto (W5) – Detetado nas duas sondagens subjacentemente às argilas miocénicas, com 

espessuras de 5.5m e 4.6m (sondagem S9 e S10, respetivamente). Foi recuperado sob a forma de uma 

argila silo-arenosa e tons acastanhados e acinzentados, com intercalações entre pequenos filonetes de 

natureza carbonatada de tom esbranquiçado e zonas menos alteradas e mais compactas onde é possível 

visualizar a estrutura original da rocha-mãe; 
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Basalto muito alterado (W4) – Apenas recuperado na sondagem S10, subjacentemente ao basalto 

decomposto, apresenta uma espessura de 3.3m. É caracterizado por um basalto muito alterado de tons 

acinzentados e as fraturas, quando observáveis, apresentam-se próximas a muito próximas (F4-5), de 

bordos ligeiramente irregulares e com um preenchimento predominantemente de natureza carbonatada; 

Basalto medianamente alterado (W3) – Detetado subjacentemente ao basalto decomposto (W5) e muito 

alterado (W4), nas sondagens S9 e S10, respetivamente, apresenta uma espessura compreendida entre 

0.6m (S10) e 5.25m (S9). Trata-se de um basalto de tons acinzentados e acastanhados com fraturas 

próximas a muito próximas (F5 e F4), frequentemente preenchidas por veios de calcite. 

 Cretácico – Calcários cristalizados com rudistas e calcários apinhoados com Neobulites Vibrayeanus 

(C3
C) 

Calcários – Apenas identificados na sondagem S9, subjacentemente aos basaltos, esta unidade 

desenvolve-se até à profundidade máxima prospetada (28.5m) e apresenta-se muito fraturada (F5). Foi 

recuperada em forma de fragmentos de calcário, envoltos em argila de cor vermelha.  

Os perfis interpretativos do anexo II representam a informação descrita anteriormente. Destacam-se 

ainda os perfis individuais das sondagens, presentes nos anexos III e IV, nos quais, além dos dados gerais 

associados, são ainda apresentados a descrição litológica das diferentes camadas atravessadas, a 

respetiva percentagem de recuperação, índice de qualidade R.Q.D., grau de alteração e de fracturação, 

bem como os níveis de água, os ensaios realizados e outras informações relevantes.  

4.2.4.4. Ensaios de Penetração Mecânica (SPT) 

Durante a execução das sondagens foram realizados ensaios de penetração dinâmica SPT (standard 

penetration test) visando a sua caracterização geotécnica. Estes ensaios foram realizados com recurso a 

um amostrador normalizado (amostrador de Terzaghi), em intervalos de 1.5m, num total de 25.  

Os ensaios de penetração dinâmica do tipo SPT têm como objetivo a determinação da resistência do solo 

à penetração de um amostrador normalizado, bem como a obtenção de amostras representativas. São 

realizados dentro dos furos das sondagens a profundidades previamente definidas e/ou sempre que 

ocorrer uma mudança de litologia, através da cravação do amostrador com recurso à aplicação de uma 

energia dinâmica produzida pela queda de um pilão.  

Nos descritivos de sondagem e perfil interpretativo dos anexos III e IV indicam-se os ensaios do tipo SPT 

realizados, a profundidade de execução dos mesmos, o número de pancadas em cada fase e os 

correspondentes valores de NSPT obtidos.  

4.2.4.5. Piezómetros 

No sentido de se averiguar a existência de eventuais níveis freáticos na zona de intervenção instalou-se 

um piezómetro, na sondagem S9, com uma zona crepinada de modo a caracterizar todas as formações 

atravessadas. Este consiste essencialmente numa câmara piezométrica, zona de acesso de água, ligada à 

superfície através de um tubo ascendente, e a sua leitura realiza-se com recurso a uma sonda elétrica. Na 
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tabela 3 é possível verificar os dados referentes ao piezómetro, bem como a leitura obtida para o nível de 

água estabilizado à data de fim dos trabalhos da campanha de prospeção.  

Tabela 3: Profundidade da zona crepinada e nível de água estabilizado (adaptado de [25]) 

Sondagem Zona Crepinada Litologia Nível Freático 

Profundidade (m) Cota (m) Profundidade (m) Cota (m) 

S9 2.0 – 26.5 42.75 – 18.25 
Aterros, argila 

margosa, basaltos 

e calcários 

23.0 21.75 

 

 

Refira-se ainda que foram medidos os níveis de água nos furos da sondagem, em intervalos médios de 12 

horas (início e fim dos trabalhos diários), durante três dias consecutivos para ambas a sondagens, e cujos 

resultados são apresentados na tabela 4. 

Tabela 4: Níveis de águas medidos nos furos das sondagens (adaptado de [25]) 

Sondagem Data 
Profundidade do nível freático (m) 

Profundidade da sondagem (m) 

Início do turno Fim do turno 

S9 
09/06/2015 - 10.55 16.5 

11/06/2015 12.39 9.8 25.2 

12/06/2015 12.36 23.0 28.5 

S10 
03/06/2015 - 4.7 9 

04/06/2015 6.6 5.9 18.0 

05/06/2015 10.61 6.85 22.5 
 

A análise das leituras dos níveis de água realizadas durante a execução das sondagens e a leitura do nível 

de água do piezómetro levaram à consideração de que não deveriam ocorrer quaisquer níveis freáticos 

estabilizados na zona em estudo, embora fosse necessário confirmar este pressuposto, através de leituras 

periódicas, em fase de obra. 

4.2.4.6. Zonamento Geotécnico 

Com base na análise e interpretação dos resultados obtidos na campanha de sondagens realizadas e 

prevendo a construção de um edifício com três pisos enterrados, com uma cota prevista de escavação 

final de 33.0m, definiram-se as seguintes zonas geotécnicas: 

 Complexo C1 – Corresponde à terra vegetal, ao aterro de natureza arenosa a argilosa de tons 

acastanhados e aos blocos e calhaus argamassados. Nesta zona foram realizados ensaios de penetração 

dinâmica SPT, a que corresponderam valores de NSPT entre 3 e 60 pancadas, sendo os valores mais 
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Tabela 5: Parâmetros geotécnicos adotados (retirado de [19]) 

frequentes inferiores a 10 pancadas. É um aterro de natureza urbana, onde se verifica a existência de 

elementos extrínsecos à natureza habitual dos solos derivados nas construções anteriores; 

 Complexo C2A – Intercalando-se no complexo C1, corresponde aos calcários decompostos recuperados 

como argila silto-arenosa de tom acastanhado. Apresenta uma espessura de cerca de 6m e os ensaios 

apresentaram valores de NSPT de 60 pancadas exceto em situações pontuais onde foram inferiores; 

 Complexo C2B – Corresponde às argilas margosas e basaltos decompostos, com valores de NSPT entre 

24 e 60 pancadas. Apresenta espessuras compreendidas entre 2.0m e 7.3m (sondagem S9 e S10, 

respetivamente); 

 Complexo C3 – Trata-se da zona de melhores características geotécnicas, com valores de NSPT sempre 

superiores a 60 pancadas. É identificada nas duas sondagens realizadas. É representada pelos basaltos 

medianamente a muito alterados (W3/W4), com fraturas próximas a muito próximas (F4/F5). 

 

Com base na análise e interpretação dos resultados obtidos nos trabalhos de prospeção realizados, bem 

como nas observações efetuadas durante o reconhecimento de superfície e tendo em conta o zonamento 

geotécnico elaborado, verificou-se que as formações existentes não constituíam um condicionante à 

escavação. A mesma pôde ser realizada com recurso a meios usuais, desde que complementada com 

medidas de contenção adequadas ao nível de segurança exigível em obras deste tipo. Por sua vez, de 

acordo com as informações recolhidas, não era expectável a existência de qualquer nível de água até às 

profundidades máximas prospetadas [25].  

No que diz respeito aos parâmetros geotécnicos adotados para os terrenos interessados pela escavação 

estimaram-se os valores apresentados na tabela 5, considerando os complexos geotécnicos da zona em 

questão [19]. Salienta-se, no entanto, que estes valores tiveram de ser confirmados de forma expedita 

em fase de obra, no decorrer dos trabalhos de furação e escavação, tendo por base a análise das leituras 

realizadas no âmbito do plano de instrumentação e observação proposto. 
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4.3. Projeto de Escavação e Contenção Periférica com Recalçamento de Fachadas 

 

4.3.1. Considerações Gerais 

Tendo em conta os trabalhos a realizar ao nível da escavação e contenção periférica, bem como de 

contenção e recalçamento das fachadas a preservar, e baseando-se nas informações preliminares obtidas 

nas campanhas e estudos prévios já descritos, determinou-se em fase de projeto o conjunto de soluções 

construtivas que melhor se adequavam às necessidades dos vários intervenientes. 

Refira-se novamente a importância da confirmação em obra dos pressupostos assumidos em fase de 

projeto, tais como a geometria, cotas de fundação, estado de conservação e integridade das fachadas a 

preservar, bem como a análise do comportamento global das mesmas durante a execução dos trabalhos. 

Salienta-se novamente a relevância do Plano de Instrumentação e Observação proposto, detalhado no 

subcapítulo com o mesmo nome, para a análise destes pressupostos e para a verificação da 

adequabilidade das soluções definidas. 

Dado que o âmbito deste subcapítulo consiste sobretudo na apresentação das várias soluções definidas e 

dos respetivos argumentos que as fundamentam, e não na explicação detalhada dos vários processos 

construtivos associados – presentes no subcapítulo seguinte – os parágrafos que se seguem serão 

abordados de forma mais ampla com o objetivo de expor de forma clara os conteúdos a que se referem.  

  

4.3.2. Contenção Periférica 

De acordo com a prática corrente neste tipo de trabalhos e tendo por base a análise dos principais 

condicionamentos existentes, preconizou-se como solução para a contenção periférica da escavação a 

tecnologia denominada de Berlim Definitivo, ou paredes de Munique. 

Esta técnica, cujos fundamentos teóricos foram abordados no capítulo 2, apresenta-se como a solução 

mais utilizada em obras desta natureza, não só por ser das mais económicas, mas também por apresentar 

um bom rendimento em termos de aproveitamento da área de implantação do edifício e de não implicar 

uma grande necessidade de área de estaleiro ou de acessos de largura considerável à obra [7]. O facto de 

não se ter detetado a presença de níveis freáticos até à menor cota de fundação prevista, situação que 

poderia inviabilizar esta solução dada a fraca capacidade estanque que esta apresenta, é mais um 

argumento que sustenta a sua adoção.  

Para além das vantagens já enumeradas, e dadas as características e condicionantes existentes no local, 

o facto desta solução permitir a execução da escavação e da parede definitiva de contenção em 

simultâneo – podendo o número de travamentos (ancoragens ou escoras) ser redefinido em fase de obra 

em função das reais características dos terrenos escavados – apresenta-se como uma enorme mais valia 

em relação a outras tecnologias [7]. 
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Figura 21: Ligação das vigas de recalçamento à fachada principal através de mecanismo de costura de barras Gewi 
(adaptado de [22]) 

Os painéis de betão armado seriam solidarizados no topo através das vigas de coroamento, fundados 

através de microestacas verticais de secção tubular e betonados diretamente contra o paramento vertical 

aberto no terreno ou contra as colunas de calda de cimento, executadas como operação de tratamento 

dos terrenos. Estas colunas, cujo intuito é o de tratamento prévio do terreno, seriam executadas na 

vertical ou com uma ligeira inclinação (subverticais), dependendo das características do alçado. 

A estabilidade da parede de contenção face aos impulsos do terreno durante as operações de escavação 

garantir-se-ia através da realização de um sistema de suporte composto por ancoragens pré-esforçadas 

escoras metálicas provisórias. Uma vez que em fase definitiva é a própria estrutura das lajes das caves 

responsável pela estabilidade da parede de contenção, as mesmas seriam desativadas após a execução 

das referidas estruturas. 

Previu-se um afastamento mínimo de 2.5m em planta para as ancoragens, embora este valor pudesse 

variar ligeiramente em situações pontuais. Dada a necessidade de se realizar o bolbo de selagem em 

terrenos competentes, com valores de NSPT superiores a 60 pancadas e geologicamente estáveis em 

relação à geometria da escavação, bem como de se evitar a interseção destes elementos com instalações 

e estruturas existentes, as ancoragens apresentariam diferentes comprimentos e inclinações.  

