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Resumo 
 
O mercado da construção urbana assiste a um periodo de renovação do edificado e como tal, a inerente 

concepção e execução de escavações com contenções periféricas são cada vez mais exigentes, não só pelos 

constragimentos à obra como também, pelo controlo dos impactos que desta poderá advir sobre a sua 

envolvência. Assim, esta dissertação visa estudar o comportamento de estruturas de contenção flexíveis. 

No caso de estudo deste trabalho é analisado o comportamento de uma parede de Berlim Definitivo para a 

execução da escavação e contenção periférica na construção do Hotel Castro Mira, em Lisboa. A metodologia de 

Berlim Definitivo é uma das soluções de contenção periférica mais correntes no mercado da construção. Esta é 

uma metodologia caracterizada por tirar partido do faseamento construtivo para minimizar deslocamentos na 

parede e no terreno adjacente, bem como assegurar a segurança. 

Para o estudo do comportamento da solução de contenção periférica aplicada em obra, foi realizado um estudo 

numérico, onde foi criado um modelo em elementos finitos em Plaxis 2D, baseado na obra da empreitada em 

questão. A partir deste modelo criado, e após a realização de um estudo paramétrico de todas a variáveis 

influentes sobre o comportamento da estrutura, é feita uma retroanálise dos parâmetros geotécnicos a fim de 

convergir o modelo do caso real de obra. 

Como proposta de solução alternativa de optimização da estrutura de contenção, foi criada uma solução 

modelada no programa de elementos finitos SAP 2000, sendo posteriormente validada a sua adequabilidade no 

modelo já criado em Plaxis.  

 

 

 

Palavras chave: Escavação, Estruturas de contenção flexíveis, Muro de Berlim, Modelação, Retroanálise 
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Abstract 
 
 
The urban construction market is witnessing a period of building renovation and, as such, the inherent design 

and execution of excavations with peripheral restraints are increasingly demanding, not only because of the 

constraints to the work, but also because of the control of the impacts that this may bring about its surroundings. 

Thus, this dissertation aims to study the behavior of a flexible earth retaining structures. 

In the case of study of this work is analyzed the behavior of a King Post wall in the execution of the excavation 

and retainning structure for the construction of the Hotel Castro Mira, in Lisbon. The King Post methodology is 

one of the most common earth retaining solutions in the construction market. This is a methodology 

characterized by taking advantage of the constructive phasing to minimize displacements on the wall and 

adjacent ground, as well as to ensuring safety. 

For the study of the behavior of the peripheral earth retainning solution applied on site, a finite element study 

was carried out, in Plaxis 2D, based on the work in question. From this created model, and after developing a 

parametric study of all influential variables on the behavior of the structure, a backanalysis of the geotechnical 

parameters was performed for the convergence of the model to the real work scenario. 

As a proposed alternative solution to optimize the retainning structure behavior, a solution was created in the 

finite element program SAP 2000, and its suitability was then validated in the Plaxis model. 

 
 
 
Key words: Excavation, Flexible earth retaining walls, King Post Wall, Modelling, Backanalysis 
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Simbologia 
 
Capítulo 2 

 

𝐻 – Altura de uma parede de contenção 

Φ′ - Ângulo de atrito interno efectivo 

𝛷′𝑐𝑟𝑖𝑡  – Ângulo de atrito interno efectivo crítico 

𝐾 – Coeficiente de impulso 

𝐾𝑝 – Coeficiente de impulso passivo 

𝐾0 – Coeficiente de impulso em repouso 

𝐹𝛷 - Coeficiente parcial de segurança aplicável ao ângulo de atrito interno 

𝐹𝑑 - Coeficiente parcial de segurança aplicável à altura enterrada de uma parede de contenção 

𝐹𝑝 – Coeficiente parcial de segurança aplicável à pressão passiva lateral de terras 

𝐹𝑠 - Coeficiente parcial de segurança aplicável a um parâmetro de resistência de um solo 

𝐹𝑛𝑝 - Coeficiente parcial de segurança aplicável à pressão resistente efectiva 

𝑦 – Deflexão horizontal de uma parede de contenção 

𝛥 – Deslocamento da cortina multiescorada 

𝛿 – Deslocamento horizontal da parede 

ℎ𝑎𝑣  – Distância média entre escoras 

𝑂𝐶𝑅 – Grau de sobreconsolidação 

𝐸′0 – Módulo de deformabilidade edométrico 

𝑀 – Momento flector 

𝑁 – Número de estabilidade 

𝜌 – Número de flexibilidade da parede 

𝜌𝑐  – Número de flexibilidade crítica 

𝛽 – Parâmetro relativo à inclinação do terreno a tardoz de uma cortina para obter o coeficiente de pressão de 

repouso 

𝛾𝑤 – Peso volúmico da água 

𝑧 – Profundidade de determinada secção da parede de contenção 

𝛼 - Razão entre a altura retida e o comprimento total do suporte H 

𝛽 - Razão da profundidade do travamento e o comprimento total do suporte H 

𝐸𝐼 – Rigidez de flexão 

𝜎′ℎ - Tensão efectiva horizontal 

𝜎′𝑣 – Tensão efectiva vertical 

𝜉 – Termo indicador da existência de proporcionalidade directa 

𝜂 - Termo indicador da existência de proporcionalidade directa 
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Capítulo 3 

 

𝑐 – Coesão (resistência ao corte) 

𝐶0 – Contante da equação empírica para obter o grau de compacidade 

𝐶1 - Contante da equação empírica para obter o grau de compacidade 

𝐶2 - Contante da equação empírica para obter o grau de compacidade 

𝑚𝑖  - Constante de Hoek-Brown para uma rocha intacta 

𝑚𝑏 – Constante reduzida de Hoek-Brown para uma rocha 

𝐷 – Factor de perturbação de Hoek-Brown para uma rocha 

𝐷𝑟  – Grau de compacidade relativa 

𝐸𝑚  – Módulo de deformabilidade de um maciço rochoso 

𝐸 – Módulo de deformabilidade 

𝑠 – Parâmetro dependente da qualidade de um maciço rochoso 

γ – Peso volúmico 

𝜎𝑎𝑡𝑚 – Pressão atmosférica 

𝑢 – Pressão intersticial 

𝜎𝑐𝑖  – Resistência compressiva da rocha intacta 

N20 - Resistência à penetração definida pelo número de pancadas necessárias para cravar o penetrómetro de 

um ensaio dinâmico até 20 cm de profundidade 

(𝑁1)60 - Resistência à penetração normalizada definida pelo número de pancadas de um ensaio SPT 

𝑞𝑐  – Resistência de ponta do ensaio de penetração cónico (CPT) 

𝜎′1 – Tensão efectiva principal máxima 

𝜎′3 - Tensão efectiva principal mínima 

 

Capítulo 4 

 

ψ – Ângulo de dilatância 

∅𝑘
′  - Ângulo de atrito interno característico 

∅𝑑
′  - Ângulo de atrito de dimensionamento 

𝑤 – Carregamento horizontal actuante sobre a parede para uma dada profundidade 

𝑤𝐴𝐵  – Carregamento horizontal uniforme para a cota correspondente ao primeiro piso enterrado pelo alçado 

AB 

𝑤𝐶𝐷𝐸  - Carregamento horizontal uniforme para a cota correspondente ao primeiro piso enterrado pelo alçado 

CDE 

γG - Coeficiente parcial de segurança para as acções permanentes 

γQ - Coeficiente parcial de segurança para as acções variáveis 

γ𝑅;𝑒 - Coeficiente parcial de segurança para a capacidade resistente passiva das terras 
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γ𝑅;𝑣 - Coeficiente parcial de segurança para a capacidade resistente do terreno ao carregamento do terreno de 

fundação 

γ𝑐′ - Coeficiente parcial de segurança para a coesão em tensões efectivas 

𝛾𝛾 - Coeficiente parcial de segurança para o peso volúmico 

γ∅′  - Coeficiente parcial de segurança para a tangente do ângulo de atrito interno em tensões efectivas 

γ𝑭 – Coeficiente parcial de segurança relativo às acções 

γ𝐸  - Coeficiente parcial de segurança relativo ao efeito das acções 

γ𝑞𝑢  - Coeficiente parcial de segurança para a resistência à compressão uniaxial 

γ𝑐𝑢  - Coeficiente parcial de segurança para a resistência ao corte não drenada 

𝜈𝑢𝑟
𝑛𝑢 - Coeficiente de Poisson na fase de descarga 

𝑅𝑓 - Coeficiente de rotura, que relaciona a tensão deviatórica na rotura com a assímptota da hipérbole que traduz 

a relação tensão-deformação; 

𝑐𝑟𝑒𝑓 – Coesão efectiva do solo 

𝐴𝑛 – Conjunto genérico de determinada combinação de àcções da NP EN 1997 1-1 

𝑀𝑛 - Conjunto genérico de determinada combinação de materiais da NP EN 1997 1-1 

𝑅𝑛 - Conjunto genérico de determinada combinação de resistências da NP EN 1997 1-1 

𝛼 – Constante da fórmula de cálculo de uma viga elástica 

𝛿𝑣 – Deslocamento vertical do terreno de tardoz da contenção 

𝛿ℎ - Deslocamento horizontal do terreno de tardoz da contenção 

𝑝𝐴𝐵  – Distribuição de pressões laterais de Terzaghi para areias aplicado ao alçado AB 

𝑝𝐶𝐷𝐸  - Distribuição de pressões laterais de Terzaghi para areias aplicado ao alçado CDE 

d - Distância de determinada secção da parede ao canto mais próximo 

𝐿𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 – Espaçamento entre elementos estruturais unidimensionais e discretos 

𝑒 – Espessura da parede de contenção 

m - Expoente da lei de potência que expressa a dependência da rigidez em relação ao nível de tensão (power) 

Rinter - Factor de redução de resistência da interface 

𝑃𝑆𝑅 – Factor de deformação plana 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 - Módulo de deformabilidade na descarga, em estado triaxial, para a tensão de referência 𝑝𝑟𝑒𝑓  

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 - Módulo de deformabilidade edométrico tangente para tensão vertical igual à tensão de referência (pref) 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 - Módulo de deformabilidade secante em estado triaxial (correspondente a 50% da tensão de rotura) para 

uma tensão de referência, pref, considerada igual a 100 kPa 

Gref - Módulo de distorção de referência 
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𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡  - Peso volúmico do solo não saturado 

𝛾𝑠𝑎𝑡 - Peso volúmico do solo saturado 

B – Razão entre o comprimento da parede ortogonal à parede em análise 

(𝐸𝐼)𝑒𝑞  – Rigidez de flexão equivalente de uma parede de betão armado com a contribuição de flexão dos perfis 

de suporte à parede 

𝐸𝐴  - Rigidez axial 

𝑝𝑟𝑒𝑓  - Tensão de referência para a rigidez 

𝛥𝑘(𝑧) – Variação de rigidez da parede de contenção em função da profundidade, 𝑧 

 

Anexo II 

 

𝐴 – Área de secção 

𝛾𝑀0 – Coeficiente parcial de segurança aplicável à resistência de um material estrutural para qualquer classe de 

resistência 

𝛾𝑀1 - Coeficiente parcial de segurança aplicável à resistência de um material à encurvadura, avaliada 

individualmente 

𝜒𝑦  – Coeficiente de redução de encurvadura para o eixo de secção y 

𝜒𝑧 – Coeficiente de redução de encurvadura para o eixo de secção z 

𝜒𝐿𝑇  - Coeficiente de redução de encurvadura lateral 

𝐿𝑜𝑧 – Comprimento de encurvadura no plano ortogonal ao eixo de secção z 

𝛼 – Constante da fórmula de verificação de segurança à flexão composta 

𝛽 - Constante da fórmula de verificação de segurança à flexão composta 

𝑐 – Dimensão do alma ou do banzo de um perfil para a verificação da classe de resistência da secção 

𝑡 - Dimensão do alma ou do banzo de um perfil para a verificação da classe de resistência da secção 

𝜆̅𝑧 – Esbelteza normalizada para o eixo de secção z 

𝑁𝐸𝑑  – Esforço axial actuante 

𝑁𝐶𝑅  – Esforço axial crítico associado ao fenómeno de encurvadura 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑  – Esforço axial resistente 

𝑁𝑅𝑘  – Esforço axial resistente sem consideração da encurvadura 

𝑡𝑓 – Espessura do banzo de um perfil metálico laminado 

𝑘𝑦𝑦, 𝑘𝑦𝑧, 𝑘𝑧𝑦 e  𝑘𝑧𝑧 – Factores de interacção para flexão composta para elementos comprimidos 

𝑤𝑒𝑙,𝑧 – Módulo de flexão elástico para o eixo z 

𝑤𝑝𝑙,𝑧 – Módulo de flexão plástico para o eixo de secção z 

𝑀𝑦,𝐸𝑑  – Momento flector actuante para o eixo de secção y 

𝑀𝑧,𝐸𝑑  – Momento flector actuante para o eixo de secção z 
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𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑  – Momento flector resistente para o eixo de secção y e sob a interacção do esforço axial 

𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑  - Momento flector resistente para o eixo de secção z e sob a interacção do esforço axial 

𝑀𝑦,𝑅𝑘  – Momento flector resistente para o eixo de secção y sem considerar a encurvadura laterial 

𝑀𝑧,𝑒𝑙  – Momento flector resistente elástico para o eixo z 

𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑  – Momento flector resistente plástico para o eixo de secção z 

𝑖𝑧 – Raio de giração em torno do eixo z 

𝑛 – Razão do esforço axial actuante pelo esforço axial resistente 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência de um material estrutural 

𝜆1 – Termo associado à encurvadura dependente do módulo de deformabilidade, E, e da tensão de cedência, 

𝑓𝑦 

𝑎 – Termo dependente das características geométricas da secção de uma viga 

휀 – Termo dependente da tensão de cedência, 𝑓𝑦 

Φ – Termo para obtenção do coeficiente de redução à encurvadura 

𝛼 - Termo para obtenção do coeficiente de redução à encurvadura 

𝑁𝑏,𝑅𝑑  – Valor de cálculo da resistência à encurvadura 
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 Introdução 

1.1 Enquadramento Geral 

  
A exigência que se propõe hoje em dia à Engenharia Civil cresce a par com a evolução marcante da sociedade. 

De modo a possibilitar esta constante evolução é necessária a criação de infra-estruturas físicas que respondam 

aos problemas interpelados de uma forma cada vez mais sustentável e competitiva. 

O espaço e a preservação do parque edificado tornaram-se significativamente ponderosos e até condicionantes 

quando é pensada uma nova construção, principalmente nas cidades. Estes dois conceitos conduziram à maior 

necessidade de uma construção vertical e subterrânea, o que por sua vez conduz a escavações profundas. A 

criação de transporte subterrâneo, como o metro, o parqueamento subterrâneo, caves e fundações de edifícios 

a maiores profundidades, são alguns dos exemplos da exigência de uma sociedade actual concentrada em 

cidades. 

A construção deste tipo de estruturas de contenção num ambiente urbano apresenta algumas dificuldades, por 

um lado, em controlar certos aspectos, nomeadamente no que diz respeito aos deslocamentos horizontais e 

verticais de estruturas, e ao ruído e vibrações induzidas durante a construção, tal é a complexidade e diversidade 

de factores que influênciam uma obra de escavação, nomeadamente as características geológicas e geotécnicas 

do terreno, a geometria da escavação e o método construtivo. Por outro lado, surgem dificuldades relativas tanto 

ao planeamento e gestão, como à operabilidade de equipamentos em coordenação com outros trabalhos que 

ocorram em simultâneo em locais de obra com área reduzida e acessos condicionados.  

Esta dissertação surge com base no estudo da obra para a escavação e contenção periférica do Hotel Castro Mira, 

que se situa no centro de Lisboa, numa zona densamente urbanizada. Este tipo de construções tem associados 

vários condicionamentos, nomeadamente, a grande proximidade da Estação do Intendente do Metropolitano de 

Lisboa e a existência de um edifício adjacente com cerca de 60 anos e que apresensenta alguma fissuração. Foi 

feito o acompanhamento desta obra durante os trabalhos de escavação e execução da estrutura de contenção 

que contribuiu significativamente para a realização deste trabalho. 

 

1.2 Objectivos da Dissertação  
 
Esta dissertação foi elaborada com vários objetivos e em primeiro lugar tornou-se importante conhecer e 

perceber o comportamento das estruturas de suporte flexíveis, e de que forma evoluiu a concepção e 

dimensionamento destas ao longo do século XX e em que bases teóricas se apoioam. 

De seguida, procedeu-se à análise e calibração de um modelo para a estrutura de contenção, num programa de 

cálculo automático que correspondesse condignamente ao desempenho real da solução estudada. Este modelo 

calibrado permitiu que se procedesse a um estudo paramétrico da caraterização dos solos de contenção, 

otimizando o seu desempenho, com o intuito de aproximar o mais fidedignamente os resultados do programa 

com os resultados da instrumentação.  
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O outro grande objetivo deste trabalho foi o estudo de uma solução alternativa àquela que foi executada como 

estrutura de contenção, que fossem mais vantajosas de realizar considerando vários aspetos. Para tal 

considerou-se a solução inicial com algumas alterações bem como outro tipo de estrutura de suporte flexível 

com uma tecnologia de construção mais sofisticada.  

Por fim, mas não menos importante, refere-se o acompanhamento de uma obra geotécnica que face ao 

panorama económico atual, foi um privilégio contatar com a realidade de uma obra, das dificuldades e dos 

contratempos que podem surgir aquando do seu desenvolvimento. 

 
 

1.3 Estrutura da Dissertação  
 
O primeiro capítulo corresponde à introdução, em que é feito um enquadramento geral da dissertação, seguida 

duma descrição dos objectivos da mesma, assim como da sua estrutura.  

O segundo capítulo é referente a uma abordagem teórica às estruturas de contenção flexíveis, procurando 

abranger os aspectos mais relevantes para um estudo o mais enquadrado possível com o caso de estudo desta 

dissertação. Dentro deste capítulo, descreve-se o comportamento das cortinas flexíveis multi-apoiadas e mono-

apoiadas.  

No terceiro capítulo é apresentado um enquadramento do caso de estudo, a contenção para o empreendimento 

do Hotel Castro Mira, na Avenida Almirante Reis. É feita uma breve descrição do projecto de Escavação e 

Contenção Periférica, em que é dada uma relevância natural ao Plano de Instrumentação e Observação proposto 

no projecto, tendo sido também feito um paralelismo entre o que foi previsto em projecto, e o que foi 

efectivamente implementado na prática.  

Seguidamente, no quarto capítulo é feita uma descrição da evolução da obra, comparando o projecto com os 

resultados da instrumentação, e os elementos observados e recolhidos nas visitas realizadas. São referidas várias 

situações condicionantes em termos de deformações, assim como um detalhe dos processos construtivos 

observados, procurando estabelecer relações entre estes e o comportamento da cortina.  

No quinto capítulo é apresentada uma breve modelação da solução de contenção no Plaxis 2D. Esta começa por 

uma modelação da solução inicial e comparação com os resultados da instrumentação, seguida duma modelação 

da solução incluindo medidas de reforço e comparação com a inicial, terminando com uma retroanálise da 

solução entre a modelação e a instrumentação, e uma breve análise dos riscos das escavações em termos de 

danos.  

Por fim, o sexto e último capítulo refere conclusões gerais obtidas no estudo realizado, e é feita ainda uma 

referência a perspectivas de desenvolvimentos futuros no âmbito da análise elaborada. 
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 Fundamentação Teórica - Estruturas de Contenção Flexíveis 
 

2.1 Pressão Lateral de Terras 
 

2.1.1 Pressão Lateral em Repouso 
 
Num depósito de solo que se tenha originado por sedimentação, não existe cedência lateral do solo devido à 

imposição de carregamento sobre o maciço pela deposição de sucessivas camadas sobre ele. Neste caso, o 

impulso horizontal existente é o chamado impulso horizontal em repouso [1]. 

O parâmetro definidor deste estado de tensão obtém-se por: 

 
 
 

 𝐾0 = [𝜎′ℎ/𝜎′𝑣]𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜 

 

(1) 

 
 
Em que 𝜎′ℎ e 𝜎′𝑣 são as pressões efectivas horizontal e vertical a uma dada profundidade, respectivamente. 

Para que fosse possível, na construção de uma estrutura de suporte verificar apenas a instalação no terreno do 

estado de tensão de repouso, a introdução da estrutura no terreno teria de ser feita sem a perturbação deste, 

sendo neste caso as pressões de cada lado da cortina as mesmas das verificadas antes da construção da cortina. 

Claro que como tal não é possível, o solo na realidade, dependendo das condições da intervenção, sofre 

perturbações de diversos tipos fazendo acompanhar por si variações na pressão lateral exercida. Estas 

constantes alterações das condições in situ trazem consigo associado como varável, o coeficiente de impulso 

genérico, K. 

 

 𝐾 = 𝜎′ℎ/𝜎′𝑣 
 

(2) 

 
Sabe-se por determinações teóricas e experimentais que o coeficiente de impulso em repouso está balizado 

entre os coeficientes activo (minorante) e passivo (majorante). Nas teorias clássicas, ou seja ignorando o efeito 

da redistribuição da pressões segundo a direcção longitudinal (dimensão que não é representada numa análise 

bi-dimensional), tema que será melhor abordado mais à frente, o coeficiente de impulso genérico K estará 

também incluído no intervalo extremado pelos coeficiente activo e passivo.  
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Jaky (1944) desenvolveu a equação (3) para solos granulares submetidos a um primeiro carregamento, ou seja 

no estado normalmente consolidado, onde no historial de tensões do solo nunca tenham ocorridos valores de 

tensão vertical efectiva superiores ao verificado no presente. 

 

Contudo é muito comum observar solos superficiais sobreconsolidados, isto é, solos que tenham sido carregados 

no passado, tendo sido posteriormente descomprimidos. A sobreconsolidação tem o efeito de aumentar a 

pressão lateral no terreno não perturbado, e, portanto, num aumento também de 𝐾0. 

Tomando em consideração o efeito da sobreconsolidação do solo na avaliação de 𝐾0, Mayne e Kulhawy (1982) 

propuseram a relação empírica (4). 

 

 𝐾0 = (1 − sinΦ′). 𝑂𝐶𝑅
sinΦ′ 

 
 

(4) 

 
O termo 𝑂𝐶𝑅 representa o grau de sobreconsolidação, isto é a razão entre a tensão vertical efectiva máxima que 

alguma vez foi imposta ao solo (pressão de pré-consolidação) e a tensão vertical efectiva corrente. 

A formula para o 𝐾0 proposta pelo Eurocódigo 7 combina a fórmula de Meyerhof (1976) com a modificação de 

Kezdi (1972) para terrenos inclinados (5). 

 

 
 𝐾0 = (1 − sinΦ

′). √𝑂𝐶𝑅. (1 + sin 𝛽) (5) 

 

Onde β é o ângulo de inclinação da superfície do terreno. 

 

2.1.2 Pressão Lateral em Estado Activo e Passivo 
 

Nos anos 20 e 30 do século XX, Karl Terzaghi elaborou uma série de ensaios com modelos de parede de contenção 

de tamanho corrente à prática da construção, para melhor compreensão de que forma o modo como a parede 

se move influência a distribuição de pressões. Os modelos de parede observados no ensaio eram rotulados na 

sua base e o solo retido era constituído por areia seca [1]. 

Terzaghi percebeu que com a parede em rotação a pressão horizontal entre o solo e a parede aumentava 

linearmente em profundidade, e assim o momento aplicado à parede podia ser deduzido. 

Assim, se a parede permite rodar sob a pressão da terra retida para fora desta, a pressão (e o coeficiente K, 

naturalmente) diminui. Se o movimento continuar até um deslocamento total na ordem de 
𝛿

𝐻
= 0,005, a pressão 

atinge o limite mínimo, ou seja, a pressão activa (os símbolos 𝛿 e 𝐻 representam o deslocamento horizontal da 

parede e a altura desta, respectivamente). Significa isto que aumentos de deslocamento para além deste ponto 

não são acompanhados de variação no valor da pressão exercida na parede (Figura 2.1). 

 
𝐾0 = (1 − sin𝛷′).

(1 +
2
3
sinΦ′)

(1 + sinΦ′)
≈ 1 − sinΦ′ 

 
 

(3) 
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Por outro lado, se o movimento da parede tiver o sentido contrário, isto é para o interior do terreno, a pressão 

lateral irá aumentar continuamente com deslocamentos muito maiores em relação ao caso anterior até o limite 

passivo, para um deslocamento final na ordem de 
𝛿

𝐻
= 0,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Metodologias Clássicas 

 
Os métodos de análise de estruturas de contenção têm como base os trabalhos desenvolvidos por Coulomb 

(1776) e Rankine (1857). Coulomb executou análises de região superior, assumindo uma cunha com mecanismo 

de ruptura planar a partir da qual derivou o limite inferior (activo) da resultante da força aplicada sobre a 

estrutura, como função da profundidade do solo retido [2]. 

Rankine, por seu turno desenvolveu cálculos de região inferior, baseando-se na premissa de que a distribuição 

de tensões a tardoz da cortina estava num estado constante de equilíbrio plástico, ou seja, são atingidas as 

condições de colapso. A partir daqui ele derivou os limites das pressões de terras, que pelas suas premissas 

aumentam linearmente com a profundidade em solos homogéneos [2]. 

Autores posteriores como Caquot & Kerisel (1948) ou Sokolovki (1960) recorreram a formulações mais complexas 

para determinar os coeficientes de pressão das terras, baseando-se nas abordagens quer da região superior 

(seguindo Coulomb), quer na teoria da região inferior (seguindo Rankine), no sentido de chegarem a resultados 

que pudessem abranger aspectos como o atrito de parede, superfícies inclinadas e paredes não verticais.  

Independentemente da via de cálculo seguida, todos estes autores agora referidos concordariam que as forças 

activas e passivas, calculadas das formas descritas, são limites não poderiam ser transgredidos. No entanto, 

muito se tem discutido sobre a forma se distribuem as pressões das terras que originam estas forças, quer se 

considerem lineares ou não. A consideração de uma distribuição de pressão não linear, advém da constatação 

de que as tensões sobre a cortina se redistribuem, sendo esta redistribuição, função tanto das propriedades, 

como do sistema de rigidez da parede. Discussões posteriores no seio da comunidade geotécnica foram no 

sentido de chegar ao consenso de considerar ou não estes efeitos de redistribuição no cálculo de 

dimensionamento, por forma a optimizar este [3].  