 

4.3.3. Contenção Periférica com Recalçamento e Contenção da Fachada Principal 

Para o recalçamento da fachada principal, junto à Rua Rosa Araújo, previu-se a realização de duas vigas 

de recalçamento apoiadas em microestacas verticais. O sistema de ligação entre estes três elementos 

realizar-se-ia através da aplicação de um mecanismo de costura composto por barras pré-esforçadas do 

tipo Gewi – Dywidag (figura 21). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada existente a recalçar 
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Dado que os trabalhos de furação nas fachadas podem provocar danos à estrutura existente – 

especialmente em elementos antigos e já degradados – previu-se a realização de operações de injeção de 

consolidação e reforço pontuais, sempre que necessárias, com recurso a resinas epoxi. A aplicação das 

barras “Gewi” garantiu a existência de esforços de compressão entre as vigas de recalçamento e a 

fachada, o que mobiliza o atrito lateral entre estes elementos. É segundo este princípio que se realiza a 

transmissão de cargas e a razão pela qual, previamente à operação de betonagem das vigas de 

recalçamento, foi necessário picar e preparar a superfície das fachadas para garantir o atrito entre as 

superfícies.   

As microestacas localizadas no interior do edifício serviriam de apoio não só para a viga de recalçamento 

interior, mas também das paredes de contenção nesse alçado, pois os troços de parede de contenção sob 

a fachada a manter seriam executados no alinhamento interior da parede existente. Como tal estas 

microestacas também ficariam solidarizadas na viga de coroamento dos painéis de contenção. 

Tal como nas microestacas utilizadas para a realização dos muros de Berlim noutros alçados da obra, as 

utilizadas para o recalçamento das fachadas deveriam ser seladas em formações competentes, com um 

comprimento adequado e a uma cota inferior à cota final de escavação, que garantisse a mobilização das 

forças resistentes num estrato de características apropriadas. 

Para a contenção da fachada principal previu-se a realização de três estruturas metálicas provisórias, 

porticadas e modulares, fixas à parede existente através de ligações em locais previamente definidos e 

com recurso a ferrolhos embebidos na fachada. Estas estruturas apoiar-se-iam em maciços de betão 

armado, fundados também em microestacas verticais. 

     

4.3.4. Contenção e Recalçamento da Fachada de Tardoz 

A solução para o recalçamento da fachada de tardoz baseou-se nos mesmos princípios utilizados na 

fachada principal, isto é, através da realização de duas vigas de recalçamento apoiadas em microestacas. 

O mecanismo de ligação entre estas vigas e a parede seria idêntico ao utilizado no recalçamento da 

fachada principal, isto é, com recurso a barras pré-esforçadas do tipo Gewi-Dywidag. 

A principal diferença entre os dois sistemas de recalçamento prende-se com o facto de fachada de tardoz 

se encontrar integralmente no interior da zona de escavação. Ao contrário da fachada principal, onde as 

microestacas de recalçamento interiores já se encontram travadas horizontalmente devido à sua ligação 

aos painéis das paredes tipo Munique, o mesmo não se verifica nesta situação. Como solução para o 

travamento horizontal e para a garantia do cumprimento da verificação da segurança à encurvadura 

destas microestacas preconizou-se a realização de bandas de laje em betão armado, a várias cotas, 

localizadas no interior da área de escavação, e ligadas à parede definitiva mais próxima. 

De forma a garantir também o travamento destas microestacas para os esforços horizontais devidos ao 

vento e ao sismo previu-se a execução de perfis UNP colocados sob uma disposição diagonal em duas 
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Figura 22: Perfis metálicos UNP para travamento das microestacas e bandas de laje 

Figura 23: Representação esquemática em planta das torres de suporte da fachada de tardoz (retirado de [26]) 

direções, e ligados entre si, bem como às bandas de laje, através de chapas metálicas. O esquema de 

travamento pode ser observado na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente à solução de contenção da fachada principal, previu-se a execução de três torres de 

contenção metálicas (figura 23) e porticadas para travar os deslocamentos horizontais. Estas torres foram 

igualmente fundadas através de microestacas, apoiadas em sapatas/maciços em betão armado, e ligadas 

à viga de recalçamento exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Plano de Instrumentação e Observação 

4.4.1. Considerações Gerais 

No subcapítulo relativo aos condicionantes geológico-geotécnicos apresentou-se a caracterização geral 

do terreno onde se insere a obra. Esta caracterização baseou-se não só na bibliografia existente, através 

da Carta Geológica do Concelho de Lisboa, mas também nos estudos e campanhas de prospeção 

realizados. Como tal tornou-se possível identificar as unidades lito-estratigráficas presentes, a realização 
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do zonamento geotécnico, a consequente adoção dos parâmetros geológicos por parte dos projetistas e, 

por fim, a adoção das técnicas mais apropriadas. Este é, no entanto, um processo semi-empírico com um 

grau de incerteza associado e, como tal, os pressupostos assumidos em fase de projeto devem ser 

confirmados de forma expedita em obra. É também necessário um acompanhamento rigoroso dos 

próprios processos construtivos realizados em obra, pois dada a sua natureza e características, podem 

apresentar riscos inerentes à sua execução que devem ser controlados.  

É neste contexto que surge o Plano de Instrumentação e Observação, cujo objetivo principal consiste no 

na monitorização da evolução da obra e do comportamento de determinadas zonas críticas, 

nomeadamente das fachadas contidas e dos muros de Munique, contemplando medidas adicionais de 

reforço caso seja necessário. O acompanhamento do comportamento das estruturas e infraestruturas 

vizinhas durante a fase de obra é, de igual forma, fundamental e obrigatório. 

O plano de instrumentação e observação proposto para esta obra foi definido a partir da análise dos 

principais condicionamentos que poderiam colocar em causa a segurança em obra e afetar os trabalhos 

em questão. A análise destes permitiu a identificação e quantificação dos principais riscos associados e, 

consequentemente, a adoção de medidas de reforço adicionais com base em critérios de alerta e alarme. 

 

4.4.2. Grandezas Medidas 

O plano de instrumentação e observação consistiu na medição das seguintes grandezas:  

 Deslocamentos horizontais e verticais das estruturas de contenção e das fachadas a recalçar; 

 Deslocamentos verticais e horizontais das construções vizinhas; 

 Deslocamentos horizontais dos terrenos a tardoz das contenções; 

 Medição da tensão/carga instalada nas ancoragens executadas. 

 

Previu-se também a possibilidade de instalação de sismógrafos para aferição de eventuais vibrações nas 

construções vizinhas durante as operações de escavação. No entanto acabou por optar-se por não 

implementar estes elementos.  

 

4.4.3. Instrumentos e Características 

Para a medição das grandezas listadas no subcapítulo anterior utilizaram-se diversos dispositivos, 

apresentados e caracterizados nos tópicos que se seguem.  

4.4.3.1. Alvos Topográficos 

Os alvos topográficos utilizaram-se para a medição dos deslocamentos horizontais e verticais das 

estruturas de contenção, das fachadas a recalçar e das construções vizinhas. A sua instalação realizou-se 
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Figura 24: Representação da localização de um alinhamento de alvos topográficos (ED1) na fachada principal 
(adaptado de [27]) 

através da fixação às estruturas, por colagem e/ou selagem das placas metálicas planas onde se colocam 

previamente os alvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta os trabalhos a executar e a envolvente do terreno de escavação, colocaram-se alvos nas 

seguintes localizações: 

 Fachada principal:  

 5 alvos no alinhamento 1 (ED1A1 a ED1A5); 

 4 alvos no alinhamento 2 (ED2A1 a ED2A4); 

 2 alvos edifício de ligação (ED3A1 e ED3 A2). 

 

 Fachada de tardoz: 

 4 alvos no alinhamento 1 (ED1TA1 a ED1TA4); 

 4 alvos no alinhamento 2 (ED2TA1 a ED2TA4); 

 4 alvos no alinhamento 3 (ED2TA5 e ED2TA8). 

 

 Fachada do edifício existente no alçado AB:  

 2 alvos no alinhamento 1 (ED4A1 a ED4A2); 

 3 alvos no alinhamento 2 (ED4A3 a ED4A5). 

 

Para além dos alvos instalados nas fachadas, também se monitorizou através dos mesmos instrumentos 

os troços de painéis de contenção periférica em todo o perímetro de escavação, o muro e a fachada lateral 

do edifício Petit Palais, a viga de recalçamento da fachada principal e de tardoz, as bandas de laje das 

microestacas na contenção de tardoz e a parede superior do alçado B-B1. 
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Figura 25: Representação da localização dos piezómetros instalados em obra (adaptado de [27]) 

Os alvos utilizados foram do tipo prisma de reflexão total, de forma a compensar a distância a que os 

mesmos se localizam dos pontos de leituras, e instalados em suportes que permitam a regulação da sua 

orientação, de forma a facilitar as pontarias dos equipamentos topográficos e consequentemente reduzir 

os erros nas leituras.  

Os erros admissíveis rondam valores na ordem de 0.5mm e 1mm (direção vertical e horizontal, 

respetivamente), e as leituras foram realizadas com recurso a uma estação total com software e hardware 

indicados para o efeito.  As campanhas consistiram na leitura de ângulos e distâncias da estação aos alvos 

cujos deslocamentos se pretendiam determinar. Os alvos em pontos de referência, essenciais à correta 

determinação dos deslocamentos nas estruturas pretendidas, colocaram-se em zonas fora da área de 

influência da obra.  

4.4.3.2. Piezómetros 

Utilizaram-se piezómetros para a averiguação e monitorização do nível freático existente nos terrenos 

afetos à execução dos trabalhos. Foram 5 no total (figura 25), e eram constituídos por um tubo de PVC de 

φ2’’ crepinado com fendas na ordem dos 5mm. Este tubo foi envolto numa rede tipo mosquiteiro para 

permitir a entrada da água e inserido no respetivo furo, sendo o espaço anelar entre o tubo e o terreno 

preenchido com areão 3-5mm na zona de admissão (26.5m de comprimento) e selado no topo através de 

caldas de cimento com bentonite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura do nível de água dentro do piezómetro realizou-se com recurso a uma sonda que consiste 

fundamentalmente numa fita métrica complementada com um sensor elétrico na sua extremidade. Esta, 

quando entra em contacto com a água dentro do furo, emite um sinal ao operador que, por sua vez, 

efetua o registo da profundidade do nível freático. 
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4.4.3.3. Células de Carga 

As células de carga colocaram-se em oito ancoragens e permitiram a monitorização da carga de pré-

esforço instaladas nas mesmas e uma avaliação da sua progressão ao longo dos trabalhos. As células de 

carga utilizadas foram do tipo manométrico e montadas sobre placas metálicas de uniformização de 

esforços.  

4.4.3.4. Marcas Topográficas 

As marcas topográficas são instrumentos que medem os assentamentos verticais próximos da cota do 

terreno e são usualmente colocadas nos arruamentos na periferia da obra, devendo ser referenciadas em 

pontos suficientemente afastados da obra. Foram colocadas 4 marcas topográficas no arruamento junto 

à fachada principal, na Rua Rosa Araújo. 

4.4.3.5. Inclinómetros 

No presente caso de estudo colocou-se um inclinómetro, na fachada principal, junto à Rua Rosa Araújo. 

Os inclinómetros são genericamente constituídos por tubos-calha na qual atravessa um sensor deslizante 

(torpedo) dotado de pontos de referência (roletes) espaçados de 0.5m a 1.0m. É este sensor deslizante, 

constituído por dois sensores montados com um desfasamento de 90º (graus) que, através da sua 

localização dentro da calha, permite a construção de um gráfico profundidade/deslocamento em 

qualquer das duas direções ortogonais. O preenchimento entre as paredes dos furos e as calhas deverá 

ser executado com material de características deformacionais semelhantes às do terreno envolvente, e a 

selagem do ponto fixo na base dos inclinómetros deverá ser a uma profundidade tal que não seja afetada 

pelos trabalhos ao seu redor. Geralmente admite-se uma profundidade de, no mínimo, 5 metros abaixo 

das cotas de influência dos trabalhos em execução. 

 

4.4.4. Frequência de Leituras 

As leituras dos instrumentos instalados acima referidos realizaram-se semanalmente, desde os trabalhos 

de escavação até à execução das vigas dos pisos localizados acima da viga de coroamento e à desativação 

das ancoragens provisórias e escoras.  

 

4.4.5. Critérios de Alerta e Alarme 

Os critérios de alerta e alarme para as estruturas de contenção e edificações vizinhas no recinto de 

intervenção definiram-se tendo em conta a solução prevista e os dados geológicos do local de 

implementação da mesma. 

4.4.5.1. Estruturas de Contenção  

 Critérios de Alerta:  

 Deslocamentos horizontais máximos na ordem de 15mm por 10m de desnível de terras;  
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 Deslocamentos verticais máximos na ordem de 10mm por 10m de desnível de terras; 

 Ancoragens - Variação de carga superior a 10%. 

 

 Critérios de Alarme:  

 Deslocamentos horizontais máximos na ordem de 30mm por 10m de desnível de terras;  

 Deslocamentos verticais máximos na ordem de 20mm por 10m de desnível de terras; 

 Ancoragens: Variação de carga superior a 20%. 

 

4.4.5.2. Edificações Vizinhas 

 Critérios de Alerta:  

a) Deslocamentos horizontais máximos na ordem dos 15mm;  

b) Deslocamentos verticais máximos na ordem dos 10mm. 

 

 Critérios de Alarme:  

a) Deslocamentos horizontais máximos na ordem dos 30mm;  

b) Deslocamentos verticais máximos na ordem dos 20mm. 

 

Note-se que complementarmente aos critérios acima descritos devem ser consideradas 

soluções/medidas de reforço para o caso de se vir a verificar algum comportamento fora dos parâmetros 

definidos. Estas soluções são, no entanto, gerais e indicativas, pois será sempre necessário analisar cada 

caso individualmente de forma a garantir a solução mais apropriada. Apresentam-se de seguida as 

medidas gerais de reforço previstas em fase de projeto para a obra em estudo. 

 

 Reforço do travamento horizontal da contenção, através de:  

a) Eventual realização de ancoragens adicionais; 

b) Eventual realização de escoramentos adicionais. 

 Realização parcial da escavação e contenção ao abrigo do método invertido; 

 Reforço das condições de drenagem das paredes de contenção; 

 Tratamento adicional aos terrenos a tardoz das paredes de contenção. 

 

4.4.6. Evolução da Instrumentação 

Através das leituras periódicas aos instrumentos previstos no plano de observação e instrumentação e 

presentes na empreitada realizou-se a monitorização e acompanhamento das zonas críticas durante o 

desenvolver dos trabalhos. 
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Figura 26: Evolução dos deslocamentos nos alvos topográficos do alinhamento 1 da fachada principal, durante os 
trabalhos de demolição (retirado de [27]) 

Em obras desta natureza verifica-se que, em regra geral, são as fachadas os elementos que requerem uma 

monitorização mais constante e os que mais vezes “obrigam” à realização de operações de reforço em 

fase de execução. 

Logicamente que todas as zonas de monitorização devem ser, sempre com o maior cuidado possível, 

rigorosamente controladas, mas a verdade é que dadas as condições dos terrenos nesta zona e a 

experiência obtida nas muitas obras semelhantes realizadas ao longo dos últimos anos, as soluções de 

contenção periférica utilizadas têm-se mostrado apropriadas para o objetivo a que se propõem. Justifica-

se a afirmação anterior com o facto de não se terem registado deslocamentos fora do esperado para os 

alvos topográficos colocados nos painéis de contenção periférica ao longo do perímetro de escavação. 

4.4.6.1. Alvos topográficos 

No dia 25 de junho de 2015 instalaram-se os primeiros alvos topográficos, na parte frontal da fachada 

principal, e efetuou-se a leitura de referência. Nesta altura realizavam-se as operações de tratamento do 

solo através de colunas de calda de cimento e as microestacas exteriores, não tendo ainda começado os 

trabalhos de demolição do interior do edifício existente. 

No início de setembro realizou-se uma campanha de leituras e verificou-se, no alvo ED1A1 (nível superior 

do primeiro alinhamento na fachada principal), um deslocamento horizontal tendencial para o interior do 

recinto de escavação na ordem dos 40mm. Este deslocamento (figura 26) coincidia com a execução dos 

trabalhos de demolição e foi requerida, pelo empreiteiro, uma análise por parte da entidade projetista. 

Refira-se também que na mesma campanha de leituras verificaram-se algumas incoerências nos 

deslocamentos em certos alvos, pelo que se optou pela remoção e recolocação dos mesmos. 

Decidiu-se então, face ao tal deslocamento verificado no topo da fachada principal, a execução de mais 

um nível de amarração para as gruas de suporte da fachada. Este incremento ficou concluído 

sensivelmente a meio de setembro, e verificou-se a estabilização dos movimentos na fachada principal. 
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Figura 27: Estruturas treliçadas executadas como medida de reforço para controlo dos deslocamentos horizontais  
nas fachadas 

Refira-se também que os alvos colocados na fachada de tardoz apresentaram, nos resultados obtidos na 

campanha de leituras realizada nessa altura, deslocamentos horizontais para o exterior na ordem dos 4 a 

8mm. Embora fossem deslocamentos expectáveis face à amarração à estrutura de suporte na fachada de 

tardoz, foi necessária uma monitorização mais cuidada nas campanhas que se seguiram, nas quais se 

verificou a estabilização dos mesmos.  

Nas campanhas seguintes começaram a obter-se valores em ambas as fachadas que evidenciavam 

deslocamentos horizontais para o interior do recinto de escavação com especial incidência nos alvos à 

cota superior. Este comportamento coincidiu com os trabalhos de execução da abertura de rasgos na 

fundação da fachada principal para a realização das microestacas, tendo sido novamente solicitado um 

parecer ao projetista. 

A tendência nos movimentos para o interior manteve-se nas leituras que se seguiram e, face à inexistência 

de folgas adicionais nas estruturas de contenção periférica, optou-se pela realização de um sistema de 

escoramento horizontal composto por vigas treliçadas, localizadas no terço superior das fachadas. Esta 

estrutura ficou concluída na semana de 16 a 20 de novembro (figura 27) e, face aos eventos ocorridos, 

decidiu-se realizar um reforço das campanhas de leitura passando estas a realizar-se de 2 em 2 dias até 

se confirmar a completa estabilização dos movimentos. Nesta altura estavam em curso os trabalhos de 

escavação e contenção periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste ponto não se verificaram nas campanhas de leitura aos alvos topográficos evoluções nos 

deslocamentos que colocassem em causa o decorrer dos trabalhos ou a necessidade de implementar 

novas medidas de reforço. Refira-se apenas algumas situações pontuais de leituras realizadas em 

fevereiro, novamente com a tendência de deslocamento para o interior no topo das fachadas, que 

acabaram por estabilizar nas campanhas seguintes. Estes deslocamentos foram provavelmente 

motivados pela ação pontualmente mais forte do vento. 

Considera-se importante mencionar que houve um número substancial de substituições dos alvos 

colocados em fase de obra. Embora seja uma situação normal, é importante realizar-se o esforço de 
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Figura 28: Evolução nos níveis de água medidos nos piezómetros ao longo dos trabalhos de escavação e 
contenção periférica (retirado de [27]) 

manter a continuidade das leituras desde o início ao fim da obra. A recolocação de um novo alvo implica 

uma nova zeragem e, embora se contabilizem os deslocamentos realizados previamente, é uma operação 

que deve ser evitada o mais possível. 

4.4.6.2. Piezómetros 

As leituras aos piezómetros instalados em obra foram realizadas em paralelo com as leituras efetuadas 

aos alvos topográficos. A presença de níveis freáticos em obras desta natureza, quando se verifica, é desde 

logo uma condicionante crítica pois condiciona fortemente todos os trabalhos a realizar nas fases de 

escavação e contenções. Mesmo havendo uma ideia obtida nas campanhas de prospeção relativamente 

acerca da posição destes níveis freáticos, é fundamental a observação e monitorização contínua dos 

mesmos, para que se possam implementar as devidas medidas de reforço caso seja necessário. 

Normalmente, em situações onde tal se verifica, reforçam-se as condições de drenagem da obra numa 

fase inicial. Caso se verifique que tal não é suficiente poderá ser necessário a alteração das soluções e 

tecnologias previstas em projeto. 

Nesta empreitada os níveis freáticos lidos nos piezómetros mantiveram-se, em regra geral, estáveis 

durante a execução dos trabalhos da 1ª fase. Na figura 28 apresenta-se uma leitura efetuada aos 

piezómetros, já no fim da fase de contenção periférica, na qual é possível observar a evolução das 

profundidades dos respetivos níveis freáticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6.3. Células de carga  

Conforme referido anteriormente, as células de carga permitiram a leitura do nível de pré-esforço 

aplicado aos cordões de aço da ancoragem. Estas células foram instaladas aquando a aplicação do pré-

esforço, processo que será detalhado adiante no subcapítulo referente às ancoragens. Na figura 29 
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Figura 29: Evolução da carga aplicada na ancoragem 43 ao longo dos trabalhos de escavação e contenção 
(Retirado de [27]) 

apresenta-se uma das últimas leituras realizada a uma ancoragem (célula de carga 1, ancoragem 43), na 

qual é possível verificar a variação da carga aplicada em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Processos Construtivos 

4.5.1. Considerações Iniciais 

No presente capítulo apresentam-se os principais processos e técnicas construtivas relevantes para o 

tema da dissertação e presentes no caso de estudo, complementados pelas observações e registos 

fotográficos obtidos durante o acompanhamento da obra. 

Previamente ao início geral dos trabalhos de escavação e contenção, efetuou-se a necessária vistoria e 

análise de condições de integridade aos edifícios anexos ao recinto de escavação e às fachadas a 

preservar, bem como o levantamento dos eventuais desvios aos serviços na Rua Rosa Araújo e Avenida 

da Liberdade. 

Instalou-se e efetuou-se a zeragem dos aparelhos do sistema de instrumentação e iniciaram-se os 

primeiros trabalhos de demolição interior em elementos não estruturais, bem como a limpeza superficial 

e preparação do terreno nas áreas anexas ao edifício existente. 

 

4.5.2. Microestacas 

O recurso às microestacas é habitual em obras desta natureza, onde fatores como as reduzidas áreas de 

trabalho e a escassez de acessos apropriados são preponderantes. São as mais indicadas de entre os vários 

tipos de fundações indiretas, dada a sua versatilidade, dimensão reduzida, facilidade de execução e 

reduzida emissão de ruídos ou introdução de vibrações no solo. Como já referido, foram utilizadas como 

fundações para as vigas de recalçamento de fachadas, painéis dos muros de Berlim e maciços de 

encabeçamento das estruturas de contenção das fachadas.  
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Figura 30: Execução dos trabalhos de furação para posterior introdução das microestacas 

As microestacas são elementos estruturais esbeltos que transmitem as cargas para o terreno, por atrito 

lateral, as solicitações que lhes são impostas [28]. São constituídos por duas armaduras, uma principal e 

uma secundária, e preenchidas com calda de cimento no furo onde se inserem. A injeção da calda de 

cimento pode ser feita a baixa ou a alta pressão, sendo a última a mais recorrente devido à melhor 

qualidade de injeção. Enumeram-se de seguidas várias etapas do processo de execução das microestacas: 

4.5.2.1. Furação 

O processo de furação realizou-se com recurso a equipamentos apropriados (figura 30) e, sempre que 

possível, com recurso a trado visto que é o meio que introduz menores vibrações ao terreno. Este meio 

de furação pode ser complementado com um tubo de revestimento caso os terrenos sejam menos 

coerentes.  Quando o furo atinge material rochoso de melhores características mecânicas o trado deixa 

de ser um método eficaz e recorre-se à furação por roto-percussão através de varas e bits acionadas ar 

comprimido. Para a furação por roto-percussão utiliza-se também a água para efeitos de arrefecimento 

do bit e de encaminhamento de material até à boca do furo. Na presente empreitada utilizaram-se os dois 

meios de furação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os diâmetros de furação, por sua vez, variaram consoante a dimensão das microestacas a colocar. Nesta 

obra realizaram-se furos com as seguintes dimensões: 

Fachada Principal: 

 φ6’’, para os furos referentes às microestacas de fundação da estrutura de contenção da fachada 

principal; 

 φ8’’, para as microestacas de fundação da viga de recalçamento exterior; 

 φ10’’, para as microestacas de fundação da viga de recalçamento interior e de suporte aos painéis 

de contenção periférica no alçado DA. 
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Figura 31: Armadura principal de uma microestaca aplicada no caso de estudo 

Fachada de tardoz: 

 φ8’’, para os furos referentes às microestacas de fundação das vigas de recalçamento; 

 φ10’’, para as microestacas de fundação das vigas de suporte à estrutura de contenção de fachadas 

e da parede de tardoz. 

Contenção Periférica: 

 De φ6’’ a φ10’’, consoante o alçado. 

Refira-se também que foram realizados carotes prévios (φ200mm) nas fundações das fachadas existentes 

sempre que a geometria das mesmas intersectava o desenvolvimento de um furo de uma microestaca.  

4.5.2.2. Introdução da Armadura 

Após a conclusão da furação, retiraram-se os troços de trado ou das varas e, com o auxílio da torre do 

equipamento de furação colocaram-se os diversos troços de microestacas (figura 31) até se atingirem os 

comprimentos definidos em projeto, ligados entre si através de uniões macho-fêmea ou uniões 

exteriores, no caso de microestacas solicitadas à flexão e/ou que não se encontrem confinadas pelo 

terreno ou alguma estrutura de contenção. Na presente obra a solidarização dos troços de microestacas 

realizou-se através de uniões exteriores nos casos em que não se encontravam embebidas nas paredes 

de contenção.  