 

Figura 2.1 - Modelo de parede de ensaios de Terzaghi [1]. 
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2.2.1 Pressões Idealizadas para o Colapso 
 
Tradicionalmente para a análise da estabilidade de uma cortina, as tensões são idealizadas com uma distribuição 

linear em profundidade, estando o solo a tardoz da parede com o estado activo totalmente mobilizado e o solo 

abaixo da cota de escavação e à frente da parede no estado passivo. O ponto fulcral deste tipo de 

dimensionamento remete para o cálculo da altura enterrada que verifique o equilíbrio de forças e momentos 

em torno do pé da cortina. No entanto, na realidade a parede deve estar numa situação suficientemente remota 

de colapso para que não deforme demasiado em condições de serviço e deve ter margens de segurança que 

proteja a estrutura contra solicitações inesperadas. É por isso necessário fazer aumentar a altura enterrada para 

lá do mínimo necessário para evitar o colapso. Este procedimento é conseguido através de um factor de 

segurança F, aplicado a um ou mais parâmetros de cálculo. 

Hoje em dia é de consentimento generalizado, entre códigos de dimensionamento europeus (British Standards, 

CIRIA, Eurocódigo 7) que o factor de segurança no estado limite último deve ser aplicado à resistência do solo, 

no entanto, no passado era prática aplicar factores de segurança a outros parâmetros que não a resistência [4]. 

Segundo Burland (1981), os principais métodos correntemente utilizados nas últimas décadas resumem-se em: 

Método 1 - Coeficiente de impulso passivo, que é reduzido pelo factor 𝐹𝑝 (1,5 a 2); 

Método 2 – Momento da pressão resistente efectiva, que é reduzido pelo factor 𝐹𝑛𝑝 (tipicamente com o valor 

de 2); 

Método 3 - Altura enterrada, que é multiplicada pelo factor 𝐹𝑑 (geralmente com o valor de 1,7); 

Método 4 – Resistência do solo, reduzida por 𝐹𝑠 ( 𝐹𝛷 geralmente entre 1,25 e 1,5 e valores de 1,5 a 2 para 𝐹𝑐𝑢). 

Para estas três formas tradicionais de introduzir segurança ao cálculo de dimensionamento é aplicado 

adicionalmente um factor de 1,35 aos esforços calculados. As Figuras 2.2 e 2.3 ilustram a relação entre os quatro 

métodos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Relação da razão da altura total da cortina pela 
altura enterrada, com o ângulo de atrito crítico (adaptado 
de [5]). 

Figura 2.3 - Relação do factor de segurança real, com o 
ângulo de atrito crítico (adaptado de [5]). 
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O Método 1 que consiste em reduzir as pressões passivas sobre a frente da parede através de um factor de 

segurança 𝐹𝑝 (𝐾𝑝/𝐹𝑝), no cálculo do equilíbrio limite e com uma distribuição de pressões no tardoz 

correspondente ao limite activo. O sentido de tal procedimento deve-se ao facto de nalguns solos, especialmente 

areias, o coeficiente de pressão em repouso (K0) estar perto do limite activo. Nestes casos, as tensões a tardoz 

baixam para o referido limite após um pequeno deslocamento da parede, ao passo que em frente da parede, 

são necessários movimentos maiores para que o estado de tensão atinja o limite passivo. Deste modo em 

situações de serviço é esperado que a cortina esteja em equilíbrio com impulso activo a tardoz e um impulso 

associado a valores inferiores ao passivo à frente da parede. 

Segundo [5] para valores de 𝛷′𝑐𝑟𝑖𝑡  superiores a 30o, usando o Método 1 (Linha 1 da Figura 2.3) obtém-se valores 

semelhantes de 𝐻/ℎ. Contudo para valores de 𝛷′𝑐𝑟𝑖𝑡  abaixo daquele valor, os dois métodos afastam-se 

progressivamente, tornando o Método 1 excessivamente conservativo em relação ao Método 4. 

O momento em que o Método 1 começou a ser posto em causa coincidiu com o aparecimento das paredes 

moldadas e cortinas de estacas moldadas, que possibilitaram construir estruturas de contenção em argilas 

sobreconsolidadas com ângulos de atrito na ordem dos 20˚. Ora como nestes terrenos as pressões laterais 

esperam-se que sejam altas, podendo chegar ao limite passivo, o movimento de parede necessário para reduzir 

as pressões a tardoz para o limite activo podem ser bastante maiores do que o movimento necessário para que 

as pressões à frente da escavação cheguem ao limite passivo. Nestas condições, os momentos flectores aplicados 

na estrutura idealizados tornam-se exagerados levando a um dimensionamento anti-económico [4]. 

No Método 2, usando um diagrama de pressões com os estados activo e passivo totalmente mobilizados a tardoz 

e à frente da parede, respectivamente, é determinada a altura enterrada necessária de forma a que o momento 

em torno do escoramento aplicado no topo, pela frente da escavação seja equilibrado pelo momento aplicado 

pelo tardoz multiplicado por um factor 𝐹𝑛𝑝. Burland et al (1981) demonstraram que este método é 

potencialmente perigoso. De facto, pela Figura 2.3 pode-se observar que numa cortina monoescorada, um factor 

𝐹𝑛𝑝 aparentemente satisfatório de valor 2, poderá corresponder a um factor sobre a resistência do solo 𝐹𝑠 inferior 

a 1,1 num intervalo de valores de ângulo de atrito entre 10˚ e 35˚. 

Por seu turno, com o Método 3 é aplicado o factor de segurança 𝐹𝑑 à altura enterrada no cálculo de equilíbrio 

limite para a situação de colapso. Burland et al (1981) demonstraram que este procedimento poderá conduzir a 

resultados confusos. Para uma análise a tensões efetivas e o nível freático ao nível da escavação dos dois lados 

da cortina, um valor de 𝐹𝑑 = 1,7 é aproximadamente equivalente a um factor de segurança aplicado à resistência 

do solo 𝐹𝑠 igual a 1,5 com 𝛷′𝑐𝑟𝑖𝑡 = 15˚, e entrando em ruptura com 𝐹𝑠 = 1,4 e 𝛷′𝑐𝑟𝑖𝑡 = 30˚ (Figuras 2.2 e 2.3). 

O Método 4 é tido como a metodologia basilar para a engenharia geotécnica moderna, em relação aos três 

métodos anteriores. Aqui é assegurado que a altura enterrada é tal que a resistência média do solo necessária 

para dar o equilíbrio limite não deverá exceder 1/𝐹𝑠 da resistência efetivamente mobilizada. O valor 𝐹𝑠 é aplicável 

à resistência de corte, seja o ângulo de atrito efectivo para um solo não coesivo e drenado, com 𝐹𝑠 =

tan(𝛷′) /tan (𝛷′𝑐𝑟𝑖𝑡), seja à resistência não drenada, 𝑐𝑢, para solos não coesivos e não drenados [5]. 

Pelas razões demonstradas é hoje em dia, de consentimento geral por parte de projectistas, que a aplicação de 

factores de segurança deve incidir principalmente sobre o parâmetro de resistência do solo (φ’ ou cu). Simpson 

e Powrie (2001) resumem esta ideia nos seguintes pontos: 
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• Os cálculos de dimensionamento envolvem várias incertezas, incluindo carregamentos, efeitos dos 

carregamentos, e propriedades de materiais. Simpson (2000) destaca que estes factores devem ser 

aplicados às próprias incertezas, para que os seus efeitos resultem dos seus cálculos. Por outro lado, 

para reduzir o risco de erros de dimensionamento, o número de factores de segurança deve ser restrito 

a um mínimo razoável, para que possa ser feita uma eficaz análise paramétrica. Como a resistência do 

solo é normalmente a maior incerteza, é precisamente aqui que deve ser aplicado o devido factor. 

A aplicação de factores de segurança sobre outros parâmetros (por exemplo, sobre o coeficiente de pressão 

passivo ou sobre a altura enterrada) pode originar resultados inesperados, como demonstrado por Burland et 

al (1981). Isto pode ser ilustrado com o exemplo extremo de aplicar um factor de segurança sobre o coeficiente 

passivo para o caso de uma parede sem altura enterrada. 

 

2.2.2 Métodos de Primitivos de Cálculo 
 

Os métodos ditos primitivos correspondem àqueles que usavam as teorias clássicas de pressões de terras de 

Rankine e Coulomb para o cálculo de estruturas de contenção de terras, e que eram correntemente utilizados 

até meados do século XX. Os mais conhecidos são o free earth support method e o fixed earth support method. 

No primeiro não é considerada altura de encastramento da cortina, contrariamente ao segundo método referido. 

Ambos os métodos têm como objectivo determinar a altura enterrada da cortina, d, a distribuição de momentos 

e respectivo momento máximo e a força no travamento (escora ou ancoragem), 𝐹𝑎, para o posterior 

dimensionamento estrutural. 

Estas metodologias tiveram como objecto de estudo, cortinas monoancoradas ou monoescoradas que 

dependem fortemente do impulso passivo que actua à frente da escavação para garantir a estabilidade da 

estrutura, visto que acima da base da escavação existe apenas um elemento de suporte, seja escora ou 

ancoragem. São exemplo destas estruturas, estacas-prancha para a execução de muros cais [6]. 

 

2.2.2.1 Free Earth Support Method 
 

Para Tschebotarioff (1973), este é o procedimento de dimensionamento mais antigo e conservativo [7]. 

Nesta metodologia assume-se que a cortina é rígida e que se deforma por rotação em torno do travamento 

ligeiramente abaixo do topo da cortina. É então calculada a altura de encastramento através do equilíbrio de 

momentos ao nível do travamento. 

A força de ancoragem é calculada com base no equilíbrio de forças horizontais e o ponto de momento máximo 

é determinado como sendo o ponto de esforço transverso nulo (Figura 2.4).  
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A facilidade de cálculo através deste método é bastante apelativa à sua utilização para o dimensionamento de 

estruturas de suporte flexíveis monoapoiadas. Contudo, este fornece soluções demasiado conservativas, pois 

apresenta valores de momentos flectores bastante superiores aos verificados em serviço. 

 

2.2.3 Influência da Rigidez da Cortina 
 

 
As concepções clássicas para o dimensionamento de estruturas de contenção, como já foi referido, partiam da 

hipótese de que a mesma estrutura teria um comportamento mecânico de corpo rígido e com dois apois fixos, 

um materializado pelo pé da cortina e outro sobre a inserção do elemento de travamento, seja uma ancoragem 

ou uma escora (e caso se esteja a tratar de cortinas monoancoradas ou monoescoradas). Ora na realidade estas 

assumpções levam a um dimensionamento associado a um mecanismo um tanto distanciado do real 

comportamento da estrutura, visto que de facto a estrutura sofrerá com certeza movimentos de flexão e 

translação. 

Muitas estruturas de contenção não são rígidas e flectem sob o efeito de carregamento. Frequentemente, não 

rodam em torno do pé, mas podem muito possivelmente sofrer translação ou rodar em torno do topo ou de 

outro ponto da estrutura. 

Começaram no virar do século XX a surgir investigadores que pusessem em causa os métodos clássicos, propondo 

fazer uma reavaliação das premissas assumidas nesses métodos, após observações feitas em escavações por 

parte de Meem (1908) e Moulton (1920), indicando que as distribuições de tensões não aumentavam 

linearmente em profundidade por defendia Coulomb [1]. 

 

2.2.3.1 Método de Rowe 
 

Foi sobretudo a partir dos trabalhos de Rowe que se desenvolveram métodos de cálculo próprios da natureza 

flexível da estrutura de suporte. Rowe pôs em destaque que nos problemas em estudo ocorrem nas pressões de 

Figura 2.4 - Free earth support method: esquema de pressões, forças e diagramas de esforços 
(adaptado de [7]). 



10 
 

terras importantes redistribuições que condicionam de forma extremamente importante os esforços na 

estrutura [6]. 

A Figura 2.5 representa a distribuição de pressões de uma cortina de apenas um elemento de travamento, 

tradicionalmente utilizada pelo free earth support method. Nesta situação, como já foi descrito, a pressão 

exercida pelo terreno a tardoz da parede provoca movimento, e é assumido que os impulsos activo e passivo são 

plenamente mobilizados. Neste cenário, o centro de pressão passiva localiza-se a um terço da altura enterrada 

a partir da base da cortina, e esta pode ser vista simplificadamente como uma viga, onde o momento máximo é 

função aproximada do quadrado do braço do momento passivo em torno no travamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.6 mostra uma deformada tipo proposta por Rowe (1952) desenvolvida através do estudo 

comportamental em modelos reduzidos de cortinas flexíveis em areias. Da deformada proposta da figura pode-

se observar um ponto de contra-flexão um tanto abaixo da base da escavação, e cuja exacta localização depende 

da compacidade da areia. Excepção é feita para o caso de areias muito densas em que o referido ponto pode 

estar ao nível ou acima da base da escavação [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que a deflexão observada é pequena, os deslocamentos ocorridos na parte inferior da parede não são 

suficientes para mobilizar o impulso passivo, resultando assim, uma correspondente distribuição de pressões 

para uma areia medianamente densa aproximadamente parabólica. Com isto, a resultante do impulso passivo 

Figura 2.5 - Diagrama de pressões laterais 
tradicionalmente assumidas em dimensionamento [1]. 

Figura 2.6 - Deflexão da parede e distribuição da pressão passiva abaixo 
da base da escavação para paredes rígidas e flexíveis (adaptado de [1]). 
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irá estar perto da metade da altura enterrada, resultando num comprimento de L e consequente momento 

máximo inferior em relação ao caso anterior. 

Desta feita, as variações verificadas à deformada apresentada são função da flexibilidade da cortina em relação 

ao terreno, ou seja da interacção solo-estrutura. À medida que a parede se torna mais flexível a posição da 

resultante do impulso passivo sobe, progressivamente fazendo reduzir o momento aplicado.  

O trabalho de Rowe veio, então aproximar o free earth support method do comportamento real das estruturas 

de contenção através duma correcção do momento flector máximo, permitindo, assim um dimensionamento 

mais económico. 

Clayton (2013) refere que Rowe (1952) elaborou testes em protótipos de cortinas do tipo estaca-prancha 

ancoradas, com alturas de 500 a 900 mm, de diferentes espessuras de metal, e portanto de diferentes rigidezes 

e suportando solos arenoso soltos e densos. Por semelhança geométrica entre os protótipos e modelos de 

tamanho real, resulta em declives iguais: 

 
(
𝑑𝑦

𝑑𝑧
)
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

= (
𝑑𝑦

𝑑𝑧
)
𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑡𝑖𝑝𝑜

 

 

(6) 

Significa então que também as segundas derivadas do deslocamento 𝑦 para o modelo e para o protótipo, são 

iguais. Depreende-se também que os diagramas de momentos das duas situações são proporcionais às segundas 

derivadas dos respectivos deslocamentos 𝑦, em que a constante de proporcionalidade é a rigidez de flexão (EI), 

já que, 

 𝑀

𝐸𝐼
=
𝑑2𝑦

𝑑𝑧2
 

 

(7) 

Pela mesma lógica o esforço transverso é proporcional à terceira derivada do deslocamento e o carregamento 

em relação à quarta derivada da mesma grandeza. 

E portanto, 

 
∫(
𝑀𝑑𝑧

𝐸𝐼
)
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

= ∫(
𝑀𝑑𝑧

𝐸𝐼
)
𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑡𝑖𝑝𝑜

 
(8) 

 

⇔ 

Então para uma dada profundidade, 
 

 
(
𝑀𝑧

𝐸𝐼
)
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

= (
𝑀𝑧

𝐸𝐼
)
𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑡𝑖𝑝𝑜

 
(9) 

 

Se 𝑧 = 𝐻, para um diagrama triangular de pressões, a pressão horizontal pode ser representada como α𝐻. 

Decorre então que o esforço transverso e o momento flector podem ser representados por α𝐻2 e α𝐻3, 

respectivamente. Os termos α, 𝜉 e 𝜂 são meras indicações da existência de proporcionalidade. 

Tem se então para o momento flector que, 

 𝑀 = 𝜉𝐻3 (10) 
 
E por semelhança, 

 
(
𝜉𝐻3𝜂𝐻

𝐸𝐼
)
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

= (
𝜉𝐻3𝜂𝐻

𝐸𝐼
)
𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑡𝑖𝑝𝑜

 
(11) 
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Então (𝐻4/𝐸𝐼) é o mesmo no modelo e no protótipo. Este termo foi designado por número de flexibilidade.  

Na sequência destes ensaios de Rowe, a Figura 2.7 mostra uma parede mono-apoiada, mas com a rotação desta 

em torno do topo, ao nível do travamento. Por aqui se vê que a deformação da cortina ocorre em parte devido 

à rotação de corpo rígido e em parte devido a flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, Rowe (1952) descobriu que a distribuição de pressões lateral em frente à parede dependia da importância 

relativa da componente de flexão da deformação da estrutura, e portanto da rigidez de flexão da própria 

estrutura. Se a parede for rígida de modo que a deflexão ao nível da base da escavação seja a mesma ordem de 

grandeza que a deflexão verificada ao nível do pé da estrutura, a distribuição de pressões em frente à cortina é 

aproximadamente linear. Os momentos flectores medidos nesta experiência estavam em concordância com os 

obtidos pelo free earth support, baseado num diagrama triangular de pressões activas totalmente mobilizadas 

do lado do tardoz da estrutura, e um diagrama, também triangular, de pressões inferiores às passivas (devido à 

aplicação do factor de segurança passiva 𝑓𝑝, como é prática neste método).  

Como já referido, se a parede é flexível ao ponto dos dois tipos de deflexões referidos serem igualados, a forma 

da distribuição afasta-se da triangular, assemelhando-se à forma parabólica e o centroide da resultante sobe. 

Isto leva a valores de força de puxe da ancoragem e momentos flectores inferiores aos resultantes do cálculo do 

free earth support. 

Verificou-se que o fenómeno descrito da deflexão do pé ser igual à deflexão na cota de escavação, identificada 

como flexibilidade crítica 𝜌𝑐, e que é acompanhada duma transformação na distribuição de pressões em frente 

à parede, deve estar relacionada com a rigidez do solo.  

O autor sugeriu então que, na gama das suas experiências, 𝜌𝑐  é aproximadamente inversamente proporcional o 

módulo de compressibilidade edométrico, 𝐸′0: 

 𝜌𝑐 ≈ 630 (𝑚)/𝐸′0 
 

(12) 

Com 𝜌𝑐  em 𝑚3/𝑘𝑁 e 𝐸′0 em 𝑘𝑁/𝑚2. 

 

Rowe teve a possibilidade de usar os resultados dos seus testes com protótipos de cortinas para elaborar ábacos 

de dimensionamento de estruturas em escala real (Figura 2.8) [1]. 

Figura 2.7 - Componentes de deformação de uma 
parede de contenção flexível (adatado de [4]). 
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Na análise dos resultados Rowe definiu os parâmetros α e β, correspondendo o primeiro à razão entre a altura 

retida e o comprimento total do suporte H, e o segundo correspondendo à razão da profundidade do travamento 

e H. O autor mostrou que a flexibilidade crítica depende destes parâmetros [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Matos Fernandes (1983), o dimensionamento de uma cortina monoancorada pelo método de Rowe 

(1952) envolve assim os seguintes passos, (Figura 2.9): 

1) Aplicação do free earth support method para a determinação da altura total daquela e dos valores (a 

serem posteriormente corrigidos) do esforço da ancoragem e do momento flector máximo; 

2) Traçado da chamada curva estrutural (curva 1 da Figura 2.9), que relaciona o número de flexibilidade, ρ, 

com o momento que a secção correspondente pode suportar; 

3) Traçado da chamada curva de serviço (curva 2), que pode ser obtida dos resultados de Rowe, em função 

da compacidade do solo (Figura 2.8), e do momento máximo determinado em 1) e que representa, para cada 

valor de ρ a parcela daquele momento efectivamente instalado na cortina; 

4) O valor de ρ correspondente ao ponto de intersecção das duas curvas e fornece a secção para a qual o 

momento instalado é igual ao momento máximo que aquela está apta a suportar, sendo então esta a adoptar 

em projecto; 

5) Finalmente, o valor do esforço da ancoragem determinado em 1) é multiplicado por um coeficiente de 

segurança de 1,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 - Relação entre a percentagem de momento máximo 
actuante na cortina e a sua flexibilidade para três compacidades 
distintas de areias (Rowe, 1952) (adaptado de [8]). 

Figura 2.9 - Determinação da secção da cortina pelo método de Rowe (adapatado de 
[6]). 
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2.3 Interacção Solo-Estrutura 
 
Foi a partir dos trabalhos desenvolvidos por vários investigadores como Terzaghi (1943), Rowe (1952, 1955 e 

1956) que começaram surgir novas considerações para o dimensionamento ao ter em conta a flexibilidade da 

parede e as redistribuições de esforços que daí advém. Estes investigadores iniciaram uma nova era de filosofia 

de dimensionamento, rompendo com as premissas que caracterizavam o dimensionamento clássico verificado 

ao colapso, passando-se a dar protagonismo ao comportamento em serviço como forma de dimensionamento. 

Esta nova via de pensamento culmina no chamado método observacional. 

Com o trabalho desenvolvido por Terzaghi (1943) percebeu-se que por haver diferentes deslocamentos ao longo 

da cortina, as pressões vão se redistribuir, verificando-se uma maior concentração de pressões nas zonas onde 

os deslocamentos são menores, junto ao travamento e ao nível do pé da cortina, e pressões inferiores nas zonas 

intermédias onde se observam maiores deslocamentos, tal como ilustrado pela Figura 2.10. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Terzaghi concluiu assim que não existe uma teoria adequada para a avaliação deste efeito. Contudo, num maciço 

constituído por areia limpa, uma redução dos momentos flectores em 50% poderia ser algo espectável de ocorrer 

como resultado deste fenómeno. 

O investigador reconheceu este fenómeno como uma forma de efeito de arco: visto que o efeito de arco é 

mantido unicamente por tensões de corte do solo, este não é menos permanente do que qualquer outro estado 

de tensão no terreno que dependa de tensões de corte [3]. 

Por outro lado, qualquer influência externa que provoque um assentamento adicional de uma sapata ou um 

movimento para o exterior de um terreno suportado por uma contenção sob a acção de um carregamento 

estático inalterado, constitui uma situação onde pode ser esperada uma redução de intensidade deste tipo de 

efeito de arco.  

Bjerrum, et al (1972) fizeram notar que em paredes ancoradas, assumindo a visão de Rowe em que 

redistribuições, que levam a uma redução das pressões de terras entre o nível da ancoragem e a base da 

escavação, poderiam ser instáveis e como tal não deveriam ser consideradas em projecto. 

Por outro lado, em relação a escavações escoradas, os mesmos autores referem que os efeitos de redistribuição 

irão ocorrer certamente, levando estes à redução das pressões até ao nível de escavação ou, no caso de argilas 

moles, no solo por baixo da escavação. Estas considerações indicam também que, para estruturas com suporte 

deste tipo, deve ser tomada mais atenção ao aumento da carga nas escoras em detrimento da redução nos 

momentos flectores da parede, como resultado dos efeitos redistributivos. 

Figura 2.10 - Efeito de arco em estrutura de suporte flexível monoapoiadas [8]. 
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2.4 Estruturas Flexíveis Multi-Escoradas 

 
Tipicamente numa estrutura de contenção com pequena altura enterrada verifica-se um movimento rotacional 

em torno do primeiro nível de escoramento. Este movimento ocorre pelo facto de o deslocamento de parede 

ser pequeno no primeiro nível de travamento que é instalado logo numa fase inicial da escavação. À medida que 

a escavação progride, com alturas de parede sem apoio tipicamente mais extensas, a pressão do terreno atrás 

da cortina obriga esta a deslocar-se para o interior da escavação, enquanto o topo se mantém praticamente sem 

movimento. Com a colocação do segundo nível de escoramento, o nível de escavação seguinte vai acarretar 

novos incrementos de deslocamento propagando-se este mecanismo para os níveis seguintes. 

2.4.1 Diagramas Aparentes de Terzaghi e Peck 

 
Tal como afirmado por Terzaghi, não existe uma teoria analítica que quantifique o diagrama de pressões sobre 

uma contenção, uma vez que esta quantificação é um problema bilateral entre a estrutura de suporte e o solo 

sustentado. Desta forma, Terzaghi e Peck (assim como outros investigadores como, Tschebotarioff [1973] e 

Goldberg et al. [1976], por exemplo) usaram métodos observacionais onde foram medidas, através de células de 

carga, os esforços verificados nas escoras para suporte de cortinas. Desses esforços podem ser deduzir-se os 

chamados diagramas de pressão aparentes, dividindo cada esforço pela área rectangular que se estende na 

vertical, para cima e para baixo, de metade da distância às escoras adjacentes do mesmo perfil, e, na horizontal, 

para um e para outro lado, de metade da distância aos perfis contíguos [6].  

A Figura 2.11 mostra a versão modificada de Peck (1969) dos diagramas de Terzaghi e Peck (1967). Peck 

introduziu, na nova versão da teoria, a ideia de que o comportamento de um sistema de suporte duma escavação 

em argila depende de quão perto está o fundo da escavação de atingir a instabilidade. Esta estabilidade é medida 

através do chamado número de estabilidade de Peck, 𝑁 = (
𝛾𝐻

𝑐𝑢
), que quantifica a proximidade do solo de romper 

e que ocorre quando 𝑁 > 6 − 7. Se 𝑁 for inferior a 4, as pressões resultantes da aplicação de teorias clássicas 

aproximam-se de zero [1]. Nestas condições, teoricamente seria possível executar uma contenção sem suporte, 

algo que não se conseguia certamente em areias limpas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.11 - Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck (adaptado de [9]). 
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O diagrama do meio da Figura 2.11 é aplicável a argilas com compacidade baixa a média e para um valor mínimo 

de 𝑁 de 5 a 6, a passo que o diagrama da direita da mesma figura destina-se a argilas duras e para um valor de 

𝑁 entre 4 e 6. 

Segundo [1], as condições para uma aplicação adequada dos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck são: 

1- Escavação profunda (>6m); 

2- O nível freático abaixo da base da escavação; 

3- No caso de uma areia, deverá ser assumido comportamento drenado (diagrama em pressões efectivas; 

4- No caso de uma argila, deverá ser assumido comportamento não drenado (diagrama em pressões totais; 

Na realidade, pressão lateral real das terras actuantes contra a cortina pode diferir consideravelmente, em 

relação à pressão calculada por esta via, devido à continuidade longitudinal da cortina e graças à premissa de 

que as pressões próximas da base da escavação, são resultantes do travamento horizontal da base da escavação. 

Por estas razões, a pressão de terras calculada desta forma é designada por pressão de terras aparente [10]. 