 

 

 

 

 

 

 

A armadura principal das microestacas, ou tubo manchete, é composta por uma secção metálica em aço 

oca com válvulas antirretorno (manchetes) nos troços correspondentes ao comprimento de selagem. 

Estas válvulas consistem em elastómeros que impedem a entrada de calda para o interior da microestaca 

durante a primeira injeção de selagem, mas permitem a saída de calda durante a injeção secundária e 

consequente criação do bolbo de selagem. A armadura secundária, quando utilizada, é composta 

normalmente por varões de aço normalizado e por vezes varões reforçados tipo “GEWI”.  

As microestacas utilizadas na empreitada para os vários trabalhos foram do tipo N80, e com os seguintes 

diâmetros: 

Fachada Principal: 
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 Φ88.9x6.5mm, para os furos referentes às microestacas de fundação da estrutura de contenção da 

fachada principal; 

 Φ139.7x9mm, para as microestacas de fundação da viga de recalçamento exterior; 

 Φ177.8x11.5mm, para as microestacas de fundação da viga de recalçamento interior e de suporte 

aos painéis de contenção periférica no alçado DA. 

Fachada de tardoz: 

 Φ139.7x9mm, para os furos referentes às microestacas de fundação das vigas de recalçamento; 

 Φ177.8x11.5mm, para as microestacas de fundação das vigas de suporte à estrutura de contenção 

de fachadas e da parede de tardoz. 

Contenção Periférica: 

 De φ88.9x6.5mm’ a Φ177.8x11.5mm, consoante o alçado. 

 

4.5.2.3. Injeção de Selagem 

A injeção primária realizou-se através da colocação de uma mangueira de injeção no fundo do furo e na 

injeção, de baixo para cima até se atingir a superfície, de calda de cimento no espaço entre o terreno (ou 

tubo molde) e a armadura principal. Este tipo de injeção também pode ser designado por injeção de 

preenchimento ou selagem, e serve sobretudo para preencher o remanescente de vazios criados na 

furação e não ocupados pela microestaca.  

4.5.2.4. Injeção sob Pressão 

Esta injeção consistiu na introdução de calda a alta pressão no interior da microestaca que, através do 

rompimento das manchetes, permitiu a criação do bolbo de selagem e consequente mobilização do atrito 

lateral. 

Dos vários sistemas utilizados para a realização desta operação, o sistema de Injeção Repetitiva Seletiva 

(IRS) foi o utilizado. Este método recorre ao uso de tubos manchete com obturadores duplos que, através 

do seu posicionamento dentro do tubo manchete, permitem a injeção de caldas em zonas específicas ao 

longo dos troços da microestaca. Desta forma é possível o controlo faseado e repetitivo, ao longo dos 

troços correspondentes ao comprimento de selagem, da injeção de calda. Esta operação deve ser 

realizada, normalmente, entre a 12h a 14 h após a injeção de selagem, sendo o mesmo aplicável para o 

período entre operações de reinjeção. Através das leituras das pressões de abertura das válvulas e dos 

tempos de injeção procederam-se as operações até se atingirem os valores definidos em projeto.   

 

4.5.3. Colunas de Calda de Cimento  

É importante referir também que um dos trabalhos iniciais realizados em praticamente todo o perímetro 

de contenção periférica (exceto no alçado B-B2), com vista ao melhoramento dos terrenos adjacentes e 
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Figura 32: Perfil tipo de colunas verticais (retirado de 
[22]) 

Figura 33: Perfil tipo de colunas subverticais 
(retirado de [22]) 

limitação da respetiva descompressão durante os trabalhos de escavação, foi a execução de colunas de 

calda de cimento verticais (figura 32) e subverticais (figura 33) na camada correspondente aos materiais 

de aterro.  

Esta operação de pré-tratamento dos solos pretendeu consolidar os terrenos superficiais de aterro antes 

do início dos trabalhos de escavação. Dependendo do alçado, estas colunas foram executadas ou no 

tardoz dos seus alinhamentos (colunas verticais, nos casos em que não existiam edifícios vizinhos) ou pelo 

interior do recinto de escavação após a demolição dos respetivos troços do edifício existente (colunas 

subverticais). 

O processo de execução destas colunas consistiu na execução de furos de φ200mm, com recurso a furação 

por trado ou por roto-percussão, e na injeção de baixo para cima da calda de cimento. O afastamento 

entre colunas foi de 0.2m e a execução foi faseada em intervalos de 1m para não colocar em risco a 

estabilidade da fachada a preservar.  

Este tratamento prévio permitiu ainda a execução dos trabalhos de escavação de uma forma menos 

condicionada, principalmente no que diz respeito ao faseamento construtivo dos painéis que integram a 

solução de contenção periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4. Contenção e Recalçamento da Fachada Principal 

O faseamento construtivo para os trabalhos de contenção e recalçamento da fachada principal consistiu 

nos seguintes trabalhos: 

 Execução das microestacas exteriores, junto à Rua Rosa Araújo; 

 Execução da viga de recalçamento exterior e dos maciços de fundação das torres de suporte; 
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Figura 34: Execução da fiada de microestacas exterior na fachada principal 

 Montagem das estruturas metálicas de contenção da fachada; 

 Demolição da estrutura interior do edifício existente; 

 Aplicação de camada de betão projetado na face interior da fachada; 

 Execução da fiada interior de microestacas de recalçamento; 

 Execução da viga de recalçamento interior. 

 

4.5.4.1. Microestacas Exteriores 

A execução das microestacas no exterior da fachada principal (figura 34) realizou-se de acordo com o 

processo construtivo abordado anteriormente. Nesta fase realizaram-se dois tipos de microestacas 

distintas de acordo com o elemento que apoiam: 

 Viga de recalçamento exterior: N80 (API5A), φ139.7x9mm, furação de φ8’’, comprimento de selagem 

mínimo de 4.0m (ZG1); 

 Maciços de suporte da estrutura de contenção e da grua-torre: N80 (API5A), φ88.9x6.5mm, furação de 

φ6’’, comprimento de selagem mínimo de 4.0m (ZG1); 

 

Conforme referido, as injeções de selagem realizaram-se através do sistema IRS, com recurso a válvulas 

antirretorno e obturador duplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.2. Elementos em Betão Armado 

Após a execução das microestacas de fundação da viga de recalçamento exterior e dos maciços das 

estruturas de suporte das fachadas procedeu-se à execução destes elementos em betão armado. Foram 

quatro maciços realizados, três dos quais para suporte das estruturas de suporte da fachada e um para a 

fundação da grua-torre (figura 34).  
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Figura 35: Estruturas de suporte da fachada principal apoiadas em maciços de betão armado 

Figura 36: Desenho de preparação relativo aos 
elementos estruturais de contenção da fachada 
principal (retirado de [27]) 

Figura 37: Pormenor de projeto da ligação das 
microestacas exteriores aos elementos de betão 
armado (adaptado de [22]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes da execução da viga de recalçamento exterior foi necessária a preparação da parede da fachada 

nos locais a ligar à viga, através da picagem, limpeza e pontual preenchimento de vazios com resinas epoxy 

para as zonas onde o estado de degradação era considerável. Esta operação de tratamento da fachada é 

necessária dado que a viga de recalçamento betona-se diretamente contra a mesma havendo, pois, a 

necessidade de se criarem condições de aderência e de mobilização de atrito lateral. Após o tratamento 

da fachada iniciou-se então a execução da viga e dos maciços, de acordo com a seguinte metodologia: 

 Execução de armaduras helicoidais soldadas à microestaca (φ10//0.10) e colocação de chapa em aço 

(S275JR, 250x250x12mm), para o melhoramento das condições de aderência com o betão e das condições 

de transmissão de cargas; 

 Armação da viga de recalçamento e dos maciços de fundação das estruturas de suporte; 

 Colocação e montagem das armaduras; 

 Cofragem, betonagem e cura. 
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Figura 39: Vigas horizontais de amarração da fachada 
às torres de suporte 

Figura 38: Torres de suporte da fachada principal 

Note-se que se deixaram negativos, previamente à operação de betonagem da viga de recalçamento 

exterior, para a posterior realização dos furos para a inserção dos varões de ligação Gewi. Nos maciços de 

fundação das torres deixaram-se chumbadouros livres para posterior fixação das estruturas de suporte 

através de ligações aparafusadas. 

4.5.4.3. Torres de Suporte 

Após a cura da viga e dos maciços procedeu-se à montagem das torres de suporte da fachada (figura 39). 

Estes elementos são modulares e, como tal, apresentam rendimentos de execução elevados.   

As ligações entre elementos constituintes das torres realizam-se sobretudo através de cavilhas e são 

transportados para a obra em conjuntos de dimensões elevadas. Após iniciados os trabalhos de 

montagem dos pórticos verticais, começaram-se a realizar as ligações à fachada. Para tal foi necessária a 

colocação de vigas metálicas horizontais na parede (figura 38), tanto pelo interior como pelo exterior e 

ao nível do vão dos pisos existentes. Para a ligação das vigas às estruturas de suporte utilizaram-se varões 

roscados colocados de forma a minimizarem o impacto nas paredes da fachada. Foi um processo repetido 

em altura até se chegar à cota superior de amarração prevista em projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que, simultaneamente à execução dos trabalhos pelo exterior da fachada principal, continuaram 

as demolições manuais e faseadas do interior do edifício. A realização destes trabalhos em paralelo foi 

importante na perspetiva de aumento dos rendimentos gerais dos trabalhos, mas implicou uma 

compatibilização e coordenação cuidada entre os vários processos envolvidos. 

Para a monitorização dos deslocamentos na fachada e do comportamento dos terrenos adjacentes nesta 

fase, recorreu-se à leitura e análise dos alvos topográficos e piezómetros instalados e previstos no plano 

de instrumentação e observação. Criou-se o acesso definitivo que viria a substituir o existente e realizou-
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Figura 40: Execução das microestacas de apoio 
da viga de recalçamento interior e painéis de 

contenção 

Figura 41: Viga de recalçamento interior da fachada 
principal 

se a preparação do terreno no interior do edifício, de forma a permitir a circulação de equipamentos no 

interior da zona demolida e iniciar os trabalhos de furação pelo interior da fachada e nas restantes frentes 

de trabalho. 

4.5.4.4. Viga de Recalçamento Interior 

O processo de execução da viga de recalçamento interior iniciou-se com a realização da fiada de 

microestacas correspondente (figura 40). O processo de execução foi semelhante ao das microestacas já 

executadas, embora com a diferença, neste caso, relativo à solidarização dos troços com uniões exteriores 

dado que não iriam estar embebidos em nenhuma estrutura de contenção. Segue-se a sua caracterização 

geral: 

 Microestacas interiores (fachada principal): N80 (API5A), φ177.8x11.5mm, furação de φ10’’, 

comprimento de selagem mínimo de 10.0m (ZG1). 

 

Note-se que estas microestacas apresentaram dimensões superiores às utilizadas para fundação da viga 

de recalçamento exterior. Tal ocorre pelo facto de estes elementos apresentarem uma dupla função, pois 

serviriam também para o suporte provisório dos painéis de contenção periférica. 

Após a execução das microestacas procedeu-se à cofragem, armação e betonagem da viga de 

recalçamento (figura 41), sendo que como ligações utilizaram-se novamente as chapas de aço e as 

armaduras helicoidais conforme realizado aquando a execução da viga de recalçamento exterior, e 

deixaram-se os negativos em PVC para a ligação à fachada. Após a armação da viga, cofragem, betonagem 

e cura, realizaram-se os carotes (φ50mm), introduziram-se os varões Gewi e, depois de selados, 

realizaram-se os devidos apertos de ambos os lados, de acordo com o projeto e com um momento fletor 

de 2.90kNm, concretizar a costura entre as duas vigas e as fachadas a preservar [20]. 
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Figura 42: Pormenores do reforço estrutural para a 
criação de acesso provisório ao recinto de escavação Figura 43: Acesso provisório ao recinto de escavação 

Após executada a viga de recalçamento interior e concretizadas as ligações terminaram os trabalhos 

associados ao recalçamento e contenção da fachada de tardoz, iniciando-se os trabalhos de escavação e 

contenção nesse alçado, e seguindo-se a sua monitorização durante a evolução da obra.  

 

4.5.5. Contenção e Recalçamento da Fachada de Tardoz 

Os trabalhos de contenção e recalçamento da fachada de tardoz ocorreram simultaneamente aos 

mesmos trabalhos na fachada principal. Para tal foi necessária a criação de um acesso para equipamentos 

e materiais provisório (figura 43), enquanto não haviam condições para se executar o acesso definitivo. 

Realizou-se uma demolição principal de um pórtico da fachada principal, complementado com um reforço 

estrutural através da introdução de perfis metálicos e argamassas à base de sika grout (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes do início efetivo dos trabalhos realizaram-se as necessárias operações de vistoria e levantamento 

das condições de integridade das paredes da fachada a preservar. O faseamento construtivo associado à 

contenção e recalçamento da fachada de tardoz consistiu na seguinte metodologia: 
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a) Execução das microestacas da viga de recalçamento exterior e do muro de contenção de tardoz (e de 

apoio às vigas da estrutura de contenção de fachada); 

b) Execução do muro de apoio de tardoz; 

c) Execução da viga de recalçamento exterior e das vigas de apoio à estrutura de contenção de fachada; 

d) Demolição interior do edifício existente até à cota da viga de recalçamento interior; 

e) Aplicação de camada de betão projetado na face interior da fachada; 

f) Execução das microestacas de encabeçamento da viga de recalçamento interior; 

g) Escavação até à cota de execução do primeiro nível de banda de laje; 

h) Execução do primeiro nível de bandas de laje e aplicação de tirantes UNP200; 

i) Repetição dos dois últimos pontos até se atingir a cota final de escavação. 

 

4.5.5.1. Elementos em Betão Armado 

O primeiro trabalho a ser realizado consistiu na execução das microestacas pelo exterior das fachadas, 

para fundação da viga de recalçamento e para suporte do muro em betão armado a construir ao longo do 

alçado B1-B2. Previamente executaram-se os carotes nas fundações da estrutura do edifício existente que 

intersectavam com as localizações dos furos a realizar. Segue-se uma breve caracterização das 

microestacas utilizadas nesta zona: 

 

 Viga de recalçamento exterior e interior: N80 (API5A), φ139.7x9mm, furação de φ8’’, comprimento 

total de 20.0m, comprimento de selagem mínimo de 4.0m (ZG1); 

 Muro de apoio à estrutura de contenção da fachada: N80 (API5A), φ139.7x9mm, furação de φ8’’, 

comprimento total de 17.0m, comprimento de selagem mínimo de 8.0m (ZG1); 

 Microestacas de apoio das vigas de fundação da estrutura de contenção da fachada: N80 (API5A), 

φ177.8x11.5mm, furação de φ10’’, comprimento total entre 19.0 a 22.0m, comprimento de selagem 

mínimo de 6.0m (ZG1). 

 

O método de injeção manteve-se: IRS, com recurso a válvulas antirretorno e obturador duplo. Após a 

execução das microestacas começou a execução do muro em betão armado localizado no alçado B1-B2. 

Dado que neste alçado o edifício vizinho tem 7 caves enterradas, este muro foi realizado para servir de 

apoio às vigas de suporte das torres de amarração, que por sua vez ligam à viga de recalçamento exterior.  

O muro foi executado de baixo para cima, numa primeira fase, até se atingir a cota superior da viga de 

recalçamento exterior e das vigas de apoio às torres (figura 44). Para cada nível de escavação efetuado 

posteriormente, seria necessária a realização de um novo troço de muro, acompanhando o 

desenvolvimento dos trabalhos até à cota final de escavação. As ligações das paredes às microestacas 

realizaram-se através de cachorros metálicos. 
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Figura 44: Representação esquemática da 1ª fase dos trabalhos de contenção e 
recalçamento da fachada de tardoz (adaptado de [26]) 

Figura 45: Viga de recalçamento exterior da 
fachada de tardoz 

Figura 46: Vigas de apoio às torres de suporte da fachada 
de tardoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que as microestacas do alinhamento exterior da fachada foram realizadas a uma cota inferior à 

definitiva, pois a cota do terreno de tardoz era inferior à cota da viga de recalçamento exterior e das vigas 

de apoio das torres de suporte. Como tal houve a necessidade de, após a execução dos furos e colocação 

das devidas armaduras, colocar um troço adicional em cada microestaca no sentido ascendente até se 

atingir a cota + 45.70m. Após a realização do primeiro troço do muro e da respetiva ligação às 

microestacas, executou-se a viga de recalçamento exterior (figura 45) e as vigas de apoio à estrutura de 

contenção da fachada (figura 46). Estes elementos foram betonados simultaneamente. Preparou-se 

previamente a zona da fachada a ligar à viga de recalçamento com a picagem da superfície e operações 

de preenchimento pontual com recurso a resinas epoxi, e deixaram-se os respetivos negativos para a 

introdução dos varões roscados integrantes do mecanismo de costura. 
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Figura 47: Torres de suporte da fachada de tardoz apoiadas nas vigas em 
betão armado 

Figura 48: Viga de recalçamento interior da fachada de tardoz 

Após a execução dos elementos em betão armado procedeu-se à montagem das torres de suporte (figura 

47). Tal como para a fachada principal, utilizaram-se 3 torres para amarrar a fachada de tardoz. 

Paralelamente e sempre coordenados, prosseguiam os trabalhos de demolição interior até à cota 44.70m, 

onde seria executada a viga de recalçamento interior e aplicados os varões Gewi (figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estando a fachada amarrada iniciaram-se os trabalhos de escavação e de demolição das paredes abaixo 

das vigas de recalçamento. Ao contrário das microestacas utilizadas para a contenção da fachada 

principal, alinhadas com o terreno de tardoz, estas iriam requerer um sistema de travamento horizontal 

que garantisse a segurança à encurvadura. Para tal previu-se a construção de bandas de laje ao longo de 

todo o desenvolvimento em planta das fiadas de microestacas das vigas de recalçamento e prolongadas 

até à ligação à parede do muro de tardoz (figuras 49 e 50). Seriam construídos 3 níveis de bandas de laje 

até se atingir a cota final de escavação (figura 51). Também se adotou como sistema de travamento a 

colocação de perfis metálicos UNP diagonalmente em duas direções, como precaução contra as ações 

como vento ou sismo. Estes perfis estariam ligados entre si, às bandas de laje e às vigas através de chapas 

metálicas. 
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Figura 49:  Desenho de preparação referente à execução do 1º 
nível de escavação na fachada de tardoz (retirado de [26]) 

Figura 50: Trabalhos de escavação na fachada de tardoz, com o 1º 
nível de bandas de laje executadas 

Figura 51: Desenho de preparação referente à 
execução do 2º nível de escavação na fachada 
de tardoz (retirado de [26]) 

Figura 52: Execução do 2º nível de bandas de laje Figura 53: Execução do último nível de bandas de 
laje, e início da realização dos elementos 
estruturais do novo edifício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6. Paredes de Munique 

Os trabalhos de contenção periférica nos terrenos adjacentes ao recinto de escavação foram realizados, 

conforme enunciado no capítulo referente às soluções definidas em projeto, com recurso à tecnologia de 

paredes de “Munique”, ou “Berlim Definitivo”. A sua execução em obra seguiu, de forma geral, o seguinte 

faseamento: 

a) Pré-tratamento dos solos com colunas de calda de cimento no perímetro de escavação; 

b) Pré escavação e limpeza do terreno; 

c) Execução das microestacas de suporte aos painéis; 
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Figura 54: Execução das microestacas no alçado AD 

d) Escavação e execução dos painéis primários do 1º nível; 

e) Execução de ancoragens e/ou escoramentos nos painéis primários; 

f) Escavação das banquetas e execução dos painéis secundários do 1º nível; 

g) Execução de ancoragens e/ou escoramentos nos painéis secundários; 

h) Execução dos painéis terciários e respetivos escoramentos de canto; 

i) Repetição do processo até se atingir a cota final de escavação. 

 

Note-se que o faseamento descrito nem sempre é linear em fase de execução pois é recorrente, em obras 

desta natureza, a existência de várias frentes de trabalho em simultâneo, umas mais avançadas do que 

outras. A evolução destes trabalhos acaba por depender fundamentalmente de fatores como a 

disponibilidade de frentes, as características dos solos a conter e condições de vizinhança. Devido às 

características particulares de cada alçado e às suas condições de vizinhança, as respetivas soluções 

adotadas apresentaram logicamente diferenças pontuais entre si.  

4.5.6.1. Elementos Resistentes 

Após a preparação geral do terreno a intervir, através de uma pré-escavação geral e da injeção das colunas 

de calda de cimento, começaram a executar-se as microestacas de suporte provisório aos painéis (figura 

54), cujas características se apresentam de seguida. 

Alçado AD 

 Microestacas de suporte aos painéis de contenção periférica (e fundação da viga de recalçamento 

interior): N80 (API5A), φ177.8x11.5mm, furação de φ10’’, comprimento de selagem mínimo de 10.0m 

(ZG1). 

 

É neste alçado onde ocorreram os trabalhos de recalçamento e contenção da fachada principal tendo 

existido, como tal, a necessidade de compatibilização entre as duas técnicas. Conforme referido 

anteriormente, as microestacas realizadas no interior da fachada tiveram a dupla função de fundação da 

viga de recalçamento interior e de suporte provisório aos painéis de contenção periférica. Idealmente 

estes elementos ficariam embebidos nos próprios painéis – dispensando a execução dos cachorros 

metálicos como ligação, mas neste caso existe a impossibilidade de se furar nesse alinhamento pelo facto 

de estes estarem sob a fachada a preservar. 
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Figura 55: Execução do muro acima da viga de coroamento no alçado 
DC 

Figura 56: Microestaca dos maciços 
de suporte das escoras no alçado DC 

Alçado DC 

 Microestacas de suporte aos painéis de contenção periférica: N80 (API5A), φ177.8x9mm, furação de 

φ10’’, comprimento de selagem mínimo de 10.0m (ZG1); 

 Microestacas de fundação do maciço de apoio das escoras: N80 (API5A), φ177.8x9mm, furação de 

φ10’’, comprimento de selagem mínimo de 10.0m (ZG1). 

  

Para além da execução dos painéis de contenção periférica, previu-se neste alçado a realização de um 

muro em betão armado acima da viga de coroamento (figura 55), junto ao edifício do Petit Palais.  Nas 

suas extremidades executaram-se escoras provisórias, com recurso a perfis HEB 120 suportados por 

maciços de betão fundados em microestacas. O murou foi construído após a execução das colunas de 

calda de cimento e das microestacas na mesma zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçado C-C1 

 Microestacas de suporte ao muro construído junto ao logradouro do edifício vizinho: N80 (API5A), 

φ88.9x6.5mm, furação de φ6’’, comprimento de selagem mínimo de 2.0m (ZG1); 

 

Neste alçado não estava prevista a realização de escavações, pelo que a sua intervenção consistiu apenas 

no tratamento com colunas de calda de cimento e na execução das microestacas de fundação do muro 

construído no alçado DC, que se prolongou até esta zona.  

 

Alçado B-B1 

Nesta zona não estava previsto a colocação de microestacas, dado que a existência do edifício vizinho, 

com 7 caves, dispensava a execução de uma estrutura de contenção. Os trabalhos nesta frente 

consistiriam, numa fase posterior aos trabalhos de escavação e contenção periférica, à execução da 

parede definitiva ao longo do seu desenvolvimento.  
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Figura 57: Pormenor de projeto dos cachorros 
metálicos das microestacas nos alçados CD e DA 
(adaptado de [22]) 

Figura 58: Execução dos cachorros 
metálicos nos alçados CD e DA 

Alçado B1-B2 

Este alçado corresponde à zona dos trabalhos executados para a contenção e recalçamento das fachadas. 

Tal como no alçado B-B1, a existência do edifício vizinho dispensa a execução de trabalhos de contenção 

periférica, mas executou-se uma parede de suporte de apoio à estrutura de contenção de fachada, 

processo construtivo já detalhado no correspondente subcapítulo.  

 

Alçado B2-C 

 Microestacas de suporte aos painéis de contenção periférica: N80 (API5A), φ139.7x9mm, furação de 

φ10’’, comprimento de selagem mínimo de 6.0m (ZG1). 

 

Alçado AB 

 Microestacas de suporte aos painéis de contenção periférica: N80 (API5A), φ139.7x9mm, furação de 

φ8’’, comprimento de selagem mínimo de 6.0m (ZG1). 

 

Neste alçado é necessário executar painéis de contenção periférica dado que o edifício adjacente 

apresenta apenas 1 piso enterrado.  