Estes diagramas podem assim ser utlizados para obter uma estimativa das cargas nas escoras, tal como 

aconteceu no dimensionamento de estruturas de contenção antes da chegada dos métodos numéricos. De 

referir que estes diagramas continuam a ser uteis como modo de pré-dimensionamento de escoramentos, para 

depois aplicar o dimensionamento através de modelos numéricos. 

Para efeitos de dimensionamento, é habitual que as cargas das escoras sejam multiplicadas por factores da 

ordem de 1,2 para o caso de areias e de 2 para o caso de argilas. 

Para paredes multiescoradas, onde a rotação de corpo rígido é algo limitada, um sistema de rigidez 𝐸𝐼/𝛾𝑤ℎ𝑎𝑣
2  foi 

definido por Clough et al. (1989). Onde 𝛾𝑤 é o peso volúmico da água e ℎ𝑎𝑣  é a distância média entre escoras. 

Em condições não drenadas, o peso volúmico do solo pode ser utilizado em vez do respeitante é água, visto ser 

o solo que carrega a parede e provoca deformação por flexão. 
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 Caso de estudo – Hotel Castro Mira 
 

3.1 Enquadramento Geral 
 
O objecto de estudo desta dissertação corresponde ao conjunto de trabalhos referentes à parte de escavação e 

respectiva contenção periférica para a reconstrução do Hotel Castro Mira, em Lisboa. 

A obra compõe os trabalhos de demolição de um edifício de alvenaria de pedra do século XIX com quatro pisos 

elevados e uma semi-cave, e a construção de um novo edifício com 7 pisos elevados e duas semi-caves. A área 

de implantação é delimitada pela Avenida Almirante Reis e a Rua Regueirão Anjos, sendo também confrontado 

com um edifício a norte com dois pisos elevados e sem caves. Esta obra tem ainda como confrontação de relevo, 

o túnel da linha verde do Metropolitano de Lisboa, ao nível da estação do Intendente. 

 

3.1.1 Localização 
 
A área de intervenção localiza-se na freguesia de Arroios, com uma área de 2,13 Km2 e uma população de 31634 

habitantes (14851,6 Hab/Km2). 

O Hotel está localizado numa zona central da cidade e com um edificado residencial e misto. A Figura 3.1 

representa a localização e enquadramento do lote a intervencionar, na malha urbana.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Caracterização da Empreitada 
 
Segundo [12], os aspectos mais relevantes, para a classificação da presente obra são: 

• Tipo: Reconstrução; 

• Entidade Empregadora: Obra Particular; 

• Forma de execução da obra: Empreitada; 

• Concurso: Limitado (por convite); 

• Natureza da sua utilização: Unidade Hoteleira; 

Figura 3.1 - Vista aérea do local de intervenção [11]. 
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• Altura do edifício: 21 m (considerado edifício de médio porte, de acordo com o Dec. Lei n.º 220/2008 de 12 

de Novembro); 

• Prazo de Construção Total: 442 dias; 

• Tipo de Contrato: Empreitada por “Preço global” fixo e não revisível. A remuneração do empreiteiro é 

previamente fixada, tendo por base a realização de todos os trabalhos necessários à execução da obra, quer 

em termos de quantidades, quer em termos de espécie de trabalhos, de acordo com o Art.º 9º a 17º do Dec. 

Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro.  

Os principais  intervenientes são:  

• Dono de Obra: Amirali Rajabali & Filhos S.A.; 

• Escavação e Contenção Periférica: JetSJ, Geotecnia, lda.; 

• Estrutura e Fundações: TLM Engenharia e Fiscalização Lda.; 

• Empreitada Geral: Cari Construtores S.A.  

 

3.1.3 Caracterização e Área de Implantação 
 
A geometria do lote sob intervenção está representada na Figura 3.2, com um comprimento de 32,1 e uma 

largura variável máxima de 11,2 m, perfazendo uma área total de implantação de 248,2 m2. 

Para futuras referências e de forma a invocar de forma mais facil os limites da área de intervenção, estes irão 

respeitar as seguintes designações: 

• Alçado AB: fronteira do lote a Este, paralela com a Avenida Almirante Reis e confrontada com a estrutura 

enterrada da Estação do Intendente do Metropolitano de Lisboa; 

• Alçado BC: Parede curva em gaveto e virada para Sul; 

• Alçado CDE: limite do lote confrontada com a Rua Regueirão Anjos; 

• Alçado AE: O limite de contiguidade com o edifício a Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 - Área de intervenção com a designação dos principais nós (adaptado de [11]). 
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3.1.4 Condicionamentos 

3.1.4.1 Natureza Construtiva e Regulamentar 

 
A obra do Hotel Castro Mira tem como condicionante de relevo a sua proximidade ao túnel do Metropolitano de 

Lisboa. De acordo com o Art. 104 nº6 do Diário da Republica ([13]), uma vez que a escavação se encontra a uma 

distância inferior a 25 m do plano exterior das estruturas enterradas do Metro, o projecto de escavação deve 

seguir algumas directrizes exigidas por esta entidade, ficando-lhe incumbida a apreciação do projecto para 

efeitos de licenciamento. O cumprimento destas directrizes não é de carácter rígido, estando a aceitação de 

certos aspectos de projecto afectos a essas normas, sujeitos à apreciação por parte do Metro.  

Assim, no documento “Interferências de Terceiros” do Metropolitano de Lisboa algumas dessas directrizes 

publicadas são impossíveis de atender, como por exemplo, a que refere que a escavação não deve encontrar a 

menos de 3 m, estando o limite do loteamento alvo de intervenção a 0,9 m do túnel do Metro. 

Destacam-se também as prescrições relativas à monitorização e observação de deslocamentos, tanto das 

estruturas enterradas como do maciço envolvente: 

• O início da observação deverá ocorrer com um prazo mínimo de 30 dias antes da data de início da 

obra. 

• Em relação à instrumentação e monitorização das estruturas enterradas do Metro: 

• As secções de observação previstas pelo Plano de Instrumentação baseadas no estudo das 

deformações expectáveis para o maciço envolvente, devem ter uma média de referência com um 

espaçamento de 10 em 10 m. 

• Devem ser executadas leituras de convergência planimétrica e altimétrica entre os alvos topográficos 

colocados na base da parede do túnel e entre marcas de nivelamento altimétrico, colocadas na soleira 

junto aos carris. 

Maior detalhe aos procedimentos de monitorização é dado na secção 3.6.1.2. 

3.1.4.2 Natureza Geológica e Geotécnica 

 
A área em estudo está caracterizada geologicamente, à escala 1:50000 na folha 34-D Lisboa da Carta Geológica 

de Portugal, editada pelos Serviços Geológicos de Portugal. 

A zona em questão é intersectada pelas formações de idade Holocénica (a) caracterizada pela presença de 

aluviões e/ou aterros, pelos calcários de Entrecampos do Banco Real Miocénico (MEC), que são constituídos por 

calcários margosos, finamente arenosos e micáceos, e calcários mais ou menos compactos com areias 

intercaladas. Acrescenta-se ainda a presença de areolas da Estefânia de idade Miocénica (MES), constituídas por 

arenitos calcários, areias argilosas, areias e arenitos argilosos [15]. 

Para avaliar melhor as condições geológico-geotécnicas do terreno na área do futuro Hotel, a empresa MotaEngil 

realizou uma campanha de prospecção. O programa proposto teve assim em vista a recolha da informação 

necessária para a concepção das soluções de fundações e de contenção periférica, necessárias à execução da 

escavação. 
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Assim, o programa de prospecção consistiu na realização de: 

▪ Duas sondagens mecânicas de rotação com amostragem contínua, designadas por S1 e S2; 

▪ Sondagem a trado com a designação S3, acompanhada por um ensaio DPSH (Dynamic Probing Super 

Heavy). A escolha de equipamento diferente foi motivada pela falta de acesso para a execução desta sondagem, 

pelo que se recorreu a equipamento mais ligeiro. 

▪ Ensaios dinâmicos SPT nos furos referentes às sondagens S1 e S2, e para profundidades espaçadas de 1,5 

m; 

▪ 4 ensaios de permeabilidade Lefranc; 

▪ Colocação de dois piezómetros com diâmetro de 2 polegadas em PVC; 

 Amostragem 

A amostragem nos furos foi contínua, de modo que se recorreram a amostradores duplos do tipo T2 de 86 mm 

e 101 mm de diâmetro, sendo os furos revestidos com um tubo de PVC de 98 mm de diâmetro. Na perfuração 

do terreno o amostrador é equipado com uma coroa de metal duro (widia), caso o material atravessado seja 

solo, e no caso de a perfuração atravessar material rochoso é utilizada uma coroa diamantada. 

Por forma a classificar as unidades litológicas através da amostragem contínua, foram determinados os graus de 

alteração e fracturação, de acordo com a Basic Description of Rock masses (ISRM), para assim, calcular a 

percentagem de recuperação e a percentagem de recuperação modificada. 

No Anexo I pode se observar o registo fotográfico, resultados dos ensaios dinâmicos, bem como a localização 

dos mesmos. 

 Ensaio SPT 

O ensaio SPT (Standard Penetration Test) é um ensaio dinâmico amplamente utilizado para a avaliação 

geotécnica de solos, e consiste na cravação no terreno de um amostrador normalizado, pelo impacto de uma 

Figura 3.3 - Carta Geológica à escala 1:50 000 com a zona em estudo 
indicada a vermelho (de [15]). 
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massa de 63,5 Kg que cai de uma altura de 76 cm. Desprezando-se a penetração dos primeiros de 15 cm, que se 

tem em conta o remeximento do terreno, procede-se à contagem do número de pancadas para uma penetração 

de 30 cm. A nega do ensaio ocorre com uma contagem de 60 pancadas para a penetração de 30 cm. 

Os resultados do ensaio SPT assumem um papel muito importante no zonamento geotécnico, visto estes serem 

os mais utilizados em correlações empíricas a fim de inferir os parâmetros geotécnicos adequados. 

 Ensaio de Permeabilidade de Lefranc 

Este ensaio consiste na introdução de água numa cavidade de volume conhecido e com o fundo aberto, a fim de 

criar uma variação abrupta da carga hidráulica e assim, determinar a condutividade hidráulica (k) nas formações 

interessadas. Neste teste é registado a variação do nível de água em função do tempo. 

O cálculo do k para cada método, foi efectuado com base nas formulações e recomendações desenvolvidas por 

Hvorslev (1951) no US Army Corps of Engineers Waterway Experimentation Station [15]. 

Os ensaios foram realizados no interior dos furos das sondagens S1 e S2, para as profundidades 4,3 m e 9 m. A 

Tabela 3.1 apresenta os valores de permeabilidade obtidos. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Os valores obtidos para a permeabilidade do terreno atravessado estão incluídos num intervalo de 1 × 10−6 a 

6,2 × 10−6 cm/s, estando por isso num nível de permeabilidade baixa. Estes valores de permeabilidade são 

típicos de solos areno-siltosos, segundo a tabela de permeabilidades de Matos Fernandes (2006). 

 Piezómetros 

No sentido de apurar o posicionamento da cota do nível freático foram instalados tubos piezométricos de PVC, 

com diâmetros de 2 polegadas no interior dos furos das sondagens S1 e S2. Os tubos antes de instalados foram 

crepinados dos 6,5 m aos 9,5 m de profundidade, no caso do furo da sondagem S1, e dos 9,5 m aos 12,5 m para 

o furo da sondagem S2. Após a instalação dos tubos, ao nível dos segmentos crepinados, os tubos são 

preenchidos com um filtro composto por areia grosseira, com uma granulometria de 4 a 6 mm. 

O nível de água foi medido no interior dos piezómetros através de uma sonda SERTCO, tendo os valores 

registados descritos na Tabela 3.2. 

 
 
 
 
 

Tabela 3.1 - Valores de permeabilidade obtidos a partir dos ensaios 
realizados [15]. 
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 Ensaio com Penetrómetro Dinâmico Super Pesado (DPSH) 

O ensaio DPSH consiste na cravação contínua no terreno de uma ponteira cónica normalizada (com uma área de 

20 cm2) que se encontra ligada ao extremo inferior um trem de varas, à custa de uma acção dinâmica provocada 

por pancadas de um martelo de massa de 63,5 kg e que cai de uma altura constante de 76 cm [15]. 

A cravação é feita até uma penetração de 20 cm (N20), registando-se aqui o número de pancadas. A nega do 

ensaio ocorre para um número de pancada atingido superior a 100. 

A equipa técnica da MotaEngil, através de uma relação empírica, converteu os resultados de pancadas N20 em 

número de pancadas SPT, por forma a uniformizar a informação resultante das três sondagens. Esta conversão 

foi feita por utilização de uma correlação correntemente aplicada em que se multiplica N20 por 1,5. 

3.2 Zonamento Geotécnico 
 
O zonamento geotécnico feito pela equipa de geotecnia da MotaEngil, e que serviu de elemento de base para o 

dimensionamento da solução pela Jetsj, apoiou-se na inspecção visual das amostras de sondagens, nos 

resultados SPT, pela correlação dos resultados do ensaio DPSH, bem como pelas classificações relativas à 

compacidade propostas por Skempton. 

Na área de implantação foi identificada pela equipa da MotaEngil como unidade superficial uma camada de 

aterro, com um limite inferior a variar entre as três sondagens de 3 m a 3,4 m de profundidade, composta por 

areia fina amarela a castanha escura com componente orgânica, com presença de fragmentos rochosos e 

material cerâmica (unidade geotécnica G1). Subjacente à camada superficial, encontra-se G2, sendo esta zona 

composta de areia fina siltosa amarelada, intercalada com arenito calcário muito fracturado e com indícios de 

alguma degradação. O limite inferior de G2 encontra-se entre os 7,5 m e 8 m de profundidade nas songagens. 

Os estratos subjacentes aos supracitados, são identificados como G4B, correspondendo este a um material 

arenoso muito compacto (limite inferior de 8,8 m a 9,5 m), e a baixo deste uma camada de silte argilosa muito 

rija, com o nome de G4A, apenas detectada na sondagem S2 a partir dos 13 m de profundidade (Tabela 3.3). 

Das cinco zonas geotécnicas encontradas na campanha de prospecção, apenas foram consideradas em projecto, 

as três zonas mais superficiais. Para efeitos de dimensionamento da solução adoptada, os valores dos parâmetros 

geotécnicos assumidos pela equipa de projecto da JetSj tiveram por base os valores propostos pela MotaEngil e 

tomando em consideração os resultados SPT do furo de sondagem S1 (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.2 - Profundidade do nível freático medido nos 
piezómetros [15]. 
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Os valores de projecto apresentados são estimados de forma conservativa para o cálculo da solução a 

implementar, e servem como ponto de partida para o estudo de modelação. No decorrer da análise de 

modelação em elementos finitos, e no sentido de ir ao encontro do comportamento real da estrutura já 

observada em fase posterior, foram propostos diferentes valores de parâmetros. No âmbito da calibração do 

modelo foi também feita uma análise paramétrica por forma a medir a sensibilidade na modificação de cada 

parâmetro. 

3.2.1 Zonamento Geotécnico Alternativo 
 
A fim de dar um maior suporte à análise de modelação em causa e dada a natureza sensível da mesma, foi feito 

um zonamento geotécnico alternativo. Assim, a nomenclatura utilizada (nesta secção e doravante) por forma a 

designar as diferentes unidades segue a atribuída pela campanha de prospecção. Refira-se que a zona geotécnica 

mais profunda, G4A, correspondente a um solo silto-argiloso muito rijo, não é considerada devido ao facto de se 

encontrar a uma profundidade já considerável, não tendo por isso uma interferência significativa na escavação. 

No que se refere às unidades geotécnicas referentes a solos (G1, G2 e G4B), a parametrização feita ao terreno 

apoiou-se sobretudo nos valores dos resultados dos ensaios SPT, nos furos de sondagem S1 e S2. De notar que 

os resultados do ensaio DPSH não foram considerados como suporte da caracterização geotécnica, bem como a 

respectiva conversão já descrita e utilizada pela MotaEngil. Esta escolha baseia-se na constatação, após uma 

exaustiva pesquisa, de que são conhecidos poucos métodos fiáveis de parameterização, e a sua correlação para 

outros métodos, seja com o ensaio SPT ou o CPT, é altamente desaconselhada por parte de diversos autores. Já 

em relação à caracterização geotécnica respeitante ao estrato de natureza rochosa (G3), foi utilizada a 

metodologia proposta por Hoek e Brown. 

Tabela 3.3 - Características mecânicas das zonas geotécnicas 
definidas no Relatório Geotécnico [15]. 

Tabela 3.4 - Características mecânicas das zonas geotécnicas definidas no Projecto de 
Execução [11]. 
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Os valores NSPT devem ser submetidos a uma correcção que visa eliminar alguns factores que influenciam os 

resultados. Assim, esta correcção dos resultados permite corrigir os efeitos da eficiência do sistema de cravação 

(ERr), da tensão efectiva de recobrimento (CN) e, finalmente, tendo em conta o comprimento das varas (λ). Para 

a normalização do ensaio SPT (cálculo de (N1)60) é utilizada a expressão no quadro da Figura 3.4, de onde é 

possível obter também os factores correctivos inerentes ao processo. Para o factor referente à energia de 

cravação foi considerado o valor de 60%, como é frequentemente utilizado hoje em dia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere-se também a Tabela 3.5, necessária para se verificar qual é o valor de CN, para cada profundidade, a 

utilizar para o cálculo do valor final de (N1)60. A adopção da fórmula certa depende da aferição do grau de 

sobreconsolidação, e que por si só já representa dos maiores desafios na caracterização geotécnica a partir de 

ensaios dinâmicos. Esta problemática irá ser aprofundada numa fase posterior desta secção. Assim, como não 

existe à partida certeza quanto ao grau de sobreconsolidação é assumida, em primeira instância, a fórmula 

correspondente a areias normalmente consolidadas e com um índice de compacidade (ID) inferior a um intervalo 

de 40% a 60%. Conforme o valor de (N1)60 que se obtiver, se este se enquadrar com o índice de compacidade 

definido à priori (Tabela 3.5), o valor de (N1)60 é mantido. Caso contrário é recalculado o valor de (N1)60, mas 

utilizando a formula de CN correspondente a areias normalmente consolidadas com um ID entre 60% e 80%. Se 

ainda assim o valor de (N1)60 continuar desenquadrado com o índice de compacidade adoptado, significa que a 

fórmula de CN indicada é a respeitante a areias sobreconsolidadas, sendo assim recalculado (N1)60 com a nova 

fórmula. 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 3.4 - Factores correctivos associados aos resultados do ensaio 
SPT [16]. 
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A partir dos valores de (N1)60 foram deduzidos valores do ângulo de atrito interno a partir da fórmula (13) de 

Hatanaka & Uchida (1996), e que foi obtida por estes investigadores através de ensaios triaxiais sobre amostras 

de areias siltosas [17]. 

 𝛷′ = 20˚ + √15,4 + (𝑁1)60 

 

(13) 

A equação (14), proposta por Yoshida (1988), foi usada para a obtenção da densidade relativa Dr a partir dos 

valores de (N1)60 e da tensão vertical efectiva. 

 

 𝐷𝑟(%) = 𝐶0. 𝜎′𝑣
−𝐶1 . (𝑁1)60

𝐶2  

 
 

(14) 

Yoshida (1988) et al (1988) deu um intervalo de valores de C0 entre 18 e 25, com uma melhor aproximação para 

o valor de 25 para todos os solos; um intervalo de 0,44 a 0,57 para o coeficiente C2 e com uma melhor 

aproximação para o valor de 0,46; e uma gama de valores de C1 entre 0,12 e 0,14, com melhor aproximação para 

um valor de 0,12 [17]. A equação (15) constitui a fórmula utilizada com os valores para os coeficientes, agora 

referidos, recomendados. 

 

 𝐷𝑟(%) = 25. 𝜎′𝑣
−0,12

. (𝑁1)60
0,46 

 

(15) 

Segundo [18], com a densidade relativa determinada por (15), é possível estimar a resistência à penetração (qc) 

de um ensaio de cone (CPT) pela expressão (16), proposta por Kulhawy e Mayne (1996). A adopção desta fórmula 

tem como finalidade aferir o grau de sobreconsolidação (OCR) do terreno através de (17), de Mayne (2001), e 

que é correntemente utilizada para a caracterização geotécnica através de ensaios CPT (Cone Penetration Test) 

[19]. 

 

𝐷𝑟 = 100(

𝑞𝑐
√𝜎′𝑣
⁄

305
)

1
2⁄

 (16) 

 

Tabela 3.5 - Correlação entre a compacidade, ID, e o número de pancadas do ensaio SPT 
normalizado, (N1)60 [16]. 
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 𝑂𝐶𝑅 =

(

 
0,192 ∙ (

𝑞𝑐
𝜎𝑎𝑡𝑚

)
0,22

(1 − 𝑠𝑒𝑛𝛷′) ∙ (
𝜎′𝑣0
𝜎𝑎𝑡𝑚

)
0,31

)

 

1
𝑠𝑒𝑛𝛷′−0,27

 (17) 

 

Assim, com o grau de sobreconsolidação e o ângulo de atrito interno, poder-se-á determinar o coeficiente de 

pressão horizontal em repouso (K0), pela expressão (5). 

A validade da adopção deste procedimento é posteriormente verificável graças à convicção de que as duas 

unidades geotécnicas mais superficiais são efectivamente normalmente consolidadas. Tendo esta premissa 

como referência e ao verificar que usando a expressão (19), se obtêm valores de OCR próximos ou inferiores a 

1, constata-se que a mesma expressão constitui um bom estimador para o grau de sobreconsolidação, 

permitindo determinar esta grandeza para as camadas inferiores. 

Seguindo o quadro da Figura 3.12, de Bergdahl, et al (1985) e do Eurocódigo 7, e que também foi utilizada para 

a normalização dos ensaios SPT pela determinação do factor correctivo da tensão efectiva de recobrimento (CN), 

verifica-se segundo o procedimento iterativo já descrito para a normalização de NSPT, que G1 e G2 são 

efectivamente normalmente consolidados. 

Os valores do módulo de deformabilidade para as diferentes zonas geotécnicas foram obtidos pelo mesmo 

quadro, por correlação com (N1)60. Os valores para o peso volúmico utilizado nesta caracterização geotécnica 

alternativa são os mesmos dos propostos pela campanha de prospecção (Tabela 3.3). 

3.2.1.1 Caracterização da Zona G3 
 

Dada a natureza rochosa da zona G3 composta por arenitos calcários, foi adoptada a metodologia de Hoek-

Brown para esta unidade geotécnica. Nesta metodologia é proposta uma relação entre as tensões principais 

máximas e mínimas de forma a determinar a rotura da rocha intacta. O critério original é de natureza empírica 

desenvolvido através das trajectórias de tensões em ensaios triaxiais. O critério começou a partir das 

propriedades da rocha intacta e, em seguida, introduziu fatores para reduzir essas propriedades com base nas 

características das fracturação da rocha. Essas características foram tidas em conta com base num factor de 

perturbação da rocha, D, e que varia de 0 a 1, sendo que o primeiro valor refere-se a uma rocha intacta, ao passo 

que o segundo valor é referente a uma rocha decomposta [20]. A envolvente de rotura de Hoek Brown é dada 

por (18). 

 

 𝜎′1 = 𝜎′3 + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏
𝜎′3
𝜎′𝑐𝑖

+ 𝑠)

𝑎

 (18) 

 

Onde 𝜎′1 σ e' 𝜎′3 são as tensões efectivas principais máxima e mínima principais efetivas na rotura e 𝜎𝑐𝑖  é a 

resistência compressiva uniaxial do material de rocha intacta. Os termos, 𝑠, 𝑎 e 𝑚𝑏 são constantes do material 

rochoso e seguem as disposições (19), (20) e (21). 
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 𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝐺𝑆𝐼 − 100

9 − 3𝐷
) (19) 

 

Contudo segundo [21] se 𝐺𝑆𝐼 for inferior a 25 o termo 𝑠 assume um valor nulo. 

 𝑎 =
1

2
+
1

6
(𝑒−𝐺𝑆𝐼/15 − 𝑒−20/3) (20) 

 

O termo 𝑚𝑖  é uma que define as propriedades da rocha intacta. 

O termo 𝐺𝑆𝐼 é o Geological Strength Index e foi criado pelos mesmos autores como forma de estimar a 

resistência do maciço rochoso através de observação visual do estado de alteração e fracturação, e varia de 0 a 

100, sendo o primeiro valor referente a uma rocha decomposta e o segundo correspondente a uma rocha intacta. 

Dado o estado de grande alteração da zona G3, para este parâmetro foi assumido um valor de 10.  

Para resistências compressivas uniaxiais intactas (𝜎𝑐𝑖) inferiores a 100 MPa, o módulo de deformabilidade obtém-

se por (22) [20]. 

 𝐸𝑚(𝐺𝑃𝑎) = (1 −
𝐷

2
)√

𝜎𝑐𝑖
100

10
𝐺𝑆𝐼−10
40 √

𝜎𝑐𝑖
100

 (22) 

 

Relativamente aos parâmetros de resistência, nomeadamente o ângulo de atrito interno e a resistência ao corte, 

estes são obtidos por conjugação das expressões anteriores para as tensões principais e restantes parâmetros 

descritos nesta secção, com a envolvente de rotura de Mohr-Coulomb: 

 

 𝑐′ =
𝜎𝑐𝑖[(1 + 2𝑎)𝑠 + (1 − 𝑎)𝑚𝑏. 𝜎

′
3𝑛](𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎

′
3𝑛)

𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 𝑎)√1 + (6𝑎.𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎′3𝑛)
𝑎−1/((1 + 𝑎)(2 + 𝑎))

 (23) 

 

 

 𝛷′ = 𝑠𝑖𝑛−1 [
6𝑚𝑏(𝑠 +𝑚𝑏. 𝜎′3𝑛)

𝑎−1

2(1 + 𝑎)(2 + 𝑎) + 6𝑚𝑏(𝑠 + 𝑚𝑏. 𝜎′3𝑛)
𝑎−1
] (25) 

 

Com base em valores propostos por [21] para os parâmetros 𝑚𝑖  e 𝜎𝑐𝑖  para arenitos e calcários e são adoptados 

os valores médios dados em (26) e (27) para estas grandezas. 

 

Tendo em conta todos os pressupostos descritos, a caracterização geotécnica proposta, resulta da combinação 

das sondagens S1 e S2 e pode ser resumida nas Tabela 3.6 e 3.7. 