Já se referiu por várias vezes, ao longo do presente texto, que as ligações das microestacas aos painéis de 

contenção realizaram-se através de ligações metálicas, ou cachorros metálicos, dada a impossibilidade de 

execução das mesmas no alinhamento interior da futura parede de contenção. Estes cachorros, além de 

garantirem a transmissão das cargas da parede de contenção para as microestacas, também funcionam 

como apoios pontuais para controlo da encurvadura. Utilizaram-se dois tipos distintos de ligações na 

presente empreitada, que se passam a descrever.  

Usados nos alçados CD e DA, os cachorros foram constituídos por uma chapa de metal de 600x500x20mm 

à qual são soldados perpendicularmente dois perfis metálicos do tipo UNP300. Estes perfis foram depois 

soldados a outros dois perfis metálicos do tipo UNP200, envolvendo a microestaca através de cordões de 

soldadura (figuras 57 e 58). Note-se que tanto a chapa como os perfis UNP300 apresentavam furos de 

φ50mm nas zonas a serem embebidas pelo betão de forma a garantir uma melhor transmissão de 

esforços entre os elementos. 
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Figura 59: Pormenor de projeto dos cachorros 
metálicos nos alçados AB, B1-B2 e B2-C (adaptado de 
[22]) Figura 60: Execução em obra dos 

cachorros metálicos nos alçados AB, B1-
B2 e B2-C 

Utilizados nos alçados AB, B1-B2 e B2-C, os cachorros consistiram em dois perfis em L de 200x200x18mm, 

um ligado a cada lado da microestaca através de cordões de soldadura de 6mm. A ligação destes perfis 

aos elementos em betão realizou-se através de ligações aparafusadas em buchas químicas que 

embeberam a parte roscada da ligação e garantiram a estabilidade desta. Nas figuras 59 e 60 é possível 

observar o pormenor de projeto destes cachorros metálicos, bem como a sua execução em obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6.2. Viga de Coroamento e Painéis 

A viga de coroamento tem como função solidarizar os painéis de contenção e, como tal, é habitualmente 

executada em primeiro lugar para depois se realizarem os painéis primários e secundários. No entanto 

nesta obra a viga de coroamento foi realizada conjuntamente com o primeiro nível de painéis (figura 61). 

Foi uma tomada de opção por parte do empreiteiro que garantiu desde logo um aumento de rendimentos 

generalizado nesta fase da obra, e acaba por ser um risco controlado, dado que a abertura excessiva de 

frentes de escavação pode implicar descompressões elevadas nos terrenos a tardoz.  

Depois de introduzidas as microestacas realizou-se a escavação em forma de vala com a altura 

correspondente aos painéis primários do 1º nível e da viga de coroamento, acrescida da profundidade 

necessária para a colocação das armaduras de espera para o nível seguinte. Depois de armados os painéis, 

foram betonados contra o terreno e procedeu-se à cura dos mesmos. Refira-se que a cofragem destes 

painéis foi efetuada com recurso a painéis metálicos reutilizáveis e escoras tubulares metálicas, e que nas 

zonas de colocação de ancoragens deixaram-se os respetivos negativos e realizaram-se as operações de 

reforço da armadura. Estes pontos serão detalhados adiante, no subcapítulo referente aos sistemas de 

suporte da contenção periférica utilizados em obra.  
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Figura 61: Cofragem da viga de coroamento e escavação de painel primário 

Figura 62: Cofragem do 1º nível de painéis no alçado AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A execução dos painéis primários em obra iniciou-se paralelamente aos trabalhos de contenção periférica. 

Como tal foram os alçados laterais (AB e DC) e de tardoz (B1B2 e B2C) aqueles que se começaram a 

desenvolver primeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da cura do primeiro nível de painéis iniciaram-se os trabalhos de escavação e repetiu-se o 

processo: armação, cofragem, betonagem, cura e introdução das estruturas de suporte. Como já foi 

referido, a evolução dos trabalhos ocorreu a ritmos diferentes consoante o alçado em questão. A título 

de exemplo, apresenta-se o estado dos trabalhos a 23 de novembro de 2015: 

  

 Concluído o 2º nível de painéis do alçado B2-C, incluindo pregagens e travamentos; 

 Concluído o 1º nível de painéis do alçado CD, incluindo ancoragens; 

 Em curso o 2º nível de painéis do alçado CD (figura 63); 

 Concluído o 1º nível de painéis do alçado AB (ancoragens em curso); 

 Em curso a viga de coroamento do alçado DA. 
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Figura 63: Execução do 2º nível de painéis do alçado CD 

Figura 64: "Fecho" da parede de contenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimento foi repetido em profundidade até se atingir a cota final de escavação, correspondente 

ao nível de execução das fundações da nova estrutura. Nesta fase é fundamental a execução apropriada 

do faseamento dos trabalhos, dado que aumento do trabalho em profundidade condiciona 

progressivamente operações como movimentações de terras, entradas e saídas de equipamento e de 

materiais, por exemplo. Estas, por sua vez, têm influência direta nos rendimentos e no desenvolver dos 

trabalhos em geral.  

Para se minimizarem estas condicionantes o ideal é fechar o último nível de painéis progressivamente até 

se chegar a um canto, zona que deverá ser a última a ser completa, pois dessa forma é possível manter a 

rampa de acesso através da acumulação das terras provenientes da escavação dos outros troços de 

painéis. Como tal o último troço de painéis tipo “Munique” a ser realizado ocorreu no canto do alçado AD 

e CD (figura 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As restantes terras e equipamentos, após a desativação da rampa de acesso, foram transportadas para o 

exterior do recinto com recurso à grua-torre. 
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4.5.6.3. Ancoragens 

A execução da técnica de contenção periférica de paredes tipo “Munique” é complementada, conforme 

abordado no capítulo 3 da presente dissertação, por ancoragens e escoramentos. De acordo com as 

condições de vizinhança e com a necessidade de se realizarem paredes de contenção periférica, 

preconizou-se a utilização de ancoragens como elementos de suporte provisórios horizontais aos painéis 

dos alçados AB, AD, B2C e DC. As mesmas eram compostas por: 

 Armadura constituída por cordões de aço de 0.6’’; 

 Proteção dos cordões, através de mangas em polietileno, na zona do comprimento livre; 

 Espaçadores aplicados para evitar contacto entre os cordões e as paredes do furo; 

 Tubo de injeção primária; 

 Tubo de injeção secundária. 

 

No anexo V apresentam-se em pormenor as ancoragens utilizadas em obra de acordo com a ficha técnica 

do fornecedor. Note-se também que embora as características gerais das ancoragens sejam constantes, 

outras como o comprimento livre, comprimento de selagem ou inclinação dependem da zona de 

aplicação. Preconizou-se no respetivo projeto a realização do bolbo de selagem em terrenos 

competentes, com valores de Nspt superiores a 60 pancadas, com um comprimento de selagem mínimo 

de 6 metros. O processo construtivo de execução de ancoragens aplicado em obra pode ser resumido nos 

seguintes passos: 

 

a) Reforço da armadura dos painéis na zona de inserção de ancoragens; 

b) Colocação de negativo antes da betonagem dos painéis; 

c) Execução do furo; 

d) Introdução da armadura; 

e) Injeção primária e secundária; 

f) Aplicação do pré-esforço; 

g) Desativação das ancoragens. 

 

No anexo VI apresenta-se um esquema representativo do processo de execução de ancoragens fornecido 

pela Tecnasol.  

 

Reforço das Armaduras 

O reforço das armaduras dos painéis nas zonas de ligação às ancoragens consistiu na sobreposição de 

uma malha de 2 x 2m, com ferros de φ12 espaçados a 0.15m, à armadura geral do extradorso da parede 

(figura 65). Esta malha pretende aumentar a resistência ao efeito de flexão na zona de apoio da 

ancoragem, tendo sido complementada com outra malha de estribos dispostos em cruz, centrados na 
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Figura 65: Representação esquemática do reforço da armadura nas zonas de execução de ancoragens (adaptado 
de [22]) 

zona do furo, para efeitos de resistência ao punçoamento. Após a execução da armadura colocou-se o 

negativo, em PVC, para a posterior execução do furo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furação 

Após a betonagem e descofragem dos painéis procedeu-se à execução do furo (figura 66). Note-se que 

embora seja este o procedimento standard para esta tecnologia, dado que é mais seguro proceder-se às 

operações de furação já com as paredes betonadas, é possível executar-se o furo previamente, 

dependendo das condições dos terrenos a tardoz. Este aspeto será aprofundado nos parágrafos seguintes.  

A furação realizou-se de forma análoga aos furos executados para as microestacas: com recurso a trado, 

sempre que possível, e a equipamentos de roto-percussão (martelos de fundo furo com ar comprimido) 

sempre que se atravessava solos de maiores resistências.  

Os furos variam de comprimento e inclinação de acordo com o nível das ancoragens e dos próprios 

alçados, sendo que nesta obra verificaram-se ancoragens de comprimento compreendido entre os 7.0m 

e os 24.0m, com uma inclinação entre os 30º-35º. A condição que determina o comprimento total das 

ancoragens depende do comprimento mínimo para o bolbo de selagem nos terrenos competentes (C3) 

que, neste caso, apresentava o valor de 6 metros. Logicamente que as ancoragens realizadas nos níveis 

superiores de painéis apresentaram comprimentos maiores dada a maior distância aos estratos de 

melhores características geotécnicas.  
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Figura 66: Execução dos trabalhos de furação para posterior colocação da ancoragem 

Figura 67: Armadura de uma ancoragem no alçado CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocação da armadura 

De acordo com o alçado e com as condições de vizinhança, as armaduras das ancoragens a utilizar eram 

compostas por: 

 5 cordões de aço de 0.6’’/ Força de blocagem de 700kN – Alçado CD (figura 67); 

 5 cordões de aço de 0.6’’/ Força de blocagem de 780kN – Alçado AB e DA; 

 5 cordões de aço de 0.6’’/ Força de blocagem de 850kN – Alçado B2-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As armaduras foram fornecidas em rolo, com os comprimentos previstos em projeto, e colocadas perto 

do local de inserção através de equipamentos de elevação apropriados, tendo sido inseridas nos furos 

manualmente. Conforme referido previamente, por vezes ocorre a execução dos furos antes da 

betonagem dos respetivos painéis. O mesmo é válido para a colocação e selagem das armaduras, e é um 

desvio ao procedimento que costuma ser utilizado para a obtenção de melhores rendimentos de 

produção. 
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Figura 68: Execução das ancoragens por avanço, antes da betonagem da viga de coroamento 

O facto de se ter de esperar cerca de 6 dias entre as operações de selagem e a aplicação do pré-esforço 

às ancoragens implica muitas vezes a paragem dos trabalhos de execução dos elementos de betão 

armado, pois os níveis inferiores só se devem iniciar após a ativação das ancoragens nos painéis 

superiores. Como tal, e para não se correrem riscos desnecessários, optou-se, em determinada altura, 

pela realização das ancoragens por avanço (figura 68), aproveitando-se o tempo de espera entre a 

selagem e a aplicação do pré-esforço para a execução dos painéis de contenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorde-se que o desenvolvimento da ancoragem ao longo do seu comprimento não é idêntico: na zona 

correspondente ao comprimento livre, por não se pretender a mobilização de atritos entre a ancoragem 

e a calda de cimento, os varões são protegidos e envoltos em mangas de polietileno. Já na zona 

correspondente ao bolbo de selagem o mesmo não ocorre, dado que já se pretende a mobilização de 

esforços. 

Refira-se também que na zona do comprimento de selagem é a própria calda que fornece a proteção 

anticorrosiva aos cordões, não estando prevista qualquer tratamento para o efeito aos mesmos. Na 

extremidade inferior dos cabos utilizaram-se cintas reforçadas em fibras de vidro para acomodação dos 

cordões e para facilitar a entrada destes no furo. Ao longo do comprimento de selagem colocaram-se 

centralizadores para garantir o correto posicionamento da ancoragem dentro das paredes do furo, e da 

espessura de recobrimento adequada aquando as operações de injeção. 

 

Injeção primária e secundária 

O sistema de injeção utilizado para a selagem das ancoragens tem a denominação de sistema de injeção 

multiválvulas, e é constituído por dois tubos de injeção, em PEAD, de φ16mm. O primeiro é utilizado para 

a injeção primária, e acompanha o desenvolvimento da ancoragem até ao fundo do furo. O segundo, por 

sua vez, acompanha o desenvolvimento da ancoragem até ao fundo e retorna à superfície, existindo ao 

longo da sua extensão válvulas que irão permitir a criação do bolbo de selagem. 
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O processo de injeção primária, ou de selagem, consistiu essencialmente no preenchimento do furo com 

calda de cimento após a colocação da armadura. A mesma ocorreu através do tubo de injeção primária 

referido no parágrafo anterior, tendo-se iniciado a selagem a partir do fundo do furo até a calda afluir à 

boca. Este processo deve ser executado com a maior brevidade possível após a colocação da ancoragem 

para reduzir a exposição dos seus elementos dentro do furo. Em casos de injeção de caldas em maciços 

muito fragmentados é possível que a calda demore algum tempo a afluir ao topo do furo sendo que, 

nestas situações, deverá interromper-se a operação de injeção e aguardar algumas horas até resumir o 

processo. 