 

 

 

 

 
𝑚𝑏 = 𝑚𝑖. 𝑒𝑥𝑝 (

𝐺𝑆𝐼 − 100

28 − 14𝐷
) (21) 

 
 
 

𝑚𝑖 = 12 (26) 

 
 
 

𝜎′𝑐𝑖 = 50 𝑀𝑃𝑎 

 

(27) 
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3.3 Maciço Envolvente 
 
Apesar de estar feita a caracterização geotécnica das amostras recolhidas das sondagens, o zonamento 

geotécnico não está completo. De facto, as sondagens apenas interceptaram o terreno interior ao perímetro do 

lote, não se conhecendo à partida com exatidão o terreno envolvente. Visto que o maciço envolvente é o terreno 

que mais influência exerce sobre o comportamento da contenção e os processos construtivos, é fundamental 

fazer uma identificação desse mesmo terreno. 

Esta identificação baseia-se, por um lado na observação visual do terreno durante a obra, aquando da abertura 

dos paineis, relacionando o material observado com as amostras recolhidas das sondagens. Por outro lado, e em 

concreto para o terreno de tardoz do alinhamento AB, é necessário levar em consideração o processo construtivo 

levado a cabo no desenvolvimento da Estação do Intendente. 

A construção da Estação do Intendente remonta à decada de 60 do século passado, no âmbito da segunda fase 

do 1º ciclo de expansão da rede de Metropolitano de Lisboa, em que se fez o prolongamento da linha existente 

na altura até ao Rossio em 1963 e até aos Anjos em 1966 [22]. Nesta altura, antes da utilização de eficientes 

equipamentos, os métodos de escavação para a construção de túneis em solos era feita por escavação a céu 

aberto e entivação progressiva. No caso concreto da construção da Estação do Intendente, foi utilizado o método 

de vala estreita, em que eram feitas valas laterais com a largura prevista das paredes. A seguir estas valas eram 

betonadas, bem como a abódada, ficando o interior do túnel com o terreno original. Só depois é escavado o 

interior e aterrada a cobertura. 

Da Figura 3.5 pode-se depreender que, visto que após a betonagem da laje de cobertura da estação (abóboda 

no exemplo da Figura, dado aqui não se tratar de uma estação), o aterro de areia é feito apenas na largura da 

 z (m) 
γ 

(kN/m2) 
σv 

(kN/m2) 
u 

(kN/m2) 
σ'v 

(kN/m2) 
(N1)60 Φ (o) E (Mpa) c' (kPa) 

G1 
1,5 

16 
24 0 24 5 

28 15 
0 

3 48 0 48 8 0 

G2 
4,5 

18 
75 0 75 6 

31 20 
0 

6 102 0 102 7 0 

G3 7,5 20 132 0 132 36 45 354 28 

G4B 
9 

22 
165 15 150 35 

45 45 
0 

10,5 198 30 168 41 0 

Tabela 3.6 - Caracterização geotécnica alternativa do local. 

Tabela 3.7 - Caracterização geotécnica alternativa do local. 

 Dr qc (kPa) OCR K0 

G1 
0,35 

1593,07 
1,16 0,57 

0,42 0,78 0,53 

G2 
0,34 

2701,69 
0,6 0,49 

0,35 0,47 0,49 

G3 0,72 13170,13 3,87 0,55 

G4B 
0,69 

12802,81 
3,3 0,53 

0,72 3,24 0,53 
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estação e a partir do topo desta. Desta forma, por aqui se constata que o terreno na zona entre a parede da 

estação e o lote de intervenção é o mesmo de antes da construção da estação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao solo de tardoz do alinhamento AB, que foi observado nas fases de abertura dos paineis para 

os vários níveis, pôde-se apurar a presença dos aterros arenosos da unidade G1 até uma profundidade 

aproximada de 2 m, em relação à cota de superfície da Avenida Almirante Reis. Abaixo desta cota até à cota de 

fundação, foram encontradas as areias finas de coloração a variar do amarelo ao castanho escuro e com inclusões 

de arenito cálcário decomposto, correspondentes à unidade G2. Aqui os terrenos aparentaram estar bastante 

soltos, em relação à camada G2 sondada, e por isso a esta zona de terreno fez-se uma distinção da restante 

camada G2, designando-a por G2A. Por seu turno, o terreno encontrado a tardoz de CDE apresentava a mesma 

configuração das amostras mas com uma bastante maior compacidade, tendo-se por isso que considerar um 

maior módulo de deformabilidade. Por este motivo a esta zona do terreno dá-se o nome de G1A, por forma a 

distinguir das zonas com um solo tipo G1 mas mais solto. As Figuras 3.6 e 3.7 ilustram a identificação das zonas 

G1 e G2 em obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 - Processo construtivo da galeria do Metropolitano de Lisboa junto à Estação do Intendente 
(adaptado de [22]). 

Figura 3.6 - Identificação da zona G1 em obra. Figura 3.7 - Identificação da zona G2 em 
obra. 
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A disposição geologico-geotécnica do maciço envolvente é ilustrada na Figura 3.8. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Descrição Geral da Obra 

3.4.1 Solução Proposta 

 
A execução da escavação para o desenvolvimento do Hotel Castro Mira, com 2 pisos enterrados (pela perspectiva 

da Av. Almirante Reis, sendo que o piso térreo pelo lado da Rua Regueirão Anjos se encontra num plano de 3,3 

m abaixo) tem uma altura máxima de 8,35 m, e que ocorre entre as secções 1 e 4. 

A solução escolhida para a execução da contenção da escavação consistiu na aplicação da metodologia 

construtiva denominada Berlim Definitivo, materializada por painéis de betão armado de 0,25 m de espessura, 

apoiados em microestacas verticais e travados provisoriamente através de escoramentos. A escolha de perfis 

tubulares tem a vantagem de ter axissimetria, o que confere um melhor comportamento à encurvadura por 

varejamento. 

O que motiva esta escolha reside essencialmente no facto de esta ser uma solução relativamente económica e 

por não necessitar de mão-de-obra especializada. Acresce ainda o facto de a execução deste tipo de solução não 

requerer maquinaria pesada, possibilitando a sua manobração em espaços reduzidos e esguios, como é o caso 

da obra em causa. No entanto, para que este método seja exequível é necessário um terreno com características 

mecânicas favoráveis, e portanto autoportantes, para que possa resistir aos períodos de descompressão. Pela 

interpretação dos resultados das sondagens, no âmbito da campanha de prospecção geotécnica, o terreno alvo 

de intervenção parece ter os referidos requisitos necessários. Estas características favoráveis foram também 

confirmadas com o decorrer da escavação, apesar de alguns contratempos ocorridos durante os trabalhos devido 

a um planeamento do faseamento construtivo desaconselhável, como será comentado mais à frente. 

Para o caso das microestacas, de suporte à parede de Berlim, do alinhamento AB (confrontado com a Av. 

Almirante Reis), estas são do tipo N80 ∅139,7x9 mm, e não são incorporadas nos painéis de betão armado,  visto 

não ser possível executar a furação no exacto alinhamento da parede devido à presença da parede existente do 

edifício precedente. Estes perfis tubulares são então no terreno a cerca de 0,5 m para o intradorso do 

Figura 3.8 - Definição geologico-geotécnica do maciço envolvente. 

G1A 

G2 

G3 

G4B 

G1

G1

G2A

Av. Almirante Reis 

Rua Regueirão Anjos 
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alinhamento AB, e ligados aos painéis de betão armado através de cachorros metálicos. Estas microestacas por 

não estarem incorporadas nos paineis de betão armado deverão ser providas de uniões exteriores, por forma a 

conferir aos perfis verticais uma maior resistência à flexão e ao esforço transverso. 

No caso do alinhamento CDE (confrontado com a Rua Regueirão Anjos), as microestacas são embutidas nos 

painéis e são do tipo N80 ∅127,0x9 mm. O afastamento longitudinal das microestacas tanto no alinhamento AB 

como no alinhamento CDE é de 1,5 m ou de 4,5 m, conforme haja ou não, respectivamente, ligação da parede 

com uma escora no ponto médio desse afastamento. Os comprimentos de selagem das microestacas variam de 

5 a 7 m. 

As microestacas destinadas ao recalçamento das vigas de fundação são também do tipo N80 ∅127,0x9 mm, com 

disposição em planta representada com pontos cor-de-laranja na Figura 3.9. Desta figura também é possivel 

observar a disposição das vigas de fundação preconizadas. 

 

 

 

Os cachorros metálicos que fazem a ligação da parede de betão armado do alinhamento AB às microestacas de 

suporte à primeira, são materializados por intermédio da justaposição na horizontal de dois troços de 0,5 m (que 

perfaz o afastamento das microestacas à parede, naturalmente) de perfis metálicos UNP200, com as almas 

desencontradas, ligados à parede através de uma chapa metálica de 0,5 x 0,6 m, e por combinações de 12 

parafusos. Os perfis UNP200 são unidos por cordões de soldadura a um par de perfis UNP180, com as almas 

encontradas, e orientados na vertical envolvendo o tubo da microestaca (Figura 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Planta de fundações (adaptado de [11]). 

Figura 3.10 - Pormenor de composição dos cachorros de ligação dos perfis verticais à parede do 
alçado AB [11]. 
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Os escoramentos provisórios materializados por perfis HEB240 e HEB300, têm a disposição em corte 

representada pela Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As extremidades dos perfis HEB240 são soldadas a uma chapa metálica de 660x520x25 (mm), e esta por sua vez 

chumbada à parede. No caso dos perfis HEB300, a chapa à qual são soldadas as extremidades é de dimensão 

660x520x25 (mm) (Figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3.13 apresenta o sistema de escoramentos de perfis HEB para o nivel de travamento do primeiro piso 

enterrado. Contudo em obra, alguns dos perfis de escoramento centrais não foram colocados por dificuldades 

relacionadas com a organização dos trabalhos. Este assunto será abordado com maior de detalhe na secção 3.5.3 

O nivel de travamento do piso térreo apenas difere do piso -1, pela não preconização em projecto dos perfis que 

ligam os pontos F-H, G-H, I-J e I-K.  

 

 

Figura 3.11 - Corte 2-2 [11]. 

Figura 3.12 - Pormenores de ligação das escoras HEB240 (esquerda) e HEB 300 (direita), à parede de 
contenção [11]. 
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3.4.2 Medidas de Reforço 

 
As medidas de reforço preconizadas no projecto de escavação, que deveriam ser implementadas, caso tivessem 

sido atingidos os critérios de alerta e de alarme, compreenderiam, entre outras: 

• O reforço do travamento horizontal da parede de contenção, através da realização adicional de 

escoramentos; 

• Tratamento dos terrenos localizados a tardoz da parede de contenção; 

• Realização parcial da escavação e da contenção ao abrigo do método invertido ([11]]. 

 

3.5 Processos Construtivos Envolvidos 

3.5.1 Trabalhos de Demolição do Edifício Existente 
 
A demolição do edifício existente foi feita com recurso a meios mecânicos, nomeadamente com o uso da 

retroescavadora e ferramentas manuais, sendo esta a a técnica indicada para um edíficio deste porte em 

alvenaria e num movimentado centro urbano [12]. 

A demolição foi feita de forma sequenciada do topo para a base e com o isolamento da área de intervênção, bem 

como a instalação de rede de protecção das fachadas a demolir. Numa primeira instância são retirados os 

elementos não estruturais e são feitas pequenas picagens aos elementos estruturais, por forma a identificar as 

zonas de maior fragilidade. A demolição propriamente dita é feita piso a piso começando pelas paredes interiores 

através de ferramentas manuais, e fazendo roços no encontro da laje de madeira com a parede exterior, para a 

passagem do entulho resultante para o piso de baixo (Figura 3.14). As fachadas são posteriormente demolidas 

com o recurso à retroescavadora, como ilustra a Figura 3.15. 

O único elemento do edifício não demolido para já é a parede de cave no alçado AB, visto estar esta a sustentar 

o terreno de tardoz. 

Figura 3.13 - Planta do piso -1 e identificação dos escoramentos centrais não colocados em 
obra (adaptado de [11]). 
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3.5.2 Parede de Contenção pela Técnica de Berlim Definitivo 

 
A execução de paredes pela metodologia Berlim Definitivo para o desenvolvimento da contenção periférica 

diferiu em alguns aspectos do preconizado em projecto, nomeadamente, quando aos períodos de 

descompressão seguida a um determinado nível de escavação, os momentos de colocação dos perfis de 

escoramento e até a não colocação de alguns deles. Deste modo a sequência construtiva verificada em obra 

seguiu os seguintes trâmites: 

 

• Trabalhos preparatórios – Escavação geral; 

• Furação Introducção dos perfis metálicos (microestacas); 

• Execução da viga de coroamento; 

• Execução dos painéis primários; 

• Execução dos painéis secundários; 

• Execução dos painéis terciários (em geral de canto); 

• Execução da cortina nos restantes níveis até à cota de fundação e execução das fundações; 

• Colocação dos escoramentos; 

• Execução das lajes dos pisos enterrados com a desactivação dos escoramentos e demolição das 

microestacas de suporte à parede. 

 

3.5.2.1 Trabalhos Preparatórios – Escavação Geral 
 
Na primeira fase da escavação geral é feito um rebaixamento do terreno para o estabelecimento da cota de 

trabalho, ligeiramente a baixo da cota da base da viga de coroamento do lado CDE, regularizando e preparando 

o solo para as etapas seguintes. A restante escavação foi feita em talude de modo a que não ocorressem 

eventuais deslizamentos, tendo sempre o cuidado de garantir as condições de mobilidade dos equipamentos 

necessários à obra e a garantia de remoção de todo o material prejudicial ao desenvolvimento dos trabalhos na 

área de implantação.  

Figura 3.14 - Demolição interior do edifício 
existente [12]. 

Figura 3.15 - Demolição do edifício existente com 
recurso a retroescavadora [12]. 
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3.5.2.2 Introdução dos Perfis Metálicos de Microestaca 
 

A instalação de microestacas inicia-se com a marcação prévia do posicionamento preciso dos pontos destinados 

para o efeito, através dos meios topográficos correntes. Cada ponto é marcado pela cravação de uma ponta de 

varão ou pedaço de madeira e é nivelada a plataforma de trabalho e posicionada a máquina perfuradora. 

No geral, este procedimento construtivo compreende as operações seguintes: 

• Perfuração; 

• Colocação da armadura; 

• Injecção da calda de cimento. 

 Perfuração 

Para a perfuração do terreno foi utilizado o método de roto-perfuração comumente designado de varas e bits. 

Trata-se esta técnica de um sistema indicado para terrenos heterogéneos, como o deste caso de estudo, 

combinando solos soltos com obstáculos de elevada rigidez que foram encontrados com o decorrer dos trabalhos 

de escavação, como porções de alvenaria de tijolo oriundas da construção precedente ou inclusões de arenito 

calcário. As varas são dotadas na sua base de uma coroa de metal duro, com um diâmetro ligeiramente superior 

ao do tubo, que permite escavar o furo na sua totalidade, ou parcialmente, deixando neste último caso a restante 

escavação a cargo do equipamento de escavação principal instalado no interior oco do mesmo. Com o decorrer 

da perfuração, os detritos gerados são trazidos à superfície com o recurso à injecção de ar comprimido, 

circulando este através do espaço anelar formado entre o tudo e o terreno. 

À medida que prossegue a perfuração até à cota de projeto, o tubo penetra no terreno e os vários troços são 

unidos entre si por ligações roscadas. Após a perfuração atingir a cota de projecto é feita a limpeza do furo com 

ar comprimido e são removidas as varas. Para as zonas onde solo apresenta maior incoerência, a perfuração é 

feita com o tubo de revestimento provisório, de forma a conter as paredes do furo. Este tubo é retirado após ter 

sido feita a selagem da microestaca. Na Figura 3.9 estão assinaladas a verde as microestacas executadas com o 

auxílio de tubo de revestimento. As Figuras 3.16 exibe as microestacas de suporte à Parede AB já executadas, e 

a Figura 3.17 refere-se ao momento da perfuração para a colocação das microestacas de fundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 - Perfis metálicos de suporte à parede 
Berlim do lado AB já instalados. Figura 3.17 - Perfuração do terreno para 

instalação das microestacas interiores de 
fundação. 
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 Colocação de Armadura 

Retiradas as varas, coloca-se de seguida a armadura principal, sendo neste caso o próprio tubo manchete. Este 

tubo é um tubo de 4 m com válvulas anti-retorno (manchetes) na sua extensão, e que tem a finalidade de 

proceder à injecção de calda cimentícia, sendo por isso o troço inferior da armadura principal. Aos tubos 

manchete são enroscados os tubos complementares que poderão ou não ter também manchetes, caso o 

comprimento de selagem seja maior de 4 m. Nesta obra os tubos de manchete (troços inferiores da armadura 

principal), de cada microestaca, têm quatro válvulas, tendo os segundos troços a estes ligados superiormente 

duas válvulas. Os restantes troços de armadura principal são lisos (Figura 3.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Injeção da Calda Cimentícia 

Primeiramente é feita a selagem do furo através do preenchimento a baixa pressão do espaço anelar existente 

entre o tubo manchete e o furo, no caso das microestacas executadas sem tubo de revestimento, e entre o tubo 

manchete e o tubo de revestimento, para os casos em que este último foi utilizado. Para perfurações com tubo 

de resvestimento, este é retirado após concluída a selagem. Passado um periodo de 12 a 24 horas é feita a 

injecção primária, onde se realizam injeções repetidas de calda a alta pressão (sistema IRS) no interior do tubo 

manchete (ou armadura principal), recorrendo-se a um obturador duplo, que percorre todas as manchetes, 

desde a que se encontra a uma maior profundidade até à que se situa a uma cota mais elevada. Em cada 

manchete é injetada uma determinada quantidade de calda de cimento até a manchete abrir, baixando 

repentinamente a pressão logo de seguida. A injecção é continuada até ser atingida a pressão de projecto, 

controlando-se a pressão pelo manómetro à saída da bomba injectora e na boca da microestaca, bem como a 

quantidade de calda de cimento. Após concluída a injecção nas manchetes (injecção primária) é feito o 

prenchimento de calda nos tubos complementares ao tubo manchete (injecção secundária). 

Posteriormente à conclusão desta operação procede-se à colocação da armadura complementar no interior do 

tubo manchete, executando-se de seguida a selagem do seu interior, que é preenchido com calda de cimento. 

 
 
 

Figura 3.18 - Tubos de 4 manchetes de fundo furo e troços superiores 
lisos. 
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3.5.2.3 Execução da Viga de Coroamento 

 
Dada a existência da parede de alvenaria de pedra do edifício precedente, e que sustenta o terreno a tardoz do 

alinhamento AB, a abertura do terreno tem de ser feita por demolição controlada dessa parede, por forma a não 

destabilizar a frente de escavação. Esta parede tem uma espessura aproximada de 0,8 m e uma profundidade de 

2,7 m (a partir da cota terrea pelo lado da Av. Almirante Reis), sendo a sua demolição, através de um martelo 

pneumático, de forma gradual e sincronizada com o avanço da escavação. Deste modo, para a execução da viga 

de coroamento, foi demolido cerca de 1 m do referido muro na sua parte superior (Figura 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A viga de coroamento, com 0,7 m de altura e 0,25 m de espessura, foi betonada in situ entre 22 de Março e por 

volta do dia 10 de Abril de 2016, e tem como objectivo a solidarizarização dos perfis para que estes possam 

funcionar em conjunto, distribuindo a carga de uma forma mais uniforme, servindo de elo de união, de forma a 

diminuir dos deslocamentos entre os perfis e os painéis dos diferentes níveis que irão ser construídos. 

Antes da betonagem é colocada uma almofada de areia na zona inferior da viga de coroamento, de modo a evitar 

o contacto directo entre o betão e o terreno. Foram também garantidas armaduras de espera para os painéis 

que iriam ser executados abaixo da viga, bem como ainda para os elementos da superestrutura que se irão erguer 

acima da viga de coroamento. 

3.5.2.4 Execução dos Painéis 

 
Nesta fase, iniciaram-se as etapas de execução de painéis de betão, compostas pelos painéis primários, 

intercalados com os secundários, mantendo-se a mesma sequência para os níveis inferiores. No sentido de 

optimizar processos construtivos com vista à diminuição dos prazos de execução, é possível avançar o processo 

de construção em frentes diferentes, ao invés da sequência tradicional de escavar painéis intercalados por forma 

a tirar proveito do efeito de arco pela formação de banquetas. Para tal, é necessário que haja condições no 

terreno que o permitam fazer, sendo que essas condições foram confirmadas no decorrer da obra, por inspecção 

visual em campo. 

Caso as características mecânicas do terreno não permitam fazer uma abertura de painéis adjacentes ao mesmo 

tempo, podem ocorrer falhas de tracção no terreno suportado e o seu escorregamento, com possíveis danos nas 

estruturas vizinhas. 

Figura 3.19 - Demolição do topo da parede de alvenaria do edifício existente 
para a execução da viga de coroamento da parede AB. 
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 Execução dos Painéis Primários 

3.5.2.4.1.1 Escavação 

 
O primeiro nível de painéis do alinhamento AB corresponde a uma altura de cerca de 2 m, com a respectiva 

betonagem a ser feita de forma alternada, entre os dias 7 e 16 de Abril de 2016. 

A sequência alternada é o procedimento adequado quando o terreno alvo de descompressão não tem 

capacidade de autossustentação. Nestes casos, usualmente o terreno é escavado na largura do painel a betonar, 

deixando duas banquetas de terreno em cada lado da zona escavada, por forma a tirar proveito do efeito de 

arco. Neste caso concreto, como a abertura dos paineis para o primeiro nível não é feita directamente no terreno, 

mas sim a partir da demolição do muro de pedra existente, são deixados troços desse muro em vez das 

banquetas. Pela abertura dos paineis deste nivel ser desta forma, e portanto de mais dificil controlo, e devida à 

grande exigência no controlo de deformações nesta frente (pela confrontação com o túnel do Metro a tardoz), 

a altura de escavação do primeiro nível foi de apenas 2 m em vez de 3 m, como é usual. 

A altura de escavação do segundo nível foi de aproximadamente 3 m e com uma largura média igual ao do 

primeiro nível, com 4,5 m, mais cerca de 0,5m para cada lado para assegurar espaço para a armadura de 

amarração e empalme com as armaduras dos painéis secundários. No segundo nível deixaram-se as referidas 

banquetas de terreno por escavar. 

A execução da parede no alinhamento CDE foi feita com um desfasamento temporal de cerca de cerca de um 

mês, tendo sido feita a abertura do terreno deste lado da escavação apenas a 17 de Maio de 2016. Por esta altura 

a parede de contenção já estava executada praticamente na sua totalidade nos alinhamentos AB e BC, ficando 

no segundo alinhamento a faltar um último nível de parede de 1,4 m (altura correspondente à diferença entre 

cotas de fundo de escavação do alinhamento AB e BC). Por trás do desfasamento de um mês entre os momentos 

de execução dos alinhamentos AB e CDE, está a permanência neste período de um amontoado de terreno 

escavado no centro da escavação e que facilitou a manobração da retroescavadora durante a escavações locais 

dos alinhamentos AB e CDE. Por outro lado, o referido amontoado teve também um efeito estabilizador no 

equilíbrio da contenção. As Figuras 3.20 e 3.21 ilustram a execução dos painéis primários em sequência alternada 

para o 1º e 2º nível de painéis do alçado AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 - Painéis primários do 2º nível do 
lado AB. 

Figura 3.20 - Painel primário do 1º nível do 
lado AB. 
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3.5.2.4.1.2 Colocação da Armadura 

 
A armadura utilizada para os painéis de betão armado assim como para todos os elementos estruturas de betão 

armado (salvo casos pontuais) foi do tipo A500NR SD. Na execução dos painéis, inicialmente é colocada a 

armadura posterior, ficando encostada ao tardoz da parede e com o recobrimento garantido pela utilização de 

espaçadores. Adicionalmente é introduzido o reforço para o punçoamento e flexão na zona de inserção das 

escoras, em virtude de estarmos perante a aplicação de uma carga pontual sobre uma peça fina (Figura 3.22). 

Um cuidado importante a ter em consideração é a salvaguarda de um bom recobrimento do betão, sobretudo 

na face em contacto com o terreno. Posteriormente é colocada a armadura de intradorso. 

Outro cuidado que se deve ter é a garantia de um comprimento adequado dos varões nas zonas de contiguidade, 

para um eficaz empalme e amarração com o painel adjacente do mesmo nível e com o primário do nível inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.4.1.3 Cofragem e Betonagem  

 
O sistema de cofragem dos painéis aplicado foi o do tipo metálico, por alternativa aos do tipo contraplacado 

marítimo e de madeira. 

Segundo [23], as cofragens metálicas têm a vantagem de ter uma maior resistência, uma melhor instalação no 

local, uma maior normalização e um maior número de reutilizações, em relação à madeira e ao contraplacado. 

Contudo o recurso a cofragens metálicas, por ser mais normalizável, requer a realização de acertos com tábuas 

de madeira em algumas zonas da parede. O tipo contraplacado representa uma solução intermédia nas 

vantagens e desvantagens, entre as outras duas. 

As placas de cofragem foram escoradas provisoriamente através de prumos metálicos, ficando estes travados 

por barrotes de madeira na extremidade de contacto com as placas e na extremidade oposta, o prumo assenta 

sobre o talude de terreno que forma a bancada envolvente ao painel. No caso dos painéis do alinhamento BC 

(parede curva), a cofragem é feita com conjuntos de tábuas de madeira, tal como foi feito para a betonagem da 

viga de coroamento e zonas de acerto entre painéis. 

O enchimento de betão nos moldes de cofragem dos painéis de parede é feito por gravidade pela parte superior 

da zona a betonar, através de uma abertura deixada na cofragem (“bico de pato”), e com recurso a um balde 

sustentado pela grua, e ligado a uma manga. A betonagem deve ser acompanhada de vibração contínua, com 

vista a evitar o aparecimento de vazios no betão, garantindo assim, maior compacidade deste. 

Figura 3.22 - Colocação da armadura de painel. 
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Foi deixada uma abertura na cofragem (“bico de pato”) para que se pudesse proceder à betonagem do painel. A 

betonagem foi efectuada com recurso a um balde, sustentado pela grua e ligado a uma manga (Figura 3.23). A 

betonagem e a vibração devem ser executadas em simultâneo para evitar o aparecimento de vazios e garantir 

uma maior compacidade do betão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Execução dos Painéis Secundários 

Tendo em conta a explicação dada para a construção dos painéis primários, presente em 3.5.2.4.1, a construção 

dos painéis secundários é em tudo semelhante à dos paineis primários, com a diferença de serem ligeiramente 

mais largos e de terem nos painéis primários o efeito estabilizador conferido pelas banquetas aquando da 

construção dos mesmos. 