A injeção secundária deve ser efetuada logo que a selagem inicial ganhe alguma presa, mas, no entanto, 

continue suficientemente fluida para não impedir a criação do bolbo de selagem. A injeção realizou-se 

através do tubo de injeção secundário descrito anteriormente, estando obturada a ponta do tubo que 

retornava à boca do furo. Desta forma aumentou-se pressão de calda dentro do sistema necessária para 

a abertura das válvulas. Dado que esta pressão é monitorizada através do manómetro presente na central 

de injeção, é possível verificar o momento de abertura das válvulas através da quebra de pressão que se 

verifica no manómetro. Após este momento a operação de injeção continuou até se atingirem as pressões 

definidas em projeto. Novamente, no caso de estabilização em pressões abaixo das previstas, efetuou-se 

a paragem da operação de selagem e realiza-se um período de espera até à nova injeção. Em regra geral, 

realizaram-se em média 2 a 3 operações de injeção por ancoragem. 

Note-se que embora a técnica de injeção prevista em projeto tenha sido de injeção repetitiva e seletiva 

(IRS), tal como se realizou nas operações de selagem das microestacas, optou-se em obra por utilizar o 

sistema multiválvulas. O primeiro sistema, embora apresente custos superiores, permite uma melhor 

definição das zonas de criação do bolbo de selagem. Pelo contrário, no sistema multiválvulas não existe o 

controlo do local de saída da calda dentro do furo e consequentemente há um menor controlo na 

execução do bolbo de selagem. Tal pode implicar, por vezes, consumos excessivos de calda que poderiam 

ser evitados. Foi, de qualquer forma, uma opção assumida pelo empreiteiro e aceite pelas diversas 

entidades competentes. 

 

Aplicação do pré-Esforço 

Cerca de uma semana após as operações de selagem realizou-se a aplicação do pré-esforço às ancoragens. 

É fundamental o cumprimento dos tempos de espera associados, pois pré-esforçar uma ancoragem que 

não possua a calda de cimento com condições de resistência adequadas poderá colocar em causa o seu 

funcionamento e inviabilizá-la enquanto elemento de suporte.  

O pré-esforço foi aplicado com recurso a um macaco hidráulico, equipamento que se liga aos cordões da 

ancoragem fora do furo e procede ao seu tensionamento de acordo com os valores definidos em projeto. 

Previamente colocaram-se as cabeças das ancoragens e as respetivas chapas metálicas. O controlo do 

pré-esforço foi realizado através de um manómetro presente no macaco que mede o nível de tensão 
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Figura 69: Escoramentos em perfis metálicos (HEB 200, HEB 180, HEB 120) 

instalado nos cordões, bem como pelo alongamento dos mesmos na zona exterior à cabeça da 

ancoragem.  

4.5.6.4. Escoramentos 

Os escoramentos nas zonas de canto do perímetro de contenção eram constituídos por elementos 

metálicos de dimensões significativas, visto que tinham como função travar os movimentos horizontais 

dos alçados onde foram instalados.  Estes elementos não foram mais do que perfis metálicos do tipo HEB, 

com dimensão variável conforme o alçado e disposição para os quais estavam previstos. As secções 

utilizadas variaram entre o HEB 120 ao HEB 220, e foram executadas progressivamente e de acordo com 

o desenvolvimento em profundidade da escavação e das paredes de Munique. 

A ligação dos perfis aos alçados realizou-se através da fixação de uma chapa metálica, com recurso a 

buchas químicas. As dimensões destas chapas variaram consoante a secção dos perfis aos quais se 

ligaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7. Demolição dos Elementos Provisórios 

Após atingida a cota final de escavação terminou a 1ª fase da empreitada e começaram os trabalhos com 

vista à execução da estrutura dos pisos enterrados do novo edifício (figura 69).  

Estes elementos estruturais, conforme já referido, são aqueles que garantem a estabilidade das paredes 

de contenção periférica em fase definitiva, pelo que após a sua execução procedeu-se à desativação das 

ancoragens, escoramentos e microestacas (elementos provisórios de suporte às contenções). Note-se que 

a desativação das ancoragens implicou a necessidade de selar convenientemente as zonas dos painéis 

onde estas estavam colocadas.  

Demoliram-se também as bandas de laje da fachada de tardoz e os respetivos perfis UNP para travamento 

horizontal, dado serem elementos incompatíveis com a estrutura definitiva do novo edifício. 
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Figura 70: Início da execução da estrutura dos pisos enterrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa fase posterior, quando a estrutura dos pisos enterrados ficou concluída e já se executavam os pisos 

elevados e as respetivas ligações às fachadas, removeram-se as respetivas estruturas de contenção e 

suporte, bem como os elementos em betão armados incompatíveis com os projetos das restantes 

especialidades, nomeadamente os maciços de encabeçamento das microestacas de fundação das torres 

e das vigas de recalçamento.  

 

4.6. Análise Geral às Soluções e Trabalhos Realizados 

O presente subcapítulo tem como finalidade uma análise crítica às tecnologias implementadas e trabalhos 

realizados em fase de obra, com base no acompanhamento efetuado durante a evolução da empreitada, 

e nas soluções preconizadas no projeto de escavação e contenção periférica com recalçamento das 

fachadas principal e de tardoz. 

Considera-se que a abordagem e conceção das tecnologias integrantes da solução geral é a mais 

apropriada em obras que apresentam as características que se verificam neste caso de estudo. Pelos 

motivos já apresentados no capítulo 2, referente às estruturas de contenção periférica, é lógico que a 

escolha das paredes tipo Munique ou Berlim Definitivo são as mais apropriadas, principalmente por 

permitirem melhores índices de rentabilidade e aproveitamento do espaço existente que, por si só, já era 

escasso e limitado. É também uma técnica que implica custos reduzidos comparativamente aos outros 

tipos de soluções (paredes moldadas, por exemplo), não requerendo uma especialização técnica muito 

elevada ou grandes necessidades em termos de área de estaleiro. O facto de permitir a realização dos 

trabalhos de escavação em simultâneo torna-a também a mais indicada pois permite rendimentos diários 

superiores e, consequentemente, prazos de execução reduzidos. 

No entanto é importante ressalvar que nem todas as condições necessárias para a viabilidade de execução 

desta técnica estavam garantidas logo à partida, pois embora não existissem níveis freáticos que 
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pudessem condicionar a realização dos painéis, houve a necessidade de se realizarem tratamentos prévios 

de consolidação dos terrenos a tardoz, através de colunas de calda de cimento, para controlar as 

descompressões geradas nos mesmos durante a escavação. A realização destes trabalhos de consolidação 

requer equipamento e pessoal especializado, o que encarece a solução global, mas acaba por ser uma boa 

escolha, pois permite uma maior flexibilidade nos trabalhos de escavação, garantindo uma maior coesão 

generalizada dos terrenos a tardoz e, portanto, um melhor comportamento dos mesmos durante os 

períodos que se encontram sem entivação. 

De igual modo se pode considerar que a realização de ancoragens, como elementos de suporte aos painéis 

de contenção, é a melhor solução para este tipo de obras, pois é aquela que garante uma vez mais o 

melhor aproveitamento do espaço existente. Este fator é de tal forma significativo que se verifica a 

utilização generalizada de ancoragens em obras correntes de características semelhantes. Apenas quando 

existem impedimentos à sua execução – edifícios existentes com caves na periferia da escavação, 

presença de redes de infraestruturas na vizinhança ou até proibições ou inibições de ordem legal – é que 

se verifica a necessidade de se recorrer a técnicas diferentes. 

Como exemplo, refere-se o recurso a contenções constituídas na totalidade por escoramentos, ou na 

realização dos trabalhos de acordo com a metodologia do “Top-Down”. O primeiro é uma solução que 

não apresenta características que lhe permitam ser uma solução competitiva nestas situações, pois 

implica grandes consumos de espaço e, consequentemente, limitações evidentes nos trabalhos realizados 

na área de escavação. A sua utilização depende muito das dimensões da área de contenção, tornando-se 

inviável quando a mesma apresenta valores consideráveis. No entanto acaba por ser a solução prevista 

para os cantos do recinto visto que aí o consumo de espaço é menor e acaba por ser uma alternativa 

melhor que as ancoragens, por ser mais económica e de rápida execução. 

Relativamente ao método “Top-Down”, ou método de construção invertida, que consiste na execução da 

estrutura enterrada de cima para baixo – onde são as próprias lajes do edifício que vão servindo de 

elementos de suporte às estruturas de contenção periférica – pode referir-se que apenas é utilizado em 

situações onde os métodos tradicionais de suporte não são viáveis. Esta tecnologia apresenta 

desvantagens consideráveis pois é mais complexo, oneroso e implica grandes condicionamentos aos 

trabalhos de escavação (pois estes executam-se sob as lajes já realizadas). 

Quanto ao sistema utilizado para a contenção e recalçamento das fachadas principal e de tardoz não há 

grandes considerações a tecer em termos da solução adotada, pois é sempre necessário garantir o seu 

recalçamento (e transmissão de cargas até aos terrenos competentes) e o seu suporte horizontal em 

altura. As possíveis diferenças poderiam ser relativas às características das próprias torres de contenção 

(localização, altura ou sistemas de fixação, por exemplo) e aos elementos de fundação das estruturas em 

betão armado que as suportam, bem como às vigas de recalçamento das fachadas. Refira-se apenas que 

o facto de se ter mantido parcialmente a fundação da fachada principal, contribuindo como elemento 

resistente às pressões e impulsos dos terrenos de tardoz, permitiu um acréscimo de flexibilidade 

importante para os trabalhos de escavação nesta frente.  
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Comparando o faseamento dos processos construtivos definidos em projeto com a aplicação dos mesmos 

em fase de obra, constata-se que não houve variações significativas ou imprevistos que tenham colocado 

em causa o desenrolar previsto dos trabalhos. Refira-se apenas algumas alterações no processo de 

execução dos painéis de contenção no alçado da fachada principal, onde se verificou a realização de 

ancoragens por avanço e a execução de painéis do segundo nível sem a aplicação do pré-esforço às 

ancoragens do nível superior. 

Conforme mencionado, esta opção foi tomada com base na necessidade de se aumentar a produção nesta 

frente, com o pressuposto de que o tratamento prévio com colunas de calda de cimento e a existência da 

parede de fundação da fachada principal garantiriam a capacidade resistente dos terrenos face às 

descompressões causadas pela escavação. Note-se que esta alteração ao procedimento não pôde de 

forma alguma ser tomada unicamente pelo Empreiteiro, tendo sido apoiada e suportada pelas devidas 

entidades responsáveis. Por outro lado, foi indispensável o recurso ao plano de instrumentação e 

observação, de forma a garantir o controlo do comportamento dos terrenos e estruturas afetadas, bem 

como os deslocamentos das fachadas mantidas, especialmente devido ao facto de não se ter cumprido 

na íntegra todas as etapas previstas no procedimento. 

Outro aspeto que não estava contemplado inicialmente era a realização da estrutura metálica treliçada 

no topo das fachadas, para o controlo dos respetivos deslocamentos horizontais que se verificaram 

durante os trabalhos de escavação. No entanto, era já uma hipótese prevista como medida de reforço e 

a sua implementação foi atempada, tendo servido os objetivos a que se propunha. 

Considera-se, contudo, que seria proveitoso ter realizado este escoramento horizontal numa fase inicial 

da empreitada, após a demolição do piso superior do edifício existente. Embora se perceba a opção de 

não se realizar inicialmente a referida estrutura, pois é uma solução que acarreta custos à empreitada, 

caso se tivesse realizado numa fase prévia teria implicado uma maior facilidade de execução e, 

consequentemente, ganhos em termos de tempo investido na sua aplicação. Seria de igual modo um 

acrescento de redundância à solução geral de contenção das fachadas o que é sempre positivo no âmbito 

da segurança da obra e do pessoal que lhe é afeto. 