 

 Colocação dos Escoramentos 

Alguns dos procedimentos construtivos levados a cabo no âmbito da obra divergiram do aconselhável e corrente 

na práctica da construção. Um desses aspectos corresponde à colocação dos perfis metálicos HEB 240 e HEB 300 

tal como preconizado em projecto e cuja disposição pode ser observada na Figura 3.13. Na realidade foram 

colocados os perfis de escoramento de canto por volta de 17 de Maio de 2016, altura em que já estavam 

totalmente executados os painéis até ao 2º nível, em todo o contorno, e parte do 3º nível. Numa segunda fase 

foram colocados os escoramentos da secção 2 e o escoramento posicionado entre as secções 6 e 7 da Figura 

3.13, perto da data de 10 de Junho de 2016, altura em que a estrutura de contenção estava já practimente 

executada na sua totalidade. 

A ligação dos escoramentos aos painéis foi efectuada por soldadura das extremidades destes perfis a placas 

metálicas ligadas aos painéis por chumbadouros. 

 

 

 

Figura 3.23 - Betonagem do painel com recurso 
ao tubo trémie. 
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3.5.3 Análise Crítica da Obra 
 

Tal como referido a gestão dos trabalhos caracterizou-se pela adopção de uma sequência construtiva pouco 

recomendável, tendo sido tomadas algumas decisões desalinhadas com as indicações de projecto. Na realidade 

certos aspectos da solução proposta em projecto não foram aplicados em obra, mais concretamente em relação 

a alguns perfis HEB do sistema de escoramento que não foram colocados e que estão assinalados dentro do 

contorno a azul na Figura 3.13, assim como os perfis F-H, G-H, H-L e H-M da mesma figura. 

Na base da não aplicação destes escoramentos centrais está a dificuldade encontrada por parte dos 

intervenientes da obra em manobrar a retroescavadora no centro do lote com a presença desses perfis. A 

retroescavadora teve grande parte do tempo de obra posicionada no centro do estaleiro em que, com o avançar 

da escavação, o solo escavado servia para criar um aterro para a retroescavadora, estando assim esta num plano 

mais elevado por forma a mais facilmente aceder ao camião estacionado na Rua Regueirão Anjos (a tardoz do 

alinhamento CDE). 

Inclusivamente o escoramento de canto B-C e o escoramento do canto A foram colocados, já bastante 

tardiamente, a 17 de Maio de 2016, tendo já decorridos dois níveis completos de paineis no alinhamento AB e 

parte do 3º nível do mesmo alçado, como pode ser observado no cronograma de actividades de obra da Figura 

3.20. 

 

 

Outro aspecto menos correcto esteve relacionado com o tempo de descompressão a que estiveram sujeitos três 

paineis em contínuo entre as secções 3 e 6 da Figura 3.9, de aproximadamente 49 dias. Apesar de os dois 

primeiros níveis de painel no alçado AB terem sido executados em alternado, a partir do 3º nível, o arranque dos 
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Figura 3.24 - Cronograma dos trabalhos. 
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paineis começou a partir dos cantos. De facto, com o surgimento do solo arenoso de G2A, a partir do 2º nível de 

paineis de AB, o terreno apresentava, de uma forma geral, características mecânicas favoráveis, permitindo ser 

aterrado no centro do estaleiro com taludes de inclinação acentuada (Figura 3.26). Apesar das boas condições 

mecânicas do solo nesta zona, em algumas zonas o terreno descomprimido apresentou-se bastante solto. Aliado 

a isso, o tempo excessivo a que a zona central do 3º nível de paineis do alçado AB esteve em descompressão, 

levou à ocorrência de assentamentos ordem das várias dezenas de centímetros a 6 de Maio de 2016 (Figura 

3.25). Este acontecimento ganha contornos ainda mais sérios pelo facto dos valores de deslocamentos 

admissíveis serem de grande exigência pela confrotação existente com a estação de Metro, e com as suas 

implicações regulamentares. Contudo este evento não teve repercussões assinaláveis nos resultados de 

observação e instrumentação, como é abordado com mais detalhe na secção seguinte. 

 

3.6 Plano de Instrumentação e Observação 

 
Como em qualquer obra geotécnica, e em particular no caso de uma escavação em meio urbano, existe um 

apreciável grau de incerteza em relação às características mecânicas assumidas em projecto, e que têm por base 

a interpretação dos resultados decorrentes da campanha de prospecção. A campanha de prospecção visa o 

reconhecimento geotécnico do maciço que intercepta a área de implantação e zonas circundantes, e como tal, 

no sentido de prever o comportamento da interacção terreno-estrutura é criado um Plano de Instrumentação e 

Observação. Neste plano são medidos deslocamentos em determinados pontos afectos à obra, com o decorrer 

desta, definindo à partida em projecto, as ferramentas a utilizar, frequência de leituras e limites admissíveis de 

deslocamentos a atingir. Com isto, pretende-se optimizar a segurança e economia da obra, pois podem ser 

redefinidas certos aspectos de projecto, como a implementação ou não de certas soluções construtivas, ou a 

gestão do tempo e sequenciação dos trabalhos. 

O Plano de Instrumentação e Observação permite a consecução de algumas fases de obra em segurança que se 

previam ser mais críticas, à partida, nomeadamente, a demolição, escavação, assim como a análise de 

interferência a estruturas vizinhas, como o edifício adjacente e o túnel do Metropolitano de Lisboa. Esta 

entidade, como já foi mencionado, estipula procedimentos a serem cumpridos, tendo também o direito de 

apreciar o Plano de Instrumentação e Observação desenvolvido. 

Figura 3.25 - Assentamentos excessivos a tardoz da 
parede AB. 

Figura 3.26 - Aterro de material escavado no 
interior do estaleiro. 
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3.6.1 Grandezas a Medir e Meios de medição 
 

As grandezas que estavam previstas serem medidas em projecto para monitorizar os trabalhos relativos à 

escavação e construção da estrutura de contenção periférica subdividem-se em três tipos: 

• Deslocamentos horizontais e verticais da parede de contenção (pela empresa Axial); 

• Deslocamentos horizontais e verticais do edifício adjacente (pela empresa Axial); 

• Deslocamentos horizontais e verticais da estação do Intendente do Metropolitano de Lisboa (pelo 

Consórcio Pedro Palha da Silva e João Pedro Rodrigues Cancela). 

Apesar da consecução da análise desta dissertação, mais concretamente para a calibração do modelo de 

elementos finitos (capítulo 4.), se apoiar principalmente no primeiro tipo de instrumentação e monitorização 

(Deslocamentos horizontais e verticais da parede de contenção), não houve acesso aos resultados das medições 

que daí advieram, pelo apenas serão descritos os outros dois tipos. 

Os aparelhos de medição utilizados no plano são os a seguir indicados. 

3.6.1.1 Instrumentação do Edifício Adjacente 
 

No que diz respeito à instrumentação destinada ao controlo dos deslocamentos do edifício adjacente, esta foi 

feita pela empresa Axial com a instalação de alvos topográficos.  

Os alvos topográficos permitem que se avalie os movimentos tridimensionais dos pontos da envolvente à obra, 

onde estão instalados. Estes foram colocados através da sua fixação directamente à estrutura por colagem 

(Figura 3.28). Após a colagem, a orientação dos mesmos foi corrigida, facilitando as pontarias do equipamento 

topográfico reduzindo assim eventuais erros (da ordem de 1,0mm quer planimetricamente, quer em altimetria).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medições trigonométricas absolutas foram realizadas utilizando uma estação total com hardware e software 

indicados para o efeito (Figura 3.27). As campanhas consistiam na leitura de ângulos e distâncias, para alvos 

instalados em zonas previamente escolhidas, onde se pretendiam determinar os deslocamentos. Os pontos de 

referência, de apoio à execução das leituras, foram localizados em zonas fora da área de influência da obra. 

Figura 3.27 - Estação total. Figura 3.28 - Alvo topográfico. 
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As medições altimétricas e planimétricas foram feitas a partir de duas estações totais, estando uma delas na 

Avenida Almirante Reis e a outra na Rua Regueirão Anjos, cada uma delas com dois pontos de referência (Figuras 

3.29 e 3.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os níveis de alerta e alarme dos deslocamentos da estrutura de contenção, definidos em projecto são: 

 

• Critério de alerta: deslocamentos horizontais máximos da ordem de 15 mm e deslocamentos verticais 

máximos de cerca de 2 mm; 

• Critério de alarme: deslocamentos horizontais máximos da ordem de 25 mm e deslocamentos verticais 

máximos de cerca de 3 mm. 

 

A leitura de referência, também designada por zeragem, foi feita a 23 de Novembro de 2015 e a primeira leitura 

de deslocamentos dos alvos topográficos a 2 de Dezembro de 2015, poucos dias depois de começarem os 

trabalhos. Inicialmente foram colocados apenas 3 alvos na empena do edifício vizinho, mas, no dia 3 de Março 

de 2016, foi acrescentado um quarto alvo, colado também na empena do edifício adjacente, numa posição 

intermédia entre os alvos 1 e 2, e o alvo 3. No total foram feitas 32 leituras para os três alvos inicias e 15 leituras 

para o alvo nº4, tendo-se dado como terminada esta campanha de observação a 9 de Setembro de 2016. Os 

deslocamentos máximos verificados para estes alvos colocados na empena do edifício adjacente foram, de uma 

forma geral, bastante pequenos. Na direcção paralela à face da empena do edifício foi observado a 9 de Setembro 

um deslocamento máximo 3,6 mm no sentido Oeste-Este para o alvo 3, ao passo que na direcção ortogonal à 

face da empena o deslocamento máximo foi de 3,3 mm no sentido Sul-Norte, a 21 de Maio de 2016, também 

para o alvo 3. Esta data enquadra-se no período excessivo em que o painel central do 3º nível do alçado AB 

esteve sob descompressão. Em relação a movimentos verticais foi observado um valor máximo de 1 mm nos 

alvos 1,2 e 4, sendo que este valor corresponde à precisão do aparelho de leitura, não havendo por isso motivo 

para ser tido em consideração. 

 

Figura 3.29 - Alvos tográficos no edifício 
adjacente [23]. 

Figura 3.30 - Localização dos alvos e 
referências topográficas [23]. 
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3.6.1.2 Instrumentação do Interior da Estação do Intendente do Metropolitano de Lisboa 
 

Em relação à instrumentação do interior da Estação do Intendente, esta ficou ao encargo do Consórcio Externo 

Pedro Palha da Silva e João Pedro Rodrigues Cancela. Como já referido em 3.1.4.1, este procedimento seguiu 

uma série de disposições regulamentares: 

• A instrumentação das estruturas enterradas do Metropolitano de Lisboa deverá contemplar secções de 

observação com um espaçamento mínimo de 10 m; 

• Utilização de prismas de reflexão total, do tipo Leica GMP104, para observação tridimensional de cotas, 

coordenadas e convergências; 

• Marcas de nivelamento na soleira (2 por secção, sensivelmente equidistantes dos hasteais). 

Os pontos de referência utilizados neste processo foram colocados em pilares em zonas não afectadas pela obra, 

e de forma a que permitissem uma adequada observação dos pontos-objectos. 

A observação dos alvos distribuídos em pilares nas plataformas da estação foi feita por estacionamento em 

regime livre sobre tripé, com uma sequência de observações em circuito fechado, e com um número adequado 

de pontos de referência, sendo que cada ponto-objecto deve ser observado por dois pontos estação diferentes, 

de forma a conferir redundância e, portanto, maior fiabilidade ao processo. Com este intuito, no equipamento 

utilizado e no início de cada ciclo, são introduzidos valores de temperatura e pressão atmosférica, por forma a 

rectificar fenómenos deformatórios que afectem as leituras. 

Existem inúmeros factores que podem afectar a precisão das leituras, podendo se destacar a geometria da rede, 

o número de pontos de referência, a redundância de observações, das condições atmosféricas, etc.  

Por concertação entre a empresa responsável pelo projecto de execução da contenção periférica, a JetSj, e o 

Metropolitano de Lisboa, foram então definidas 7 secções de instrumentação (Figuras 3.31 e 3.32), e com os 

seguintes critérios de alerta e alarme: 

- Para a estrutura (deslocamentos): 

• Critério de alerta – 7 mm; 

• Critério de alarme – 10 mm. 

- Para os carris: 

• Critério de alerta para deslocamentos verticais (em perfil longitudinal) para uma corda de 6 m – 3 

mm (positivo ou negativo); 

• Critério de alarme para deslocamentos verticais (em perfil longitudinal) para uma corda de 6 m – 

5 mm (positivo ou negativo); 

• Critério de alerta para deslocamentos horizontais (em planta) para uma corda de 4 m – 3 mm 

(positivo ou negativo); 

• Critério de alarme para deslocamentos horizontais (em planta) para uma corda de 4 m – 5 mm 

(positivo ou negativo). 
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 Frequência das Leituras 

A frequência de leituras deve seguir as indicações tipo do documento do Metropolitano “Interferências de 

Terceiros” ([14]), podendo a calendarização ser feita de forma consertada entre projectista e Metro. Deste 

consenso resultou o programa, a seguir descrito por consulta do referido documento. 

• 1 época de dupla leitura de Referência #0 (vulgo zeragem); 

• 4 épocas de observação nas duas semanas seguintes à zeragem para criação de histórico; 

• Épocas de observação regular de frequência semanal durante a fase de escavação e execução da 

contenção do edifício; 

• Épocas de observação regular de frequência semanal até à conclusão da estrutura ao nível do Piso 0 do 

edifício que se encontra na área descrita como de interferência com o Metro; 

• Épocas de observação regular de frequência quinzenal após a conclusão da fase de obra acima indicada; 

• 1 época de observação no final da construção da superestrutura; 

• 1 época de observação final, 3 meses após a finalização dos trabalhos nos edifícios em causa [23]. 

 

Foram no total realizadas 34 épocas de leitura e em todas elas verificaram-se resultados numericamente 

inferiores à precisão da observação (1 mm + 1 ppm de precisão do distanciómetro e 0,5’’ de precisão angular), 

pelo que para efeitos de análise foram considerados nulos. 

Levantou-se apenas no entanto a suspeita em relação ao alvo nº71, posicionado no topo da abóbada da secção 

de instrumentação nº7. Esta suspeita decorreu de se ter observado valores bastante mais oscilantes do que 

qualquer alvo e mesmo em relação aos alvos pertencentes à mesma secção (nº72 e nº73). Após análise por parte 

do topógrafo responsável, conclui-se que o alvo em questão tinha de ser focado manualmente devido à 

existência de alvos antigos de observações anteriores, de modo que a estação total ao usar o seu sistema de 

reconhecimento automático identificou demasiados alvos, pelo que os valores deste alvo verificaram-se sempre 

exagerados. Ainda assim, o máximo deslocamento verificado foi a 28 de Janeiro de 2016, período coincidente 

com os trabalhos de demolições e com um deslocamento máximo absoluto de 2,2 mm, estando assim ainda bem 

abaixo do nível de alerta (7 mm). 

 

 

Figura 3.31 - Secção tipo de instrumentação do interior 
da estação (adaptado de [24]). 

Figura 3.32 - Secções de instrumentação da Estação do Intendente 
(adaptado de [24]). 
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 Modelação da Estrutura de Contenção 
 

A análise numérica é correntemente utilizada na prática da engenharia geotécnica, com vista a avaliar o 

comportamento de deformação de escavações profundas sob condições de serviço, mas torna-se cada vez mais 

comum o uso de resultados de análise numérica no dimensionamento por verificação do estado limite último 

[26]. 

Existem ainda muitas questões quanto à previsão dos movimentos da contenção com a escavação e a sua relação 

com as solicitações, visto que na base deste tipo de análise, está subjacente uma problemática complexa já 

discutida há varias décadas: o problema da interacção solo-estrutura. 

Neste sentido esta área da geotecnia tem sido alvo de grandes desenvolvimentos ao longo das últimas décadas, 

sendo que, o aparecimento e desenvolvimento dos programas de cálculo através de elementos finitos vieram 

possibilitar uma melhor resolução destes problemas, aproximando a análise do comportamento real. 

4.1 Caracterização Geral do Programa  
 
O Plaxis é um programa de cálculo automático, indicado para análise de problemas de tensão-deformação em 

solos e rochas. Para a modelação da estrutura de contenção recorreu-se a este programa de cálculo numérico 

que utiliza elementos finitos, o Plaxis 2D V8 que permitiu simular o comportamento fisicamente não linear dos 

solos, bem como o faseamento construtivo.  

O método dos elementos finitos é, actualmente, uma ferramenta numérica bastante importante para análises 

de problemas geotécnicos, pois possibilita a modelação do comportamento mecânico da estrutura, solo e 

interacção entre ambos, tendo em conta condições de fronteira complexas, carregamentos estáticos ou 

dinâmicos, procedimentos de escavação ou aterros, entre outros.  

O software traz implementadas as seguintes leis constitutivas: Elasticidade Linear, Mohr-Coulomb 

(comportamento elástico perfeitamente plástico, Jointed Rock Model (comportamento anisotrópico elasto-

plástico, utilizado para simular o comportamento de rochas, envolvendo camadas estratificadas em direcções 

particulares), Hardening-Soil Model (modelo hiperbólico avançado, com base no modelo de Mohr-Coulomb, para 

simular o comportamento do solo, Soft-Soil Model (modelo de Cam-Clay) e Soft-Soil-Creep Model (tem em 

consideração efeitos viscosos). 

Segundo [26], resultados experimentais demonstram que modelos elástico-perfeitamente plásticos, como o 

modelo Mohr-Coulomb, não são os indicados para uma análise deste tipo, sendo por isso, necessário recorrer a 

modelos mais avançados, e que dêem resultados mais realistas.  

Os modelos plásticos com endurecimento, como o Hardening-Soil, são de forma geral uma uma escolha mais 

acertada, tendo sido por isso este o modelo constitutivo adoptado neste estudo. 

A rigidez do solo para carga isotrópica, corte e descarregamento-recarga pode ser atendida automaticamente 

no modelo de solo de endurecimento, prevendo este por isso, deformações de parede mais realistas [27]. 

Este modelo utiliza três parâmetros dependentes do módulo de deformabilidade para o solo, o módulo secante 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

, o módulo de descarga-recarga 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

, e o módulo edométrico 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

, utilizando também a envolvente de 

rotura de Mohr-Coulomb (considerando 𝑐𝑟𝑒𝑓, φ e ψ). O modelo recria o comportamento dos diferentes tipos de 
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material, admitindo uma relação tensão-deformação não linear. À medida que o material é sujeito a tensões de 

corte crescentes, a sua rigidez vai diminuindo, havendo deformações plásticas e irreversíveis. Ao contrário do 

modelo Mohr Coulomb (em que para cada camada de solo é estimada uma rigidez média e, devido a esta rigidez 

constante, os cálculos no computador tendem a ser relativamente rápidos), este tem em conta a dependência 

da tensão com o módulo de deformabilidade/rigidez. Isto significa que, as rigidezes dos estratos estão 

dependentes da pressão, aumentando em função destas.  

Assim, para caracterizar o modelo em questão, foi necessário ter em conta os seguintes parâmetros:  

 

• 𝑐𝑟𝑒𝑓 – coesão efectiva do solo; 

• φ – ângulo de resistência ao corte efectivo; 

• ψ – ângulo de dilatância; 

• m - expoente da lei de potência que expressa a dependência da rigidez em relação ao nível de tensão (power); 

• 𝑝𝑟𝑒𝑓 - tensão de referência para a rigidez; 

• 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 - módulo de deformabilidade secante em estado triaxial (correspondente a 50% da tensão de rotura) 

para uma tensão de referência, pref, considerada igual a 100 kPa; 

• 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 - módulo de deformabilidade edométrico tangente para tensão vertical igual à tensão de referência 

(pref); 

• 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 - módulo de deformabilidade na descarga, em estado triaxial, para a tensão de referência 𝑝𝑟𝑒𝑓; 

• 𝜈𝑢𝑟
𝑛𝑢

 - coeficiente de Poisson na fase de descarga; 

• 𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡 - peso volúmico do solo não saturado; 

• 𝛾𝑠𝑎𝑡 - peso volúmico do solo saturado; 

• 𝑅𝑓 - coeficiente de rotura, que relaciona a tensão deviatórica na rotura com a assímptota da hipérbole que 

traduz a relação tensão-deformação; 

• Rinter - factor de redução de resistência da interface; 

• Gref - módulo de distorção; 

• 𝐾𝑜 - coeficiente de impulso em repouso.  

Como referido, a implementação da análise numérica adoptando esta lei constitutiva requer o acesso a 

resultados de ensaios triaxiais e edométricos, para a atribuição de valores de 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

, 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 e 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

. Contudo visto 

que inexistência destes ensaios, é necessário assumir valores aproximativos para estes parâmetros. 

Para os diferentes valores do módulo de elasticidade, é proposto por [28] que se admitam, como aproximações, 

as seguintes relações: 

 

 
 
 

𝐸 ≈  𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (28) 

 
 
 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

≈ 3𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (29) 

 
 
 
 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 (30) 
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4.2 Implementação do Modelo 
 

Para a criação do modelo de cálculo por elementos finitos é necessária a introdução dos dados do problema, 

nomeadamente, a definição da geometria da janela, o refinamento da malha de elementos finitos, as 

propriedades dos materiais, a lei constitutiva do solo, as condições de fronteira, a disposição dos elementos, 

entre outros aspectos. 

Assim, para o modelo escolheu-se uma janela de 70 m de largura e 33 m de profundidade. Na escolha dimensão 

da janela pesa, por um lado a zona de influência da escavação, e por outro, pela presença da estrutura do 

Metropolitano de Lisboa. 

Para a definição da geometria do modelo é utilizado o comando Geometry Line, representando as zonas 

geotécnicas consideradas e as fases de escavação. São aqui também definidas as condições de fronteira, usando 

a função Standart Fixities, onde são introduzidos apoios fixos na base, e apoios móveis nas zonas laterais, 

permitindo os deslocamentos verticais nas zonas de fronteira lateral. A implementação dos elementos 

estruturais no modelo é feita através da aplicação de elementos plate, sendo na sua criação introduzidas as 

características mecânicas inerentes. No modelo foram criadas plates para a parede de Berlim em conjugação 

com as microestacas a esta ligadas e para a estrutura enterrada do Metro. 

As microestacas de suporte vertical das paredes de Berlim, a cotas inferiores ao fundo de escavação como 

elementos estruturais discretos, foram modeladas a partir do comando Node-to-Node Anchor. 

No que respeita as acções exercidas sobre a contenção para além dos impulsos das terras, sendo estes já 

considerados por defeito pelo Plaxis, há que considerar também, as várias sobrecargas existentes nas imediações 

da obra. 

Neste sentido foi assumida uma sobrecarga de 10 kN/m2 para a superfície no tardoz do alinhamento AB, em que 

aqui são simuladas as solicitações associadas ao pavimento da Avenida Almirante Reis e à actividade rodoviária 

inerente. Quanto à Rua Regueirão Anjos, foi a esta atribuída uma sobrecarga representativa no modelo de 5 

kN/m2, visto esta ser uma rua pouco movimentada. Por forma a considerar a presença da maquinaria e a 

actividade humana existente no interior da estrutura do Metro foi aplicada uma sobrecarga de 5 kN/m2 sobre os 

carris do comboio. Relativamente aos edifícios adjacentes, do lado oposto ao lote na Rua Regueirão Anjos e do 

lado oposto da Av. Almirante Reis foi dado um valor de 6 kN/m2
 por andar, totalizando uma carga total de 24 

kN/m2 (4 andares), para o primeiro caso, e uma carga de 18 kN/m2 para o segundo. As sobrecargas aplicadas são 

todas uniformemente distribuídas, pelo recurso ao comando Distributed Load – Load System A. 

Para simular as fronteiras da escavação foram desenhadas as paredes até à cota do fundo da escavação, prevista 

em projecto, tendo no alinhamento AB a parede uma altura de 7 m e de 3,75 m no alinhamento CDE. Acima da 

cota de fundo de escavação o elemento plate representativo da parede de Berlim conta com as características 

do betão armado e das microestacas acopladas, por forma a ter em consideração a contribuição destas no 

comportamento de flexão e corte da estrutura de contenção. A largura da escavação para o plano de corte 

considerado foi de 8,6 m, correspondente ao corte 6-6’ da Figura 3.13. A escolha deste corte advém do facto de 

ser esta a zona da escavação que se verificou ser a mais condicionante, em virtude de terem ocorrido 

precisamente aqui os assentamentos elevados, referidos em 3.5.3. 
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Após a definição da estrutura devem ser criadas interfaces em ambos os lados da parede devendo estas ser 

estendidas um pouco mais abaixo do que a extremidade inferior do elemento plate representativo das 

microestacas, para que o ponto mais baixo da contenção fique coberto pelas interfaces. 

O nível freático foi estabelecido a 7 m de profundidade a partir dos 30 m de cota, correspondente à superfície 

do terreno da Rua Regueirão Anjos, tal como é indicado pelas sondagens feitas em campanha de prospecção. A 

modelação desenvolvida foi feita em condições drenadas dada a natureza dos solos influenciantes à escavação 

serem de natureza arenosa, sendo por isso esta análise feita em tensões efectivas. 

Após a definição da geometria do modelo (Figura 4.1) foi necessário caracterizar o terreno, assim como os 

elementos estruturais presentes, associando estas características aos elementos já desenhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Características dos Materiais 
 

Os parâmetros considerados para o cálculo inicial são referentes à caracterização geotécnica alternativa 

correspondentes aos subcapítulos 3.2.1 e 3.3. 

Um aspecto relevante a acrescentar ao zonamento geotécnico em 3.2.1 é a atribuição dos parâmetros 

geotécnicos ao terreno envolvente à escavação, já abordado na secção 3.3, mas de forma qualitativa. Como aí 

referido, por observação visual, durante o decorrer dos trabalhos de escavação, verificou-se que o terreno de 

tardoz do alçado AB é de natureza arenosa e semelhante ao correspondente G1 até à profundidade de cerca de 

3 m, e daqui até à profundidade de 6 m o terreno é também de natureza arenosa e correspondente à zona G2 

(zona designada na secção 3.3 como G2A). A esta zona do terreno foi definida como uma zona geoténica à parte 

por se ter observado que o solo aqui se apresentava bastante solto. Contudo, numa primeira fase de cálculos, os 

valores de 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

, 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 e 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 referentes a G2A foram considerados iguais aos referentes a G2. No modelo de 

Plaxis este valor foi atribuído a 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

, e respeitando as disposições (28), (29) e (30). Como tal, atendendo ao agora 

descrito na Tabela 4.1 estão presentes os parâmetros considerados para as diferentes zonas geotécnicas, no 

cálculo inicial. 

Figura 4.1 - Modelo representativo do corte em análise. 
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O ângulo de dilatância (Ψ), que é responsável pelo aumento de volume de solos compactos com a aplicação de 

tensões de corte poderá em grande parte dos casos ser considerado nulo. No entanto segundo [28], o valor deste 

parâmetro depende do ângulo de atrito e da densidade e poderá ser regido pela expressão (31). Assim os cálculos 

com Φ’ superior a 30o foi esta a expressão tomada em consideração. Já relativamente a G3, uma vez que se trata 

de material rochoso. 

 
 

𝛹 = 𝛷′ − 30˚ 
(31) 

              

               Tabela 4.1 – Parâmetro geotécnicos utilizados para o cálculo inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também para os elementos estruturais foi necessário atribuir características aos materiais. 

Por forma a modelar o comportamento mecânico da cortina a ser executada, foi tida em conta a parede de betão 

armado conjuntamente com as microestacas que lhe servem de apoio, os valores da rigidez de flexão (EI) e da 

rigidez axial (EA) da parede de betão armado com espessura de 0,25 m foram calculados com base nas Equações 

(32) e (33), onde E representa o módulo de elasticidade do betão (30 GPa): 

 

 𝐸𝐴 = 𝐸 × 𝑒 = 7,5 × 106 𝑘𝑁/𝑚 

 

(32) 

 𝐸𝐼 =
𝐸 × 𝑒3

12
= 39062,5 𝑘𝑁/𝑚2/𝑚 (33) 

 

A contribuição mecânica das microestacas foi introduzida de duas formas, dependento da profundidade de 

determinada secção do tubo se encontrar acima ou abaixo em relação à cota de escavação numa determinada 

fase. Assim, para as fases de abertura dos paineis, por estas serem fases críticas, foi considerada a contribuição 

da rigidez de flexão do conjunto das microestacas para a determinação do módulo de deformabilidade de flexão 

(EI) da cortina de contenção. Aqui o contributo estrutural das microestacas encontra-se incorporado na plate da 

cortina de contenção. 

Abaixo do limite inferior dos painéis de parede executados para uma determinada fase, as microestacas são 

introduzidas como elementos discretos, através da adopção do comado Node to node anchor (ao invés dos 

elementos estruturais do tipo plate, visto estes serem continuos segundo a direção ortogonal ao plano de 

 G1 G1A G2A G2 G3 G4B 

γ (kN/m3) 16 16  18 18 20 22 
E50

ref (MPa) 15 25 15 15 354 45 

Eoed
ref (MPa) 15 25 15 15 354 45 

Eur
ref (MPa) 45 75 45 45 1062 135 

cref (kN/m2) 2 2 5 5 28 2 
Φ (o) 28 28 31 31 46 45 

Ψ (o) 0 0 1 1 - 15 

νur 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

K0
NC 0,53 0,53 0,49 0,49 0,28 0,29 

K0 0,53 0,53 0,49 0,49 0,55 0,55 
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análise), sendo que aqui, apenas é introduzida a rigidez axial (EA) de cada microestacas e é atribuido o 

espaçamento entre estes perfis.  

Para contabilizar a rigidez de flexão das microsestacas conferida à contenção é necessário dividir a rigidez de 

flexão (EI) e axial (EA) de uma microestaca pelo afastamento, por forma a obter uma equivalência destas 

grandezas por metro de desenvolvimento, obtido pela expressão (34). O módulo de deformabilidade do aço, e 

que é utilizado naturalmente, nos cálculos associados às microestacas e aos perfis HEB dos escoramentos é de 

210 GPa. 

 (𝐸𝐼)𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜
/𝑚

=
(𝐸𝐼)𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜
𝐿𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔

 (34) 

 

No que respeita o paramento do alçado AB, foi ainda introduzida uma plate correspondente à parede da 

construção precedente com uma espessura de 0,8 m. Para tal, atendendo à zona e época de construção, o edificio 

precedente foi considerado ser de alvenaria com pavimentos de madeira e paredes resistentes de alvenaria. 

Segundo [29] as paredes de fundação destes edifícios eram de alvenaria de pedra rija calcária, com argamassas 

constituídas por areia de boa qualidade. Assim, foi adoptado para este elemento um módulo de deformabilidade 

de 0,8 GPa, e foram calculadas a rigidez axial e a rigidez de flexão também pelas fórmulas (24) e (25). 

A respeito dos escoramentos materealizados por perfis HEB 240 e HEB 300, para estes foi utilizada o comando 

Node-to-Node Anchor, atribuindo-se apenas a rigidez axial (EA) e um afastamento estre perfis de 6 m, pelo facto 

de não terem sido aplicados os escoramentos centrais como já mencionado. 

Na Tabela 4.3 estão presentes os diferentes parâmetros mecânicos dos elementos estruturais descritos, bem 

como as respectivas características geométricas. Também na tabela se faz referência à laje de fundo e à estrutura 

do Metropolitano, cujas características geométricas se baseiam em desenhos obtidos do projecto. A Tabela 4.2 

resume todos os elementos anchor e elementos plates utilizados no modelo e que se baseia nos materiais 

estruturais da Tabela 4.3. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchor 1 Microestacas de recalce de fundação  

Anchor 2 Escoramentos  

Plate 1 Cortina AB (Parede de betão + microestacas)  

Plate 2 Cortina CDE (Parede de betão + microestacas)   

Plate 3 Laje de fundo  

Plate 4 Parede do edificio precedente  

Plate 5 Parede 

Estação de 
Metro 

Plate 6 Laje de cobertura 

Plate 7 Laje da Plataforma 
Plate 8 Laje de fundo 

Plate 9 Pilares1 

Tabela 4.2 - Elementos plate e anchor. 
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Tabela 4.3 – Características mecânicas dos elementos estruturais para a criação das plates. 

   Parâmetros 

   EA [kN/m] 
ou [kN]1 

EI [kNm2/m] 
w 

[kN/m/m] 
ν 

Lspacing 

[m] 

Estrutura 
de 

contenção 

Parede de betão armado (Berlim) 7500000 39062,5 6,25 0,2 - 

Microestacas (acima 
da cota de fundação) 

AB (139,7 X 
9 mm) 

244809,35 525,33 8,97 0,3 3,17 

CDE (127,0 
X 9 mm) 

233546 408,87 8,56 0,3 3 

Cortina (Parede de 
betão + 

microestacas) 

AB 7591143,67 39587,83 15,22 0,2 - 

CDE 7570957,70 39471,37 14,81 0,2 - 

Escoramento 
HEB 300 3129000 - - 0,2 6 

HEB 240 2226000 - - 0,2 6 

Laje de fundo 21000000 857500 17,5 0,2 - 

Microestacas (abaixo 
do fundo de 
escavação) 

AB (139,7 X 
9 mm) 

776045,64 - - - 1,87 

CDE (127,0 
X 9 mm) 

705600 - - - 1,89 

 Parede do edificio precedente 640000 1041,666667 17,6 0,35 - 
 

Estação de Metro 

Parede 30000000 2500000 25 0,3 - 

 Laje de 
cobertura 

24000000 1280000 20 0,3 - 

 Laje da 
Plataforma 

15000000 312500 12,5 0,3 - 

 Laje de 
fundo 

24000000 1280000 20 0,3 - 

 Pilares1 2100000 3906,25 1,75 0,3 10 
 

Nota 1 – No caso das linhas abrangidas pelo campo “Microestacas (abaixo do fundo de escavação)”, os valores de EA, têm 

[kN] como unidade, visto tratarem-se aqui as microestacas como elementos discretos. 

 

As expressões (35) a (45) visam clarificar os pressupostos utlizados no modelo estrutural assumido para a cortina, 

composta pela parede de betão armado em conjunto com as microestacas de suporte desta, e cujos valores 

afectos correspondem à linha da Tabela 4.3 com o nome “Cortina (Parede de betão + microestacas)”. Nos passos 

seguintes os parâmetros mecânicos calculados são já por metro de desenvolvimento para fora do plano de 

análise, bem como os restantes valores da mesma tabela, à excepção das linhas afetas pelo campo “Microestacas 

(abaixo do fundo de escavação)” (ver a nota 1 da referida tabela). 

Nestes pressupostos está subjacente que o módulo de deformabilidade de flexão do betão da Parede de Berlim, 

conjuntamente com as microestacas acopoladas é igual à soma dos módulos de deformabilidade de flexão dois 

tipos de elementos estruturais. Em função disto é determinado um módulo de deformabilidade axial equilavente 

pelas expressões seguintes. 

 

i) (𝐸𝐼)𝑒𝑞 = 𝐸𝑒𝑞𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐸𝐼)𝑏𝑒𝑡ã𝑜 + (𝐸𝐼)𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜  (35) 
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⇔ 

ii) 𝐸𝑒𝑞 =
(𝐸𝐼)𝑏𝑒𝑡ã𝑜 + (𝐸𝐼)𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜

𝐼𝑏𝑒𝑡ã𝑜 + 𝐼𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜
 (36) 

Com, 

 
ii) 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑏𝑒𝑡ã𝑜 + 𝐼𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜  (37) 

 

i) (𝐸𝐼)𝑒𝑞 ≡ 𝐸𝑒𝑞𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑒𝑞𝐼𝑒𝑞 = 𝐸𝑒𝑞 ×
(𝑒𝑒𝑞)

3 × 1

12
 (38) 

 

⇔ 

 𝑒𝑒𝑞 = √
12 × (𝐸𝐼)𝑒𝑞

𝐸𝑒𝑞

3

= √12 × 𝐼𝑒𝑞
3

 (39) 

 

Sabendo que, 

 𝐼𝑒𝑞 = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (40) 

 

Com 𝐸𝑒𝑞  e 𝑒𝑒𝑞  já calculados já é possível determinar o módulo de deformabilidade axial equivalente da cortina 

(𝐸𝐴)𝑒𝑞  por metro de desenvolvimento para fora do plano de análise, sendo por isso a área equivalente por 

metro de desenvolvimento (𝐴𝑒𝑞), igual à espessura equivalente (𝑒𝑒𝑞): 

 

 (𝐸𝐴)𝑒𝑞 = 𝐸𝑒𝑞 × 𝑒𝑒𝑞  (41) 

   

4.2.2 Malha de Elementos Finitos e Tensão Inicial 
 

Para terminar a definição do modelo procedeu-se à geração da malha de elementos finitos. Recorrendo ao 

comando mesh do Plaxis, e escolhendo um refinamento da malha fine, obteve-se uma malha com 2724 

elementos e 22049 nós. O programa fornece também a opção de um refinamento localizado da malha nalgumas 

zonas, mas neste caso usou-se a malha gerada inicialmente. Por fim, foi necessário gerar as tensões iniciais, para 

que se instalasse um estado de tensão com a distribuição de pressões efectivas, horizontais e verticais, para a 

geometria modelada, condições de fronteira, características do terreno e elementos estruturais. Na rotina 

chamada K0 – Procedures, para a geração das tensões iniciais, é necessária a introdução dos coeficentes de 

impulso em repouso (k0), bem como o grau de sobreconsolidação associado, determinados na secção 3.2.1, para 

as diferentes unidades geotécnicas. 

Nesta fase foi definido também a cota do o nível freático, a 7 m de profundidade e a geração de pressões 

intersticiais. 
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Estando já implementados todos os dados de entrada, estão reunidas as condições necessárias para proceder ao 

cálculo do modelo. No módulo de cálculo do Plaxis, designado Calculations, foi necessário definir o faseamento 

construtivo, e em Define caracterizar os acontecimentos para cada fase da obra.  

4.2.3 Faseamento Construtivo e Cálculos 
 

A implementação das etapas de cálculo é um aspecto determinante no desempenho do cálculo de modelação. 

Assim, de forma a obter os resultados mais realistas possíveis, o faseamento construtivo introduzido no 

programa aproximou-se muito do que foi posto em prática em obra. Como já foi referido este faseamento 

construtivo aplicado em obra divergiu em alguns em relação à sequência construtiva prevista em projecto, e que 

corresponde à prática corrente. 

A primeira etapa passou por, após a definição da geometria e das cargas associadas, activar todas as cargas 

adjacentes à escavação, suportes laterais e plates associados ao túnel do Metro, obtendo desta forma as tensões 

e as deformações gerados pelos edifícios e estruturas vizinhas. 

Para que as deformações devido às estruturas vizinhas não tenham influência na análise, foi accionada a opção 

do Plaxis, reset displacements do zero. Com esta opção, todas as deformações registadas até ao fim desta fase 

de cálculo são colocadas novamente no zero. Desta forma, não foram contabilizados os deslocamentos 

associados aos edifícios e à instalação do metro nas análises feitas. 

A primeira fase de construção propriamente dita (Fase 2) foi respeitante à instalação das microestacas de apoio 

vertical, tendo sido activadas os elementos anchor correspondentes às microestacas de suporte da parede AB e 

CDE. 

As fases seguintes (3 e 4) correspondem à demolição do primeiro troço de parede da construção antiga (Plate 6) 

e execução da viga de coroamento, no caso da Fase 3, e o primeiro troço de painel (2 m) para a Fase 4, 

substituindo as plates referentes à parede antiga pelas plates associadas à parede de Berlim (e que é a mesma 

da viga de coroamento). Os trámites construtivos agora descritos referem-se ao paramento do alçado AB, tendo 

sido também construída nesta fase, a viga de coroamento do alçado CDE. 

A Fase 5 compreendeu um avanço de escavação com uma profundidade de cerca de 2,3 m, acompanhada pela 

demolição da extensão remanescente da parede antiga, no alçado AB, e para a mesma profundidade 

mencionada. Também aqui é executado o painel correspondente a este avanço de escavação, com a substituição 

da plate referente à parede antiga (Plate 6) pela plate respeitante à parede de betão (Plate 1). 

Na Fase 6 é feita uma escavação de 1,7 m e é executado o painel para este nível, tanto do lado AB como do lado 

CDE, atingindo assim nesta etapa, a cota do fundo de escavação. A fase seguinte (Fase 7) destina-se à colocação 

dos escoramentos, sendo que a sua activação no modelo respeita a sequência verificada em obra, como já foi 

mencionado. 

Por fim, na última etapa de cálculo (Fase 8) é activada a plate associada à laje de fundo, concluindo aqui o 

faseamento construtivo objecto desta análise. 

Um aspecto relevante a salientar e que influenciou de forma directa os resultados da análise, decorre do facto 

de que a escavação no programa de análise bi-dimensional (estado plano de deformação) não tem em conta que 

os painéis são escavados de forma alternada (painéis primários e secundários), tirando partido do efeito de arco 
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criado e que permite que a escavação ocorra sem descompressão do terreno. Para contornar este problema de 

modelação foi definido o valor de Σ-Mstage para 0,5, em vez de 1, como estava pré-definido. Com esta alteração 

consegue-se que tanto a fase de escavação da camada de terreno, como também a demolição parcial da parede 

antiga, fosse reduzida para metade. Caso contrário os resultados seriam muito mais gravosos. 

 

4.2.4 Resultados do Cálculo Inicial 
 

O cálculo inicial cujo faseamento construtivo corresponde ao descrito na secção anterior e cujos parâmetros 

considerados são os apresentados na Tabela 3.6, não verifica a estabilidade. 

A razão principal para o sucedido prende-se fundamentalmente com o valor da coesão da zona G1. Em rigor, 

trantando-se o terreno em G1 de um solo, a coesão verdadeira deste é nula. No entanto na realidade os solos 

arenosos poderão ser providos da chamada coesão aparente (c’), que é originada pela presença de água mas de 

forma não saturada e confere um efeito de coesão pela capilaridade desta. 

De facto, para os cálculos seguintes e como primeiro ajuste da análise paramétrica, foi assumido um valor mínimo 

de coesão aparente, visto que este é um fenómeno determinante na estabilidade do solo descomprimido e uma 

vez que apenas se verificaram precipitações intensas no início dos trabalhos e portanto antes da abertura do 

terreno, mais concretamente por volta de 25 de Fevereiro, altura em que foram instaladas as microestacas. 

Neste sentido pela consideração da uma coesão aparente mínima, foi feito um cálculo com um valor de coesão 

aparente de 5 kN/m2, ao qual se designou por Cálculo A.1, mantendo os restantes parâmetros inalterados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 4.3 e 4.4 apresentam-se os deslocamentos horizontais e verticais, no final da escavação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Deformada do cálculo inicial ampliada 30x. 
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O deslocamento horizontal máximo para este cálculo foi de -32,21 mm para o intradorso da escavação e ao nível 

do topo da parede do lado AB, ficando bem patente a localização da cunha activa e que portanto é a zona do 

maciço envolvente objecto de maior preocupação no decorrer do estudo paramétrico. 

O deslocamento vertical máximo ocorreu também na zona onde se verificaram maiores deslocamentos 

horizontais, ou seja a tardoz e no topo da cortina do lado AB, tendo-se um assentamento máximo nesta zona de 

-22,74 mm. Abaixo da base da escavação também são verificados deslocamentos significativos, mas aqui com o 

sentido ascendente, provocando um levantamento da base da escavação da ordem dos 8 mm. Este levantamento 

do fundo ocorre tipicamente em solos normalmente consolidados, primáriamente devido ao empolamento 

elástico do terreno subjacente ao fundo da escavação, pelo alívio de tensões verticais durante o processo de 

escavação. Em adição, tambem contribui para este fenómeno a deflexão do pé da cortina, que faz com que o 

terreno nesta zona seja empurrado para o centro do eixo da escavação, e que o solo abaixo da escavação se 

deforme plasticamente devido à mudança de tensões principais [30]. 

Para além dos deslocamentos de todo o solo envolvente, dá-se agora destaque ao solo junto à cortina e à 

interação deste com a parede de contenção ao logo do processo construtivo relacionando com o comportamento 

Figura 4.4 - Deslocamentos verticais do cálculo inicial. Figura 4.4 - Deslocamentos verticais do cálculo inicial. 

Figura 4.3 - Deslocamentos horizontais do cálculo inicial. 
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típico deste tipo de estruturas, e com respectivas distribuições de pressão. Nas Figuras 4.5 e 4.6 podem-se 

observar os deslocamentos e tensões horizontais da cortina AB, respectivamente, e para cada fase construtiva. 

É dada mais atenção à cortina do lado AB, visto ser esta a que constitui uma situação mais condicionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, como já foi referido neste texto, há uma intima relação entre o deslocamento da parede e a tensão 

sobre ela exercida.  

Da Figura 4.5 é possível denotar uma transição considerável entre as Fases 5 e 6, em que se verifica um aumento 

do deslocamento horizontal de -12,06 mm para -21,47 mm, isto é um aumento de 78%. Fica assim claro qual o 

trâmite construtivo mais condicionante e que se deverá atender para a calibração do modelo. Caso uma variação 

desta ordem se repita ao longo da análise paramétrica, fica evidenciado que deverão ser redefinidas nestas fases, 

as intervenções construtivas a optimizar, concretamente no momento em que deverão ser instalados os 

escoramentos.  

Pela Figura 4.6 pode-se observar o desenvolvimento de tensões horizontais em profundidade sobre a parede AB 

para as Fases 2, 5, 7 e 8, em comparação com os diagramas de impulso activo de Terzaghi e de Rankine, assim 

como o diagrama de impulso em repouso, para areias (ver 2.4). Daqui se vê que no início da escavação (Fase 2), 

correspondente ao início da demolição progressiva do muro de alvenaria de pedra existente, as tensões no topo 

são quase nulas e com um crescimento exponencial em profundidade até à cota de base do muro. Na Fase 5 

verifica-se um andamento de tensões em profundidade com uma morfologia semelhante mas com tensões mais 

baixas, sendo que tal se deve ao aumento significativo que se começa a gerar a partir dessa fase. Nas Fases 7 e 

8, por seu turno, observa-se a uma concentração muito maior, em relação às fases iniciais, de tensões no topo 

do paramento, estando aqui já betão armado, chegando-se aqui a valores próximos do limite passivo, de 19 

kN/m2. No entanto para cotas inferiores e até à base da parede são atingidos valores muito baixos (na ordem 
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alçado AB para as várias fases construtivas. 

Figura 4.6 - Tensões horizontais efectivas a tardoz do 
alçado AB para as várias fases construtivas. 
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dos 5 kN/m2), havendo aqui um salto grande. Estas concentrações de tensões são geradas pelo inextistencia de 

um travamento a meia altura da parede e que faça maior oposição ao movimento desta para o interior da 

escavação, estando o equilibrio a ser feito practicamente todo a partir do topo e da base da contenção. 

 

4.2.5 Análise Paramétrica 
 

A análise paramétrica é feita usando como valores de base os parâmetros originais do zonamento getécnico 

alternativo (secção 3.2.1). 

Para poder analisar a influência da variação paramétrica há que avaliar a magnitude adequada dessa variação 

desejando-se, por um lado, uma variação mínima para que se possa ter uma boa percepção da influência do 

parâmetro objecto de análise, e, por outro, que essa variação não seja demasiado grande, por forma a influenciar 

os restantes parâmetros. Outro aspecto importante na análise paramétrica é a selecção de parâmetros 

independentes a analisar, e a relação de dependência que outros parâmetros possam ter sobre os primeiros. 

Neste sentido, o módulo de deformabilidade (E) é analisado tomando como parâmetro independente os 

módulos de deformabilidade secante em estado triaxial (𝐸50
𝑟𝑒𝑓

), fazendo variar este para menos e para mais 33% 

em relação ao valor original (15000 kN/m2), ou seja para 10000 kN/m2 e 20000 kN/m2, respectivamente. Têm-

se assim como parâmetros dependentes, o módulo de deformabilidade edométrico (𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

) e o módulo de 

deformabilidade de descarga e recarga (𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

), respeitando as correlacões (20), (21) e (22) 

Numa primeira instância, para a zona G2 e G2A, foi definido um valor mínimo de 4 kN/m2 para a coesão aparente 

(c’) por ter sido o valor abaixo do qual não é verificada a estabilidade, indepentemente dos valores dos outros 

parâmetros sob análise dentro dos intervalos aqui definidos. O valor máximo de c’ estabelecido foi de 6 kN/m2, 

visto que como as zonas geotécnicas em causa são fundamentalmente de natureza arenosa, este parâmetro não 

deverá assumir um valor tal que passe a comportar como um material coesivo. Por seu turno relativamente à 

zona G1, a coesão aparente foi mantida com o valor de 2 kN/m2, por um lado pela mesma lógica relativamente 

ao referido sobre as zonas G2 e G2A, e pelo facto de G1 ser uma zona interceptada apenas nos primeiros 2 m, 

junto à parede AB, sendo este o lado condicionante da escavação. 

Para o ângulo de atrito interno foi definido um valor mínimo para G2 e G2A de 31o fazendo-o variar em 2o até 

um máximo de 37o. O parâmetro K0 introduzido na geração das tensões inicias (K0 – Procedure) é alterado de 

forma dependente do valor de ângulo de atrito adotado num dado cálculo, respeitando a relação de Jaki dada 

pela expressão (5). 

Neste seguimento foram feitos os cálculos A.1 a A.8 com base nos referidos pressupostos, com os valores para 

os principais parâmetros presentes na Tabela 4.4. 
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Nas Figuras 4.7 e 4.8 podem se ver os resultados obtidos para a análise da influência da coesão aparente nas 

zonas geotécnicas G2 e G2A. 

 

 

 

 

 

  (E50)ref (MPa) (Eoed)ref (MPa) (Eur)ref (MPa) Φ' (o) c' (kPa) 

Cálculo A.1 
G1 15 15 45 28 2 

G2A 15 15 45 31 4 
G2 15 15 45 31 4 

Cálculo A.2 
G1 15 15 45 28 2 

G2A 15 15 45 31 5 
G2 15 15 45 31 5 

Cálculo A.3 
G1 15 15 45 28 2 

G2A 15 15 45 31 6 
G2 15 15 45 31 6 

Cálculo A.4 
G1 10 10 30 28 2 

G2A 10 10 30 31 5 
G2 10 10 30 31 5 

Cálculo A.5 
G1 20 20 60 28 2 

G2A 20 20 60 31 5 
G2 20 20 60 31 5 

Cálculo A.6 
G2 15 15 45 31 2 

G2A 15 15 45 33 5 
G2 15 15 45 33 5 

Cálculo A.7 
G1 15 15 45 31 2 

G2A 15 15 45 35 5 
G2 15 15 45 35 5 

Cálculo A.8 
G1 15 15 45 31 2 

G2A 15 15 45 37 5 
G2 15 15 45 37 5 

Tabela 4.4 - Cálculos A.1 a A.8. 
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Figura 4.7 - Deslocamentos horizontais máximos para os cálculos A1 a A3, a tardoz do alçado AB. 
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Como se pode observar existe uma diferença muito grande nos valores de deslocamento obtidos para a coesão 

aparente de 4 kN/m2 em relação aos cálculos relativos às coesões de 5 kN/m2 e 6 kN/m2, já que no primeiro 

caso é atingida a ruptura na Fase 5, ao passo que a diferença entre os últimos dois é por sua vez, bastante 

reduzida, tanto nos deslocamentos horizontais como nos verticais. No caso dos delocamentos horizontais, foi 

atingido o valor de -32,34 mm na última fase de construção, para o caso do Cálculo A.2, e de -15,6 mm para o 

caso do Cálculo A.3. Para o caso dos deslocamentos verticais resultaram, para a última fase, deslocamentos de -

22,34 mm e -9,08 mm, nos Cálculos A.2 e A.3 respectivamente. Os valores negativos dos deslamentos horizontais 

são indicativos de que os movimentos ocorridos são para o interior da escavação, e os valores negativos dos 

deslocamentos verticais significam um movimento altimétrico descendente.  
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Figura 4.8 - Deslocamentos verticais máximos para os cálculos A1 a A3, a tardoz do alçado AB. 

Figura 4.9 - Deslocamentos horizontais máximos para os cálculos A4, A2 e A5, a tardoz do alçado AB. 
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Figura 4.10 - Deslocamentos verticais máximos para os cálculos A4, A2 e A5, a tardoz do alçado AB. 

 

O módulo de deformabilidade é a par da coesão aparente, o parâmetro de maior sensibilidade nos resultados 

do modelo, no que diz respeito às deformações. Pelas Figuras 4.9 e 4.10 observam-se deslocamentos muito 

semelhantes em todas as fases construtivas para os Cálculos A.4 e A.2, referentes à adopção de valores de (E50)ref 

de 10 MPa e 15 MPa, respectivamente, com deslocamentos horizontais para a última fase de -28,33 mm e com 

deslocamentos verticais próximos de -19,04 mm, para o Cálculo A.4. Ao aumentar (E50)ref de G2 e G2A para 20 

MPa verifica-se uma redução de 44,9 % nos deslocamentos horizontais e de 51,3 %, resultando em valores de -

15,46 mm e -9,23 mm para os deslocamentos horizontais e verticais, respectivamente. 