Refira-se, por fim, que mesmo não tendo ocorrido grandes desvios no que toca à implementação das 

soluções definidas em projeto, a realização de empreitadas desta dimensão e características, numa zona 

de condicionantes tão vincadas como é a baixa de Lisboa, apresenta sempre um desafio constante durante 

todas as fases de obra. É um processo em termos de logística extremamente complexo no qual, caso não 

haja uma preparação e planeamento apropriado, podem ocorrer imprevistos diários de menor ordem de 

grandeza que, quando somados, podem fazer a diferença entre uma obra bem ou mal sucedida para todos 

os intervenientes. Mencione-se, a título de exemplo, a dificuldade verificada nos acessos à obra para os 

transportes e equipamentos de maior dimensão, todo o processo de movimentação de terras para aterro 

e o impacto no dia-a-dia para os habitantes e serviços vizinhos, entre outros. Considera-se, no entanto, 

que no presente caso de estudo houve a capacidade de resolução e de adaptação necessárias face às 

exigências e obstáculos que foram surgindo durante o seu desenvolvimento.  
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5. Considerações Finais 

5.1. Generalidades 

A presente dissertação iniciou-se pela revisão teórica dos principais conceitos e fundamentos teóricos 

relacionados com o tema em estudo. Abordaram-se, na sua generalidade, as tecnologias de contenção 

periférica, rígidas e flexíveis, bem como os diversos tipos de estruturas de suporte utilizados 

correntemente. Dentro destes tópicos apresentaram-se com maior detalhe as técnicas de paredes tipo 

Munique, ancoragens e escoramentos, pela simples razão de terem sido as técnicas utilizadas no caso de 

estudo. Considera-se que a revisão efetuada aos temas supracitados foi essencial para se atingirem os 

objetivos aos quais a dissertação se propôs, pois permitiu a contextualização e o enquadramento 

necessário para uma boa apresentação da obra acompanhada e, numa fase posterior, correlação com o 

respetivo projeto de escavação e contenção periférica. 

A oportunidade de acompanhar uma obra desta natureza e dimensão foi o aspeto que mais competências 

e valor trouxe ao aluno, tanto pessoal como profissionalmente. Foi uma possibilidade única que permitiu 

observar as interações entre os vários intervenientes ao longo da empreitada e de analisar in loco as 

diversas dinâmicas e interações que se criam e vão desenvolvendo com o tempo.  Obteve-se então uma 

visão e perceção geral diferente, mais concreta e contextualizada, que não poderia ser obtida de outra 

forma. O facto de se tratar de uma obra tão abrangente e diversa, com inúmeros detalhes e situações de 

destaque, apenas contribui mais para o ganho geral com a experiência e, consequentemente, para 

adicionar valor à presente dissertação. 

Por sua vez, a análise ao projeto de escavação e contenção periférica com recalçamento de fachadas foi 

também fundamental na medida em que permitiu a execução da análise comparativa entre as soluções 

previstas e a sua implementação e execução em obra, outro objetivo ao qual o aluno se propôs. 

Embora não tenham ocorrido grandes desvios às soluções de projeto - com exceção para a execução dos 

escoramentos horizontais entre o topo das fachadas, em forma de estruturas metálicas treliçadas e como 

medida de reforço face aos deslocamentos verificados – houve diversos aspetos cuja aplicação não seguiu 

na íntegra os procedimentos propostos pela entidade projetista. De referir, como exemplo de maior 

destaque o faseamento da execução das paredes de Munique onde se verificou a realização de 

ancoragens por avanço e, em situações pontuais, de realização do nível inferior de painéis sem a aplicação 

do pré-esforço aos painéis do nível imediatamente acima.  

No entanto, e embora não seja aconselhável alterar o faseamento deste tipo de trabalhos pelas 

consequências que poderão surgir, o estado dos terrenos a tardoz da escavação possuíam capacidade 

resistente para garantir a segurança da escavação devido ao tratamento prévio realizado através de 

colunas de calda de cimento. Se assim não fosse, o Empreiteiro Geral seria imediatamente advertido pelas 

entidades responsáveis (Fiscalização e Projetista) para a necessidade de rever e reajustar os métodos de 

trabalho de acordo com os procedimentos definidos e apropriados para a execução desta tecnologia. 
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Verificou-se também a existência de alguns condicionantes específicos na realização dos trabalhos, 

associados essencialmente à viabilidade de execução dos mesmos em obra. O melhor exemplo foi a 

execução das microestacas de suporte aos painéis de contenção periférica e elementos de recalçamento 

nos alçados onde o seu alinhamento coincidiu com paredes existentes que foram mantidas. Estas 

microestacas tiveram de ser realizadas exteriormente aos elementos que suportam, e ligadas aos mesmos 

através de cachorros metálicos, devido ao facto de não ser possível o posicionamento dos equipamentos 

de furação sob o alinhamento dos elementos existentes. Esta solução de recurso é já recorrente em 

projetos desta natureza, mas não é tão eficaz ao nível da transmissão de cargas até aos terrenos 

competentes nem no próprio controlo da deformabilidade destes elementos. 

Note-se que as soluções previstas para a escavação e contenção periférica preconizadas consistem, na 

sua generalidade, num conjunto de tecnologias habitualmente utilizado em obras deste tipo. Com maior 

ou menor precisão, os trabalhos acabaram por ser realizados sem problemas de maior, o que permite 

confirmar que, em regra geral, as empresas que concorrem e realizam estas empreitadas vão adquirindo 

progressivamente experiência e capacidade técnicas para realizarem os trabalhos de forma cada vez mais 

eficiente, conseguindo gerir as suas pretensões, juntamente com as dos outros intervenientes (Dono de 

Obra e Projetista, essencialmente), garantindo deste modo a execução com qualidade e, sobretudo, 

segurança. Obviamente que há exceções ou acontecimentos alheios, mas felizmente não foi o caso nesta 

empreitada.  

Verificou-se de igual modo que a segurança é efetivamente um aspeto muito vincado e sempre presente 

durante a execução dos trabalhos. O Empreiteiro Geral mostrou capacidade de garantir as condições 

necessárias para a minimização dos riscos durante os trabalhos, capacidade essa que ainda é mais crítica 

em trabalhos de geotecnia, devido ao grau de incerteza que lhes são associados. Para além deste facto, a 

contenção das fachadas é um trabalho delicado e sob o qual devem recair os maiores cuidados e atenções. 

Do parágrafo anterior surge novamente a importância do plano de observação e instrumentação, que 

deve ser implementado e interpretado para que possa funcionar em pleno e de acordo com a sua função 

prevista. Nesta obra este instrumento revelou ser fundamental pois foi através da sua constante análise 

que se verificou a necessidade de execução de um nível extra às torres de amarração da fachada principal 

e, numa fase posterior, da execução da viga treliçada horizontal já mencionada. Caso não se tivesse 

aplicado de forma apropriada o plano de observação e instrumentação, poder-se-iam ter verificado 

consequências gravosas, tanto ao nível do comportamento estrutural e estabilidade dos elementos como 

ao nível da segurança do pessoal em obra. Refira-se, em jeito de resumo, que os deslocamentos 

verificados nos alvos das fachadas mostraram uma tendência geral de movimentação para o interior 

(exceto durante as operações de amarração às torres de suporte) e coincidiram na sua generalidade à 

execução dos trabalhos de escavação ou às intervenções nas fundações das próprias fachadas. Por várias 

vezes os deslocamentos apresentaram-se superiores aos definidos como critérios de alerta e alarme e, 

sempre que tal ocorreu, foi solicitado um parecer ao projetista. Em várias ocasiões, coincidentes com as 

operações de reforço da solução de contenção da fachada, aumentou-se a periodicidade de leituras para 
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garantir uma análise mais cuidada e efetiva aos deslocamentos. Por sua vez, os alvos localizados nos 

muros de contenção não apresentaram deslocamentos passíveis de implicar ações de reforço, o que 

demonstra a adequabilidade das soluções de contenção periférica adotadas. No que toca aos restantes 

instrumentos constantes do plano de observação, nomeadamente piezómetros, marcas topográficas e 

células de carga, também não se observaram comportamentos imprevisíveis e que justificassem medidas 

adicionais de reforço ou a eventualidade de alteração das técnicas adotadas. 

Saliente-se que a presente dissertação não possui, como poderia ser de esperar, um capítulo dedicado à 

modelação do caso de estudo e comparação com o comportamento das estruturas observados em obra. 

A razão principal para a sua exclusão prende-se essencialmente pelo facto de não coincidir com as 

pretensões e objetivos do autor, derivadas do seu percurso e área de especialização dentro do Mestrado 

Integrado em Engenharia Civil. Optou-se por complementar e aprofundar o capítulo correspondente à 

apresentação do caso de estudo, principalmente no que toca à fase de produção da empreitada, dado 

que é aí que existe o maior nível de interesse profissional. Por fim, resta referir que se considera que os 

objetivos propostos foram atingidos de forma plena. 

 

5.2. Desenvolvimentos Futuros 

De forma a complementar o estudo realizado sugere-se a realização da modelação numérica em 2D da 

solução de contenção periférica utilizada, com o objetivo principal de comparar e interpretar os 

resultados obtidos com o comportamento verificado em obra. Poderia ser de igual forma proveitoso uma 

modelação em software 3D para permitir uma recriação mais fidedigna do modelo e a consequente 

obtenção de melhores resultados. 

Recomenda-se também uma análise detalhada ao plano de trabalhos e às respetivas tarefas associadas, 

de modo a realizar-se uma correlação entre o faseamento dos trabalhos previstos e aplicado por parte do 

empreiteiro. Deste modo, aliando-se também um estudo económico – através da análise dos custos 

associados à obra e, se possível, os respetivos proveitos, seria possível a identificação de eventuais 

situações a melhorar e a otimizar. 

Sugere-se também uma análise mais detalhada ao faseamento construtivo da execução de paredes de 

Munique. Salvos algumas exceções, as empresas de construção que atualmente concorrem a estas 

empreitadas não possuem um departamento de geotecnia que lhes permita a execução dos trabalhos de 

contenção periférica na íntegra. Como tal recorrem a subempreiteiros especializados nessa vertente que 

entram em obras deste tipo essencialmente para realizar os trabalhos de execução de microestacas e 

ancoragens, trazendo consigo os equipamentos e materiais necessários. Na execução dos painéis de 

Munique, por exemplo, ocorrem diversas interações entre Empreiteiro Geral e Subempreiteiro, onde o 

primeiro realiza a escavação e executa o painel, enquanto que o segundo realiza seguidamente a 

ancoragem. Estas tarefas são, conforme se viu, dependentes e sequenciais, pelo que a coordenação entre 

estes dois intervenientes é fundamental para que não ocorram derrapagens em termos de prazos e de 
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custos. Verifica-se que as alterações impostas em obra ao faseamento construtivo destes painéis derivam 

da falta de frentes de trabalho, quer para o Empreiteiro ou Subempreiteiro, que pretendem a todo o custo 

evitar paragens ou quebras nos rendimentos. No entanto, e embora se reconheça que este é um fator 

crucial para as empresas, tal não deve implicar que se coloque em causa a correta execução de uma 

determinada técnica, pelo que seria proveitoso um estudo aprofundado acerca desta coordenação, 

identificando os maiores condicionantes e apontando eventuais propostas com vista ao aumento da sua 

eficiência. 
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Figura A. 1 – Planta de localização das sondagens S9 e S10 (adaptado de [25]) 

Anexo I – Localização das Sondagens S9 e S10 
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Figura A. 2 - Perfil interpretativo das sondagens S9 e S10 (adaptado de [25]) 

Anexo II – Perfil Interpretativo das Sondagens S9 e S10 
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Figura A. 3 - Diagrama da sondagem S9 (adaptado de [25]) 

Anexo III – Perfil Individual e Registo Fotográfico da Sondagem S9 
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Figura A. 4 - Diagrama da sondagem S9 (adaptado de [25]) 
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Figura A. 5 - Diagrama da sondagem S9 (adaptado de [25]) 
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Figura A. 6 – Registo fotográfico dos carotes da sondagem S9 (adaptado de [25]) 
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Figura A. 7 - Diagrama da sondagem S10 (adaptado de [25]) 

Anexo IV – Perfil Individual e Registo Fotográfico da Sondagem S10 
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Figura A. 8 - Diagrama da sondagem S10 (adaptado de [25]) 
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Figura A. 9 - Diagrama da sondagem S10 (adaptado de [25]) 
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Figura A. 10 – Registo fotográfico dos carotes da sondagem S10 (adaptado de [25]) 
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Figura A. 11 - Constituição das ancoragens utilizadas no caso de estudo (adaptado de [29]) 

Anexo V – Pormenor da constituição das ancoragens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 



 

99 
 

Figura A. 12 - Processo construtivo de execução de ancoragens (adaptado de [30]) 

Anexo VI – Processo de Execução das Ancoragens 
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Figura A. 13 - Planta geral do projeto de escavação e contenção periférica (adaptado de [22]) 

Anexo VII – Peças Desenhadas relativas ao Projeto de Escavação e Contenção 

Periférica 

 

 

 

 

 

 

 

 