De forma a evidenciar a influência do valor do ângulo de atrito interno das zonas G2 e G2A nos deslocamentos 

são feitos 3 cálculos adicionais (A.6, A.7 e A.8), em que partindo do cálculo A.2 é aumentado o valor do referido 

parametro até 37º, com 2º de intervalo entre cada cálculo, mantendo os restantes parâmetros inalterados (ver 

Tabela 4.4). Nos gráficos das Figuras 4.11 e 4.12 podem-se observar os deslocamentos horizontais e verticais dos 

cálculos A.2, A.6, A.7 e A.8. 
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Figura 4.11 - Deslocamentos horizontais máximos para os cálculos A2 a A8, a tardoz do alçado AB. 
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Figura 4.12 - Deslocamentos verticais máximos para os cálculos A2 a A8, a tardoz do alçado AB. 

 
Com os cálculos de A.6, A.7 e A.8 é testada a influência que o ângulo de atrito interno, das camadas G2 e G2A, 

tem sobre o comportamento deformatório da parede AB. Daqui se depreende que exite uma transição 

assinalável nos deslocamentos horizontais e verticais, ao aumentar o ângulo de atrito das referidas zonas 

geotécnicas de 31o (Cálculo A.2) para 33o, resultando num deslocamento horizontal de -24,21 mm e num 

deslocamento vertical de -15,19 mm, para o Cálculo A.6. Já relativamente ao aumento do ângulo de atrito para 

35o e 37o, nos Cálculos A.7 e A.8, respectivamente, parece não exercer muita influência sobre os resultados. 

Deste modo, o ângulo de atrito é um parâmetro que não se considerou ter um peso significativo ao ser variado 

de forma isolada e dentro da gama de valores tomada.  

 

4.2.5.1 Fixação do Ângulo de Atrito Interno (Φ’) 
 

Pelos cálculos anteriores ficou patente a dependência em introduzir alguma coesão aparente ao terreno a tardoz 

do alçado AB, por forma a garantir, em primeiro lugar a estabilidade do terreno aquando da sua descompressão, 

e também para controlar os deslocamentos quer horizontais quer verticais. No entanto sabe-se que sendo os 

terrenos das zonas G1 e G2 não coesivos, é desejável diminuir o valor de c’, sendo que para tal e garantindo ao 

mesmo tempo a estabilidade do maciço é nessário aumentar o ângulo de atrito (Φ’).  

Como tal nos Cálculos seguintes, A.9 a A.13, o ângulo de atrito interno de G1 foi fixado em 32o e em G2 e G2A 

em 37o.  

De facto, observaram-se em todos os cálculos anteriores deslocamentos horizontais consideravelmente 

superiores aos verticais, sendo que na realidade verificou-se precisamente o contrário. Assim, com a referida 

descida da coesão aparente o maciço junto à parede AB baixa o equilíbrio vertical, potenciando o aumento de 

assentamentos em relação aos movimentos horizontais para uma determinada deformabilidade. Ao seu invés, 

para uma coesão aparente mais alto, o maior equilíbrio vertical tende a que, para uma dada deformobilidade, 

terreno empurre a parede para o intradorso aumentando os deslocamentos verticais desta. Por outro lado, os 

resultados evidenciam que o terreno real nesta zona do terreno tem uma deformabilidade vertical mais baixa 
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em relação ao considerado no modelo. Neste sentido, no Cálculo A.13 o módulo de deformabilidade edométrico 

da zona G2A tem um valor mais baixo (10 MPa), em relação a G2 (15 MPa), por forma a evidenciar o impacto 

que uma diminuição da deformabilidade naquela zona tem sobre os resultados dos deslocamentos. Uma nota 

importante a este respeito prende-se com o facto de, aquando do zonamento geotécnico em 3.3, a zona G2A foi 

definida precisamente após a constatação em obra que nessa porção de terreno (entre a profundidade 2 e 5 m) 

este apresentava uma baixa compacidade em algumas zonas. 

Por outro lado, relacionando as observações anteriores, sobre o ângulo de atrito e o módulo de deformabilidade, 

com o aumento de Φ’ o impulso activo no terreno do extradorso de AB baixa, assim como o impulso no estado 

passivo do intradorso, atenuando assim também o mecânismo de rotação da parede.  

Refira-se ainda que, como já foi mencionado previamente, pelo acompanhamento dos trabalhos da obra 

verificou-se que a partir do 3º nível de paineis do alinhamento AB (altura em que foi interceptado solo 

correnspondente à unidade geotécnica G2A) o solo permitiu a formação de aterros interiores da obra com 

taludes de inclinação elevada, indicando um ângulo de atrito elevado. Este facto legitima o aumento de Φ’ para 

cálculos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Posto isto, nos cálculos seguintes A.9, A.10, A.11, A.12 e A.13, os ângulos de atrito (Φ’) de G1 e G2 são fixados 

em 37º e 32º, respectivamente, bem como (E50)ref (com (Eoed)ref e (Eur)ref segundo as mesmas relações de 

dependência) em 15 MPa, tanto na zona G1 como em G2A, à excepção de A.13, em que o (E50)ref de G2A tem o 

valor de 10 MPa. No cálculo A.13 é testada assim a hipótese de esta zona estar mais solta do que a camada 

sobrejacente (Figuras 3.13 e 3.14). 

 

 

 
 

 

Tabela 4.5 – Parâmetros geotécnicos para os cálculos A.9 a A.13. 

  (E50)ref (MPa) (Eoed)ref (MPa) (Eur)ref (MPa) Φ' (o) c' 
(kPa) 

Cálculo A.9 
G1 15 15 45 32 1 

G2A 15 15 45 37 2 
G2 15 15 45 37 2 

Cálculo A.10 
G1 15 15 45 32 1 

G2A 15 15 45 37 3 
G2 15 15 45 37 3 

Cálculo A.11 
G1 15 15 45 32 1 

G2A 15 15 45 37 4 
G2 15 25 45 37 4 

Cálculo A.12 
G1 15 15 45 32 1 

G2A 15 15 45 37 5 
G2 15 15 45 37 5 

Cálculo A.13 
G1 15 15 45 32 1 

G2A 10 10 30 37 5 
G2 15 15 45 37 5 
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Figura 4.13 - Deslocamentos horizontais máximos para os cálculos A9 a A13, a tardoz do alçado AB. 

 
 

 
Figura 4.14 - Deslocamentos verticais máximos para os cálculos A9 a A13, a tardoz do alçado AB. 

 
 
 
Das Figuras 4.13 e 4.14 é possível aferir que para uma coesão aparente da camada G1 de 1 kN/m2 e mesmo tendo 

fixado para esta o ângulo de atrito (Φ’) em 32o e em 37o as zonas G2 e G2A, a escavação só garante a estabilidade 

para um valor de c’ de G2/G2A de 5 kN/m2 , nos Cálculos A.12 e A.13. Contudo, nos Cálculos A.9, A.10 e A.11 a 

ruptura ocorre sempre após a Fase 4, altura correspondente à execução do 2º nível de painéis de AB. Como tal, 

daqui se depreende que a coesão aparente das zonas G2 e G2A tem maior preponderância na estabilidade da 

escavação, em detrimento do mesmo parâmetro na zona G1. 

Ainda relativamente aos cálculos A.12 e A.13, resultaram, na última fase, deslocamentos horizontais de -44,57 

mm e -37,15 mm para A.13 e A.12, respectivamente, e deslocamentos verticais de -36,52 mm e -29,22 mm, 

também pela mesma ordem. De facto, a descida do (E50)ref para 10 MPa provocou um aumento dos 

deslocamentos, quer horizontais quer verticais, porém a razão entre deslocamento vertical e deslocamento 
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vertical (
𝛿𝑣
𝛿ℎ
⁄ ) aumentou, apesar de ter sido apenas ligeiramente, no cálculo A.13, permitindo assim aumentar 

os deslocamentos verticais em relação aos horizontais, tal como pretendido. 

 

4.2.5.2 Influência da Rigidez da Cortina do Alçado AB 
 

Tendo em conta a bilateralidade da problemática da interação solo-estrutura, é conviniente averiguar a 

influência da rigidez da parede. De facto, apesar de se conhecer com muito maior exatidão as características dos 

materiais estruturais, e de serem essas mesmas características introduzidas nos cálculos anteriores, convém 

atender que pelo facto de esta análise ser bidimensional, os deslocamentos resultantes são significativamente 

gravosos, sendo como tal necessário sobreestimar os parâmetros geotécnicos, sobretudo a coesão aparente, 

para garantir em primeira instância a estabilidade e também o controlo de deslocamentos excessivos. Ao fazer 

uma análise bidimensional, a rigidez de flexão da cortina é considerada igual para qualquer secção da escavação 

como se tivesse uma extensão infinita, não sendo tido em conta o chamado efeito de canto. 

Assim, tomando como referência a secção onde foram observados assentamentos elevados (a cerca de 6 m do 

canto A sobre o alçado AB) e considerando um modelo de viga bi-encastrada com um comprimento de 25 m, 

que simula a flexão da parede AB num plano genérico horizontal, a flecha da viga obtêm-se pela expressão (42). 

 

 𝛿 =
𝑤 × 𝐿4

24𝐸𝐼
(𝛼4 − 2𝛼3 + 𝛼2) (42) 

 

Em que w é o carregamento horizontal no plano horizontal e α é a razão da distância da secção em causa à 

extremidade, pelo comprimento da viga. Pela Lei de Hooke obtém-se a rigidez k pela expressão (43) para a rigidez 

de flexão considerada anteriormente, de 39587,8 kNm2/m. 

 

 

𝑘 =
𝐹

𝛿
=

𝑤

𝑤 × 𝐿4

24𝐸𝐼
(𝛼4 − 2𝛼3 + 𝛼2)

= 146,5 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 (43) 

 

Por forma a ter em conta este contributo para a rigidez da estrutura, foi introduzido no modelo de Plaxis, um 

sistema de Winkler com molas espaçadas de um 1 m na vertical e segundo o eixo logitudinal da parede, e com 

uma rigidez axial EA correspondente ao valor calculado em (43). 

Um outro modo de avaliar o efeito de canto é pelo rácio PSR (Plane Strain Ratio) proposto por [31], que 

corresponde à razão entre o deslocamento num modelo tri-dimensional, para uma dada secção, e o 

deslocamento num modelo bi-dimensional, com as mesmas condições. O valor de PSR depende da distância ao 

canto da escavação mais próximo (d), e da razão entre o comprimento da parede ortogonal à parede em análise 

(B), e o comprimento da parede em análise (L). Este rácio pode ser obtido pelo ábaco da Figura 4.15, proposto 

pelo autor supracitado. 
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Considerando um valor médio de B de 5 m e os valores de 25 m e 8 m para L e d respectivamente, obtém-se um 

valor de PSR de cerca de 0,5. Significa, portanto que fazendo valer este indicador, são esperados deslocamentos 

horizontais reais na ordem de metade em relação aos obtidos pelo modelo bi-dimensional.  

A consideração directa do PSR só é feita no modelo como forma de ter em conta a contribuição para a rigidez da 

cortina, durante a execução do último nível de paineis, pelo facto de os paineis adjacentes ao painel 

correspondente à secção condicionante, já estarem executados. Para tal foi considerado o modelo de viga em 

consola para simular a deflexão da parede nas secções vizinhas ao painel condicionante. As expressões (44) e 

(45) permitem determinar a flecha da viga em consola com carregamento uniforme e triangular, 

respectivamente, conforme se considere uma distribuição de pressão de Terzaghi para a primeira expressão, ou 

seguindo uma distribuição de Rankine. Neste caso L é 7 m, valor que corresponde à altura da parede e 𝛼 é a 

razão da distância de um determinado ponto da viga (e que simula um ponto da parede a uma determinada 

altura e na secção de parede em questão) em relação ao encastramento materializado pela fundação da parede, 

pela altura da parede L. 

 

 

𝛿 =
𝑤 × 𝐿4

24𝐸𝐼
(𝛼4 − 4𝛼 + 3) 

 

(44) 

 

 

𝛿 =
𝑤 × 𝐿4

120𝐸𝐼
(𝛼5 − 5𝛼 + 4) 

(45) 

 

Tem-se que, 

 𝑃𝑆𝑅 =
𝛿3𝐷
𝛿2𝐷

= 0,5 (46) 

 

Mais uma vez pela Lei de Hooke, deduz-se em (47) o incremento de rigidez da parede, decorrente da aplicação 

do factor PSR. 

Figura 4.15 - Ábaco para determinação do 
parâmetro PSR, por [31]. 
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 𝛥𝑘(𝑧) =
𝑤

𝛿2𝐷 − 𝛿3𝐷
=

𝑤

𝛿2𝐷 − 0,5𝛿2𝐷
=
2𝑤

𝛿2𝐷
 (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Com a introdução do sistema de Winkler pela forma descrito no modelo de Plaxis foram feitos novos cálculos 

respeitando o mesmo faseamento construtivo levado a cabo anteriormente. No entanto aqui para além das 

referidas alterações, foi introduzida uma nova camada no terreno de tardoz do alçado AB, subdividindo a zona 

G2A em duas, em virtude de se ter constatado que a parte inferior do terreno de tardoz de AB se encontrava 

bastante solto, permitindo assim criar uma transição de compacidade entre as duas novas subcamadas: a zona 

G2A entre as profundidades 2 e 4 m e a zona G2B dos 4 aos 6,15 m. O facto de se melhorar o sistema de rigidez 

da cortina AB permite baixar a deformabilidade do terreno de extradorso sem que este sofra rutura. Na Tabela 

4.6 estão presentes os valores dos diferentes parâmetros adoptados nos novos cálculos, e as Figuras 4.17 e 4.18 

ilustram os deslocamentos horizontais e verticais, respectivamente, para as várias fases de escavação e para os 

diferentes cálculos. 

 

Tabela 4.6 – Valores pontuais de rigidez em parede 
adjacente à de análise. 

 Cota (m) w (kN/m2) k (kN/m/m) 
k1 0,25 11,44 342,63 

k2 1,25 17,22 634,04 

k3 2,25 23,00 1097,95 

k4 3,25 28,77 1936,21 
k5 4,25 34,55 3776,01 

K2 

 

K1 

 
K3 

 K4 

 K5 

 K6 

 K7 

 

Figura 4.16 - Determinação de valores pontuais de rigidez da parede 
em por influência de painéis adjacentes já executados. 
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  (E50)ref (MPa) (Eoed)ref (MPa) (Eur)ref (MPa) Φ' (o) c' (kPa) 

Cálculo B.1 

G1 15 15 45 32 1 

G2A 6 6 18 37 2 

G2B 6 6 18 37 2 

Cálculo B.2 

G1 15 15 45 32 1 

G2A 6 6 18 37 2 

G2B 3 3 12 37 2 

Cálculo B.3 

G1 15 15 45 32 1 

G2A 10 10 30 37 2 

G2B 25 25 75 37 2 

Cálculo B.4 

G1 20 20 60 32 1 

G2A 10 10 30 37 2 

G2B 3 3 12 37 2 

Cálculo B.5 

G1 10 10 30 32 1 

G2A 10 10 30 37 2 

G2B 3 3 12 37 2 

Cálculo B.6 

G2 20 15 60 32 1 

G2A 10 10 30 37 2 

G2B 3 3 12 37 2 

Cálculo B.7 

G2 20 15 60 32 1 

G2A 15 15 45 37 2 

G2B 6 6 18 37 2 

Cálculo B.8 

G2 20 15 60 32 1 

G2A 10 10 30 37 2,5 

G2B 3 3 12 37 2,5 

Tabela 4.7 - Parâmetros geotécnicos para os cálculos B.1 a B.8. 
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Figura 4.17 - Deslocamentos horizontais máximos dos cálculos B.1 a B.8, a tardoz do alçado AB. 
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A referência orientadora desta análise de sensibilidade parte de uma observação visual, durante a realização dos 

trabalhos, de assentamentos da ordem das várias dezenas de centímetros, no terreno de tardoz da parede AB, 

não se conhecendo o valor destes deslocamentos com exatidão, em virtude de não haver informação referente 

ao Plano de Instrumentação e Observação, preconizado em projecto, e referente à estrutura de contenção. Deste 

modo, nesta aproximação à realidade, os resultados continuam a deixar muitas dúvidas relativamente à 

retroanálise que seria desejável fazer, algo que está à partida limitado. 

Como tal, com esta última fase de cálculos pretendeu-se testar a estrutura ao limite, introduzindo valores para 

os parâmetros geotécnicos, que induzisse uma situação de quase rotura. Nesta fase de cálculos procurou-se 

assim simular os assentamentos extraordinários verificados em obra, ao reduzir o módulo de deformabilidade 

de G2B, por forma a criar uma transição abrupta desta grandeza entre a referida camada e as camadas 

sobrejacentes a esta. Destes cálculos resultam em valores de deslocamentos irrealistas, principalmente nos 

Cálculos B1, B2, B3, B4, B5 e B7, devendo estes, por isso, ser tidos em conta para efeitos de retroanálise. Tenta-

se com isto assim, encontrar um limite inferior de combinação de parâmetros geotécnicos para o terreno que 

mais influência a obra.  

Desta última fase de cálculos é possível retirar que de facto, fazendo baixar a deformabilidade na camada G2B 

em relação a G1 a tardoz de AB, e com a camada G2A a tomar valores de deformabilidade intermédios, em 

relação às outras duas referidas camadas, a razão dos deslocamentos verticais pelos horizontais (
𝛿𝑣
𝛿ℎ
⁄ ) 

aproxima-se do valor unitário. Este fenómeno, que foi propositamente procurado, culmina com a redução do 

módulo de deformabilidade edométrico, 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

, em relação ao módulo de deformabilidade correspondente a um 

ensaio triaxial, para a camada G1 no Cálculo B.8. Com esta redução é induzido um aumento da deformabilidade 

vertical em relação à deformabilidade horizontal, precisamente para aumentar os deslocamentos verticais em 

relação aos horizontais, e assim aproximar o comportamento da contenção modelada da contenção real.  
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Figura 4.18 - Deslocamentos verticais máximos dos cálculos B.1 a B.8, a tardoz do alçado AB. 
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4.3 Solução Alternativa de Travamento Horizontal 
 
Viu-se anteriormente que a solução prevista em projecto não foi integralmente aplicada em obra, sob pena de 

se ter verificado um comportamento anómalo da estrutura de contenção. Significa isto, portanto da prespectiva 

da entidade executante, a solução de projecto não foi tida como válida. Naturalmente que a decisão mais 

acertada, caso essa mesma entidade entende que a solução construtiva não é a mais correcta, passa por requerer 

uma alteração de projecto, ao invés de simplesmente não executar a solução em conformidade com o projecto 

que vigora. 

Tendo isto em consideração, serve o presente subcapítulo, o propósito de estudar uma solução alternativa. 

Pretende-se com esta solução, por um lado, que sejam cumpridos quer a segurança da estrutura ao colapso 

como o comportamento em serviço exigido no projecto; e por outro lado que seja mitigada a dificuldade 

encontrada na manobração da retroescavadora, entre outras actividades construtivas, num espaço reduzido 

como é o interior do lote deste caso de estudo. 

A solução alternativa consiste então na adopção de uma banda treliçada com sistema de travamento da cortina 

no alçado AB ao nível do piso -1, em conjugação com outros escoramentos nas extremidades do lote. 

Com a inclusão da banda treliçada consegue-se aumentar francamente a inercia da zona de influência do nível 

de travamento em questão, e evitando ao mesmo tempo a necessidade de recorrer a escoramentos que 

atravessem os alçados AB e CDE na zona central do lote. 

Para o dimensionamento e verificação de segurança desta solução foi criado um modelo em SAP 2000, como 

meio de cálculo. 

4.3.1 Implementação do Modelo 
 

4.3.1.1 Geometria do Modelo 
 
No modelo criado em SAP 2000 é feita uma análise bi-dimensional, sendo os elementos estruturais da solução 

todos representados por elementos lineares, com a terminologia própria do software de Frame/Cable/Tendon. 

Com este comando foram definidas as secções dos elementos de parede e dos perfis HEB, sendo a secção deste, 

assim como os elementos de betão armados, para já arbitrários visto que com este modelo de cálculo pretende-

se essencialmente fazer uma análise de esforços para o dimensionamento dos perfis a adoptar e a verificação de 

segurança dos elementos de betão armado. 
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Figura 4.19 - Modelo em SAP 2000 para a solução estrutural alternativa. 
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4.3.1.2 Definição Estrutural do Modelo 
 
Tratando-se esta de uma análise bi-dimensional no plano horizontal do piso -1, é necessária a definição do 

carregamento para o dimensionamento quer dos perfis da banda treliça e dos escoramentos, assim como a 

verificação de segurança dos troços de parede de betão armado. 

Para este processo de dimensionamento e verifização de segurança é usada a Combinação 1 da Abordagem de 

cálculo 1 da norma EN NP 1997, dada pela expressão (49), sendo que (48) representa a expressão genérica para 

as três combinações de cálculo previstas pela referida norma.  

 
 

𝐴𝑛 +𝑀𝑛 + 𝑅𝑛 
(48) 

 

 

 

 
𝐴1 +𝑀1 + 𝑅1 

 
(49) 

Onde 𝐴𝑛 (com n a tomar os valor de 1 ou 2) representa o coeficiente parcial de segurânça aplicado às acções 

(γ𝑭), ou aos efeitos das acções (γ𝐸); 𝑀𝑛 o coeficiente parcial de segurança aplicado aos parâmetros de resistência 

do solo (γ𝑀), sendo que n assume os mesmos valores do coeficiente das acções; e 𝑅𝑛 o coeficiente parcial de 

segurança aplicado às resistências (com n a tomar os valor de 1, 2 ou 3). Nas Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 estão os 

valores a considerar para os coeficientes das três combinações de cálculo. 

 
                         Tabela 4.8 - Coeficientes parciais de segurança relativos às acções (γF) ou aos efeitos das acções (γE). 

Acção Símbolo 
Coeficientes 

A1 A2 

Permanente 
Desfavorável 

 γG 
1,35 1 

Favorável 1 1 

Variável 
Desfavorável 

  γQ 
1,5 1,3 

Favorável 0 0 

 
 
 

                   Tabela 4.9 - Coeficientes parciais de segurança relativos aos parâmetros de resistência do solo (𝛄𝑴). 

Parâmetro do Solo Símbolo 
Coeficientes 

M1 M2 

Ângulo de atrito interno em tensões efectivas γ∅′  1 1,25 

Coesão em tensões efectivas γ𝑐′ 1 1,25 

Resistência ao corte não drenada γ𝑐𝑢  1 1,4 

Resistência à compressão uniaxial γ𝑞𝑢  1 1,4 

Peso volúmico 𝛾𝛾  1 1 
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Tabela 4.10 - Coeficientes parciais de segurança relativos aos parâmetros de resistência (𝛄𝑹) para estruturas de suporte. 

Capacidade Resistente Símbolo 
Coeficientes 

M1 M2 M3 

Resistência ao carregamento do terreno de fundação γ𝑅;𝑣 1 1,25 1,5 

Resistência ao deslizamento γ𝑅;ℎ  1 1,25 1,5 

Resistência passiva de terras γ𝑅;𝑒  1 1,4 1,8 

 
 

Para a determinação do carregamento actuante no contorno da contenção no plano horizontal correspondente 

ao piso -1 (w) foi primeiro necessário definir o modelo de cálculo da parede, bem como a distribuição de pressões 

laterais actuantes (p). Relativamente ao alçado AB, foi adoptado o modelo de viga encastrado-apoiado-apoiado, 

sendo o desenvolvimento longitudinal desta viga correspondente ao desenvolvimento em profundidade da 

parede. O encastramento do modelo de viga é representativo da sapata te fundação, ao passo que o apoio 

intermédio e de topo representam o nível de travamento -1 e o topo da parede, respectivamente. 

Por seu turno para o alçado CDE foi considerado um modelo de viga encastrado-apoiado, sendo o encastramento 

materializado pela sapata de fundação e o apoio, pelo nível de travamento do piso -1, correspondendo neste 

alçado ao topo da parede. Com estes modelos de viga pretende-se, portanto calcular a força de reação do apoio 

intermédio, no caso da parede AB, e a força de reação do apoio de topo para o caso da parede CDE. Estas reações 

de apoio por metro de desenvolvimento de parede são precisamente os valores de carregamento uniforme 

actuantes no plano horizontal analizado no modelo de SAP 2000, da Figura 4.17. 

Assim, de forma a calcular as distribuições de pressões foi assumida a metodologia dos diagramas aparentes de 

Terzaghi e Peck (ver secção 2.4.1), com os valores de pressão lateral das paredes AB e CDE (Figura 4.20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As distribuições de pressões (𝑝𝐴𝐵  e 𝑝𝐶𝐷𝐸) utilizadas como carregamento em profundidade e por metro de 

desenvolvimento de parede, dos modelos de viga descritos (Figura 4.17), são obtidos pelos diagramas aparentes 

de Terzaghi e Peck (ver secção 2.4.1), e pelas expressões (46) e (47). Para a determinação do valores de 𝑝𝐶𝐷𝐸  e 

𝑝𝐶𝐷𝐸  consideram-se os parâmetros presentes na Tabela 4.10, bem como os coeficientes parciais de segurança 

γ𝐺  e γ𝑄 relativos à Combinação 1 da Abordagem de Cálculo 1 do EC7 dados por (41) e tendo em consideração as 

tabelas 4.7, 4.8 e 4.9. 

 

Figura 4.20 – Modelo de pré-dimensionamento para o 
cálculo do carregamento horizontal uniforme actuante 
sobre o primeiro piso enterrado. 
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Tabela 4.11 - Valores necessários para o cálculo das distribuições de pressões de Terzaghi actuantes sobre as paredes AB 
e CDE. 

                       

 
 
 
 
 
 
Os valores do coeficiente de impulso activo (ka) e do coeficiente de impulso em repouso (k0) de dimensionamento 

obtêm-se por (50) e (51), respectivamente. Para o cálculo do coeficiente de impulso foi adoptada a teoria de 

Rankine onde se considerada que a linha de rotura é planar, e que o solo é não coesivo. 

 

 

𝑘𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛(∅𝑑

′ )

1 + 𝑠𝑒𝑛(∅𝑑
′ )

 
(50) 

 

 
𝑘0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(∅𝑑

′ ) 
 

(51) 

Em que, 

 ∅𝑑
′ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑡𝑎𝑛(∅𝑘
′ )

γ∅′
) (52) 

 
Deste modo, obtêm-se os valores de 𝑝𝐴𝐵  e 𝑝𝐶𝐷𝐸  de dimensionamento por: 

 
 

𝑝𝐴𝐵 = 𝛾𝐺 × 0,65 × 𝑘𝑎
𝐴𝐵 ×

𝛾𝑘
𝛾𝛾
× 𝐻𝐴𝐵 + 𝛾𝑄 × 𝑘0

𝐴𝐵 × 𝑠𝑐𝐴𝐵 = 34,64 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 (53) 

 

 

 

𝑝𝐶𝐷𝐸 = 𝛾𝐺 × 0,65 × 𝑘𝑎
𝐶𝐷𝐸 ×

𝛾𝑘
𝛾𝛾
× 𝐻𝐶𝐷𝐸 + 𝛾𝑄 × 𝑘0

𝐶𝐷𝐸 × 𝑠𝑐𝐶𝐷𝐸 = 22,02 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 

 

(54) 

Com 𝛾𝑑 =
𝛾𝑘

𝛾𝛾
 

 
Com as distribuições de pressão 𝑝𝐴𝐵  e 𝑝𝐶𝐷𝐸  é agora possível determinar as reações 𝑤𝐴𝐵  e 𝑤𝐶𝐷𝐸  dos modelos de 

viga da Figura 4.21, sendo que estas neste caso foram calculadas também em SAP 2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Alçado AB Alçado CDE 

∅'k (o) 35 32 

ka 0,27 0,31 

k0 0,43 0,47 

H (m) 7 4 

sc (kN/m2) 10 5 

Figura 4.21 - Modelo de pré-dimensionamento para o cálculo do 
carregamento horizontal uniforme actuante sobre o primeiro piso. 
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Obtém-se então para 𝑤𝐴𝐵  o valor de 118,01 kN/m e 25,01 kN/m para 𝑤𝐶𝐷𝐸 . 
 
 

4.3.1.3 Dimensionamento Estrutural da Solução 
 
Com a geometria e definção estrutural estabelecidas, para a solução de travamento (Figura 4.19), é então 

possível proceder ao dimensionamento da solução que serve de objecto de estudo nesta secção. Mais 

concretamente é aqui apresentada a referida solução após a verificação de segurança dos elementos de 

travamento, aos Estados Limites Últimos na norma NP EN 1997 ([16]), nomeadamente os perfis HEB que 

compõem a banda treliça, bem como os escoramentos., à flexão composta onde também é considerada a 

encurvadura para o caso dos perfis que estejam em compressão. 

Os valores determinados para os esforços resistentes, tanto da verificação aos perfis comprimidos como aos 

tracionados estão presentes no Anexo, onde aliás é demonstrado todo o processo de dimensionamento levado 

a cabo com vista à definição da solução aqui proposta e que é a seguir concretizada pela Figura 4.22. No modelo 

de cálculo concebido, para a banda de treliça, os nós de ligação entre elementos de treliça não são considerados 

rotulados, em virtude de nesses pontos a ligação entre perfis ser considerada soldada. Pesa nesta opção, em 

primeira análise, o tipo de ligação, mas também o facto de esta se tratar de uma estrutura provisória, não sendo 

por necessário considerar a acção sísmica, bem como o facto de, com as referidas ligações resistentes a 

momentos fletores, é concebida uma estrutura monolítica e portanto com maior rigidez, permitindo ter um 

maior controlo de deformabilidade da estrutura de contenção. Esta solução é designada por Solução 1, sendo 

por isso uma definição estrutural que verifica os Estados Limites Últimos e que serve de base para a avaliação do 

comportamento em serviço dos sistema de travamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.22 - Definição da Solução 1. 
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4.3.1.4 Estado Limite de Utilização 
 
Feita a verificação de segurança da solução alternativa da Figura 4.22, resta agora averiguar a sua adequabilidade 

face às exigências do caderno de encargos relativamente aos deslocamentos admissíveis no âmbito do Plano de 

Instrumentação e Observação, ou seja, aos Estados Limite de Utilização. É então aqui feita uma correspondência 

entre os modelos em SAP 2000, onde foi analisado o comportamento estrutural do sistema de travamento e da 

contenção em geral, no modelo de Plaxis da secção 4.2.5.2, e com os parâmetros geotécnicos do Cálculo B.8. 

Mais concretamente é introduzido no Plaxis, o incremento de rigidez da cortina com a adopção do sistema de 

travamento ao nível do piso -1, composto pela banda metálica treliçada e os escoramentos. Para tal no modelo 

de SAP foi determinada a flecha máxima a meio vão do alçado AB (entre os nós N e J da Figura 4.17) verificada 

para o carregamento do Estado Limite Último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do deslocamento máximo a meio vão do alinhamento AB obtido pelo modelo em SAP, de 0,047 m, e pela 

lei de Hooke, pela expressão (48), é retirada a rigidez axial ao elemento mola introduzido no modelo Plaxis para 

um cálculo final onde se adoptam os parâmetros geotécnicos resultantes da retroanálise em 4.2.5.2 (cálculo B.8).  

 

 

 

 

 𝑘 =
𝑤

𝛿
=
118

0,047
= 2489,45 𝑘𝑁/𝑚/𝑚 (55) 

Tabela 4.12 - Definição das Soluções 1 a 4. 

 Banda de Treliça Escoramentos 

  Diagonais 
Cordas 

Exteriores 
Cordas 

Interiores 
Perfis 

Ortogonais 
BN CN DM EL FG IH 

Sol. 1 HEB160 HEB220 HEB200 HEB160 HEB200 HEB200 HEB240 HEB200 HEB160 HEB220 
Sol. 2 HEB160 HEB220 HEB220 HEB160 HEB200 HEB200 HEB240 HEB200 HEB160 HEB220 
Sol. 3 HEB200 HEB220 HEB220 HEB200 HEB200 HEB200 HEB240 HEB200 HEB160 HEB220 
Sol. 4 HEB200 HEB240 HEB240 HEB200 HEB240 HEB240 HEB240 HEB240 HEB160 HEB240 

           

    

 δmax 
[m] 

k 
[kN/m/

m]     

    Sol. 1 0,047 2489,45     

    Sol. 2 0,045 2587,72     

    Sol. 3 0,041 2885,09     

    Sol. 4 0,036 3250,69     

Figura 4.23 - Deslocamento horizontal máximo da Solução 1. 
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O faseamento construtivo deste cálculo pode ser resumido nos seguintes passos: 

Fase 0 - Instalação das pressões iniciais de repouso (K0 – Procedure); 

Fase 1 – Introdução das sobrecargas (10 kN/m2 para a Av. Almirante Reis e 5 kN/m2 para a Rua Regueirão Anjos) 

e estruturas existenste (Metropolitano e o muro remanescente da construção anterior do lote, de 5 m); 

Fase 2 – Introdução das microestacas se suporte vertical à parede de Berlim; 

Fase 3 – Viga de coroamento do lado AB; 

Fase 4 – 1º Painel do lado AB (2 m) e activação do sistema de travamento; 

Fase 5 – Escavação geral de 1 m; escavação local junto a AB de 1,7 m e activação do 2º painel do lado AB (2,3 m) 

e viga de coroamento do lado CDE. 

Fase 6 – Escavação local de 1,6 m junto a CDE e activação do 1º painel deste lado; escavação local de 1,7 m junto 

a AB e activação do 3º painel deste lado; 

Fase 7 – Escavação geral de 1,5 m; activação do 2º painel de CDE e activação da laje de fundo. 
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Figura 4.24 - Deslocamento horizontais máximos das soluções 1 a 4, a tardoz do alçado AB. 

Figura 4.25 - Deslocamento verticais máximos das soluções 1 a 4, a tardoz do alçado AB. 
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Nas Figuras 4.24 e 4.25 podem-se observar os delocamentos máximos horizontais e verticais. 

Nestas figuras verifica-se uma franca redução dos deslocamentos máximos em relação ao cálculo cálculo B.8, 

resultante da retroanálise, obtendo-se um deslocamento horizontal máximo de -12,8 mm e um deslocamento 

vertical de -7,51 mm para a solução alternativa base (solução 1) decorrente da verificação aos Estados Limites 

Últimos. Para esta solução base, e no que diz respeito aos deslocamentos horizontais máximos foram 

conseguidos valores inferiores aos limites admissíveis pelos critérios de alerta (15 mm), e que foram definidos 

em projecto. Contudo em relação aos deslocamentos verticais tal não se verificou, visto que o respectivo critério 

de alerta é de 2 mm. 

A partir da análise dos gráficos das Figuras 4.24 e 4.25 é possível constatar a pequena influência que o aumento 

da gama das secções HEB de acordo com o definido na Tabela 4.12, não conseguindo nem para a Solução 4 

mitigar os assentamentos a tardoz do alçado AB para o limite de alerta. De facto, por aqui se constacta que o 

contributo que o aumento da rigidez do sistema de travamento em estudo, não compensa o acréscimo no custo 

monetário que lhe estaria associado. 

De facto, apesar de ter aumentado bastante a razão entre deslocamento máximo horizontal e vertical (
𝛿ℎ

𝛿𝑣
), em 

relação ao cálculo B.8, onde este valor era aproximadamente unitário, não foi possível controlar os 

assentamentos do terreno de tardoz da parede do lado AB dentro do referido limite admissível, devido à baixa 

compacidade do terreno entre os 4 e 6,5 m de profundidade nesta zona do terreno. Contudo há que referir que 

os limites de deslocamentos assim definidos decorrem de uma precaução elevada no controlo de deslocamentos 

verticais pelo risco de serem induzidos deslocamentos verticais junto nos carris do Metropolitano, sendo que 

nesta zona correspondente ao modelo Plaxis resultaram deslocamentos practicamente nulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.13 - Valores dos deslocamentos das soluções 1 a 5 confrontados com os 
níveis de alerta preconizados no Projecto de Execução. 

 Solução Proposta  Critério de Alerta 
 (δh)máx (δv)máx  (δh)máx [mm] (δv)máx [mm] 

Sol. 1 -12,37 -7,12  15 2 
Sol. 2 -12,19 -7,02    

Sol. 3 -11,87 -6,9    

Sol. 4 -11,58 -6,80    
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 Principais Conclusões 
 

5.1 Considerações Finais 
 
 
O caso de estudo objecto de análise neste trabalho é paradigmático do crescimento e renovação do edificado 

em malhas urbanas consolidadas onde a construção de estruturas enterradas, confrontadas com estruturas 

condicionantes é cada vez mais comum. Neste estudo em particular a presença da Estação do Intendente do 

Metropolitano de Lisboa, constituiu um forte condicionante pela perturbação minimalista exigida ao terreno 

envolvente desta estrutura enterrada. Contudo na realidade verificaram-se deslocamentos verticais bastante 

grandes no terreno que separa o túnel e a escavação, em virtude de uma descompressão devida à não colocação 

de alguns escoramentos interiores preconizada em projecto. Por sua vez, a indevida não instalação dos 

escoramentos advém de uma outra forte condicionante da obra, que é o reduzido espaço de estaleiro, que 

dificulta a operabilidade dos equipamentos de movimentação de terras em coordenação com os trabalhos 

associados à execução de painéis de Berlim. Em suma este trabalho procurou atender três condicionantes 

capitais: o reduzido espaço interior do lote e zona de envolvente, associado também a difíceis acessos; a pequena 

variabilidade de soluções, intimamente ligada à primeira condicionante, uma vez que por esta são inviabilizadas 

soluções como cortina de estacas e parede moldada; e a exigência requerida quanto ao comportamento 

estrutural da estrutura, mais concretamente no que diz respeito aos deslocamentos que a estrutura de 

contenção periférica, possa induzir na estrutura enterrada do Metropolitano de Lisboa e no edifício adjacente.  

O foco principal deste estudo incidiu sobre a terceira condicionante enumerada, tendo sido feita uma modelação 

de parte da solução de contenção periférica no programa de elementos finitos Plaxis 2D, a fim de confrotar os 

resultados do modelo com o real comportamento da estrura em fase de obra, para assim calibrar o modelo 

fazendo aproximar os deslocamentos horizontais e verticais virtuais, dos deslocamentos reais por alteração 

iterativa dos parâmetros geotécnicos. Idealmente a referida confrontação com o real comportamento da 

estrutura teria sido feita a partir dos registos resultantes des medições topográficas à estrutura de contenção, 

previstas pelo Plano de Instrumentação e Observação. No entanto estas medições não foram integralmente 

realizadas, pelo que o real comportamento da estrutura foi observado por inspecção visual em visitas à obra, 

tendo esta observação sido possível pelo facto de se terem verificado assentamentos bastante acentuados. 

Contudo dada a pouca clareza quanto ao comportamento da estrutura em obra, da mesma forma a análise 

paramétrica levada a cabo é também pouco conclusiva. 

Dada a dificuldade na adequabilidade da solução às condições geotécnicas e de gestão do planeamento dos 

trabalhos é proposta uma solução de banda metálica treliçada, para o travamento da parede do alçado AB ao 

nível do piso -1 e em alternativa aos escoramentos metálicos do Projecto de Execução. O pré-dimensionamento 

desta solução proposta foi feita a partir do software SAP 2000, a fim de fazer a verificação aos Estados Limites 

Últimos, para posteriormente esta solução poder ser analisada no modelo em Plaxis, a fim de atender às 

exigências de deformabilidade da estrutura idealizada em projecto. No final deste processo são conseguidos 

deslocamentos horizontais inferiores ao limite do critério de alerta, no entanto, tal não foi possível relativamente 
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aos deslocamentos verticais. Esta análise está claro associada à retroanálise efectuada sob as dificuldades já 

mencionadas. 

Com a adopção da solução alternativa aqui proposta é conseguido também, para além de um controlo 

deformatório da contenção, e portanto maior segurança em obra, um processo construtivo mais assertivo, onde 

por um lado não haveria a necessidade, por parte da equipa de produção, em manter um aterro interior do lote 

com função estabilizadora, fazendo com que o avanço das escavações fosse mais reduzido e que todo o processo 

construtivo fosse mais demorado. 

 

5.2 Desenvolvimentos Futuros 
 
Esta dissertação tentou visar os principais aspectos que relevam sobre a temática a que este trabalho tem como 

objecto, deixando-se, no entanto, margem para um maior aprofundamento. Nesse sentido, indicam-se de 

seguida alguns desses aspectos, passíveis de serem desenvolvidos futuramente, visando complementar a 

presente dissertação sobre escavações e contenções periféricas em meio urbano. 

 

• Modelação das soluções em programas de elementos finitos 3D, que permitem a simulação mais 

rigorosa dos elementos estruturais da contenção, onde já é possível representar-se o efeito de arco, 

entre banquetas aquando da execução dos painéis de Berlim. 

• Complementar este estudo, com uma análise dinâmica da estrutura de contenção resultante das 

vibrações que a passagem do comboio no interior do túnel do metro induz sobre o maciço envolvente 

• Seria vital para uma análise mais rigorosa a medição dos deslocamentos da parede de contenção no 

plano de instrumentação e observação. Neste contexto seria também enriquecedor acrescentar a 

inclusão de inclinómetros, por forma a obter os registos dos deslocamentos horizontais em 

profundidade. 

• Seria interessante realizar uma análise económica comparativa, entre a solução efectivamente 

implementada em obra com a solução alternativa proposta neste trabalho como medida de estrutural 

de travamento da parede de Berlim. Nesse estudo seria quantificado o acréscimo de custos de materiais 

pela adopção da banda treliçada, sendo este depois comparado com o ganho expectável em termos de 

prazo para a realização dos trabalhos de escavação e contenção periférica. Esta percepção sobre o 

encurtamento de prazo basea-se na constatação de que com a adopção da banda treliçada, o processo 

construtivo teria seguramente, um melhor rendimento, pelo facto de neste cenário, o espaço de 

estaleiro ser mais desafogado, pela não adopção dos escoramentos previstos no Projecto de Execução, 

desta obra. 
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Anexos I – Prospecção Geotécnica 

 
 
 
 
 
 
 

Sondagem S1 

   

Sondagem S2 

  

 

Sondagem S3 

   Tabela A.1 - Amostragem das sondagens S1, S2 e S3. 

Figura A. 1 - Localização das sondagens S1, S2 e S3. 
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Figura A. 2 - Sondagem S1 entre 0 e 10 m de profundidade. 
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 Figura A. 3 - Sondagem S1 entre 10 e 10,5 m de profundidade. 
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Figura A. 4 - Sondagem S2 entre 0 e 10 m de profundidade. 
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Figura A. 5 - Sondagem S2 entre 10 e 13,5 m de profundidade. 
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Figura A.6 - Sondagem S3 entre 0 e 10 m de profundidade. 
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Anexo II – Verificação de Segurança da Solução Alternativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura A.7 - Gama de perfis considerados na verificação de segurança 

Figura A.8 - Designação dos perfis metálicos. 

Figura A.9 - Coeficientes de momento uniforme 
equivalente Cm. 

Figura A.7 - Factores de interacção kij. 
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Perfis metálicos em tração das classes de secção 1 e 2 
 
Para os perfis nestas condições é utilizada a fórmula de verificação à flexão composta dada por (A.1), da norma 

[3]. 

 

 

[
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑
]

𝛼

+ [
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑

]

𝛽

≤ 1 

 

(A.1) 

 
Sendo neste caso apenas, 

 

 

[
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑

]

𝛽

≤ 1 

 

(A.2) 

O termo  𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑  é o momento resistente plástico com a consideração da interação do momento flector com o 

esforço axial e cuja determinação segue as expressões (A.1) e (A.2). O termo 𝛽 é uma constante dependente da 

geometria da secção do perfil e que no caso de secções H toma o valor de 5𝑛. 

 

Para 𝑛 ≤ 𝑎: 

 

 
𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑  

 

(A.3) 

 

Para 𝑛 > 𝑎: 

 

 

𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 [1 − (
𝑛 − 𝑎

1 − 𝑎
)
2

] 

 

(A.4) 

Em que, 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

=
𝑁𝐸𝑑
𝐴𝑓𝑦

 

𝑎 =
𝐴 − 2𝑡𝑓

𝐴
 

O termo 𝑡𝑓 representa a espessura do banzo HEB, e o termo 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑  representa o momento resistente plástico, 

dado por (A.5). 

 

 

𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 =
𝑤𝑝𝑙,𝑧𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 

(A.5) 

Com, 
 
𝛾𝑀0 = 1 
 
 
 
 
 



III 
 

Perfis em compressão da classe de secção 1,2 e 3 
 
Para o caso dos perfis que estejam sob esforço axial de compressão, a verificação de segurança é feita segundo 

as expressões (A.6) e (A.7), também da norma EN 1993 1-1, e que inclui os esforços de flexão ao esforço axial 

resistente reduzido pelo coeficiente de redução de encurvadura χ. Os termos 𝑘𝑦𝑦, 𝑘𝑦𝑧, 𝑘𝑧𝑦 e 𝑘𝑧𝑧 são os chamados 

factores de interação e visam uniformizar o efeito da flexão em conjugação com o efeito do esforço axial, numa 

única verificação. Estes factores são obtidos a partir dos coeficientes de momento uniforme equivalente (𝐶𝑚𝑦 e 

𝐶𝑚𝑧), e dos esforços axial actuante e resistente, assim como das esbeltezas normalizadas (𝜆̅𝑦 e 𝜆̅𝑧), conforme os 

quadros das Figuras A.11 e A.12. Há que referir que para efeitos de verificação de segurança e dimensionamento 

dos perfis, apenas é tida em consideração a acção horizontal da pressão das terras, não sendo por isso 

considerado a acção do peso próprio deste elementos. Significa portanto que dos vários termos agora referidos, 

como os factores de interação, coeficientes de momento equivalente e esbelteza normalizada, apenas foram 

considerados aqueles que são referentes ao eixo vertical de secção dos perfis, z (com a direcção da alma dos 

perfis). 

 

 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝜒𝐿𝑇𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 (A.6) 

 

 

 
𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝜒𝐿𝑇𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 (A.7) 

 

 
Em que, 

 

 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒𝑧𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀0

 

 

(A.8) 

Com, 
 
𝑁𝑅𝑘 = 𝐴𝑓𝑦 

 
𝛾𝑀0 = 1 

 

 

𝜒𝑧 =
1

Φ + √Φ2 − 𝜆̅𝑧
2

 

 

(A.9) 

Em que, 
 

 Φ = 0,5 [1 + α(𝜆̅𝑧 − 0,2) + 𝜆̅𝑧
2
] (A.10) 

 

 𝜆̅𝑧 =
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝐶𝑅
=
𝐿𝑜𝑧
𝑖𝑧𝜆1

 (A.11) 

 



IV 
 

 𝜆1 = 𝜋√
𝐸

𝑓𝑦
 (A.12) 

 
 
Perfis metálicos em tração de classe 3 
 
Para o caso destes elementos não poderá ser utilizada a expressão (A.1), visto esta ser apenas aplicável a classes 

de secção 1 e 2. A verificação de segurança é então feita à flexão e ao esforço normal, mas de forma isolada, não 

considerando por isso fenómenos de interação de esforços como nos casos anteriores. O momento flector 

resistente, neste caso, pelo facto de a secção ser de classe 3, é o correspondente ao limite eláltico. Vejam se as 

expressões (A.13) e (A.14), referentes à verificação do esforço normal e momento flector, respectivamente. 

 𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀0

 (A.13) 

 

 
𝑀𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑧,𝑒𝑙 =

𝑤𝑒𝑙,𝑧𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 

(A.14) 

Verificação de classe de secção 
 

Alma 

Classe 1  
𝑐

𝑡
≤ 33휀 

Classe 2  
𝑐

𝑡
≤ 38휀 

Classe 3  
𝑐

𝑡
≤ 42휀 

Banzo 

Classe 1   
𝑐

𝑡
≤ 9휀 

Classe 2   
𝑐

𝑡
≤ 10휀 

Classe 3   
𝑐

𝑡
≤ 14휀 

                                                  Tabela A.2 - Metodo de verificação da classe de resistência de secção. 

휀 = √
235

𝑓𝑦
    

Neste caso a tensão de cedência 𝑓𝑦 é de 355 N/mm2 

 
Resulta então da Tabela x e da Figura y as seguintes classes de secção para os perfis tomados em consideração 
para este estudo: 
 

HEB 120 classe 1 

HEB 140 classe 1 

HEB 160 classe 1 

HEB 180 classe 2 

HEB 200 classe 2 

HEB 220 classe 2 

HEB 240 classe 2 

HEB 260 classe 3 

HEB 280 classe 3 

HEB 300 classe 3 
                         Tabela A. 3 - Classes de resistência de secção para os perfis considerados na verificação de segurança. 

 



V 
 

Diagonais D1 a D9 (L0z = 2,12 m) 
 

D1 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-572,69 -4,66 HEB 120 1207,00 0,62 1,23 0,47 0,44 28,62 0,59 0,91 1,00 

-572,69 -4,66 Perfil Nb,rd [kN] 0,62 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-572,69 -4,66 HEB 140 1526,50 0,62 0,95 0,38 0,45 42,60 0,67 0,78 0,66 
-572,69 -4,66 Perfil Nb,rd [kN] 0,62 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-572,69 -4,66 HEB 180 2318,15 0,62 0,74 0,25 0,48 82,01 0,78 0,61 0,36 

D2 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-234,38 7,36 HEB 120 1207,00 0,40 0,56 0,19 0,44 28,76 0,59 0,91 0,47 
-234,38 7,36 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-234,38 7,36 HEB 140 1526,50 0,40 0,49 0,15 0,45 42,60 0,67 0,78 0,26 

-234,38 7,36 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-234,38 7,36 HEB 160 1927,65 0,40 0,45 0,12 0,47 60,35 0,73 0,69 0,28 

D3 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
327,91 -11,22 HEB 120 1207,00 - - 0,27 0,44 28,76 - - 0,28 

327,91 -11,22 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

327,91 -11,22 HEB 140 1526,50 - - 0,21 0,45 42,60 - - 0,24 
327,91 -11,22 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

327,91 -11,22 HEB 160 1927,65 - - 0,17 0,47 60,35 - - 0,24 

D4 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1143,90 -21,21 HEB 120 1207,00 - - 0,95 0,44 5,08 - - 875,20 
1143,90 -21,21 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1143,90 -21,21 HEB 140 1526,50 - - 0,75 0,45 29,85 - - 0,28 

1143,90 -21,21 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1143,90 -21,21 HEB 160 1927,65 - - 0,59 0,47 57,06 - - 0,05 

D5 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1023,46 -20,43 HEB 120 1207,00 - - 0,85 0,44 13,40 - - 5,98 

1023,46 -20,43 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1023,46 -20,43 HEB 140 1526,50 - - 0,67 0,45 35,63 - - 0,16 

1023,46 -20,43 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1023,46 -20,43 HEB 160 1927,65 - - 0,53 0,47 59,54 - - 0,06 

D6 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
761,52 16,45 HEB 120 1207,00 - - 0,63 0,44 25,30 - - 0,26 

761,52 16,45 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

761,52 16,45 HEB 140 1526,50 - - 0,50 0,45 42,22 - - 0,10 

761,52 16,45 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
761,52 16,45 HEB 160 1927,65 - - 0,40 0,47 60,35 - - 0,08 

D7 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
526,60 14,43 HEB 120 1207,00 - - 0,44 0,44 28,75 - - 0,22 

526,60 14,43 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
526,60 14,43 HEB 140 1526,50 - - 0,34 0,45 42,60 - - 0,15 

526,60 14,43 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

526,60 14,43 HEB 160 1927,65 - - 0,27 0,47 60,35 - - 0,14 

D8 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
280,96 9,35 HEB 120 1207,00 - - 0,23 0,44 28,76 - - 0,27 

280,96 9,35 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

280,96 9,35 HEB 140 1526,50 - - 0,18 0,45 42,60 - - 0,25 

280,96 9,35 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
280,96 9,35 HEB 160 1927,65 - - 0,15 0,47 60,35 - - 0,26 

D9 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-86,21 14,43 HEB 120 1207,00 0,78 0,90 0,07 0,44 28,76 0,59 0,91 0,57 

-86,21 14,43 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-86,21 14,43 HEB 180 2318,15 0,78 0,80 0,04 0,48 82,01 0,78 0,61 0,72 

-86,21 14,43 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-86,21 14,43 HEB 200 2772,55 0,78 0,79 0,03 0,49 108,63 0,81 0,55 0,73 



VI 
 

 
Diagonais D10 a D17 (L0z = 2,12 m) 
 

D10 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
386,12 45,47 HEB 140 1526,50 - - 0,25 0,45 42,60 - - 1,09 
386,12 45,47 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

386,12 45,47 HEB 160 1927,65 - - 0,20 0,47 60,35 - - 0,75 

386,12 45,47 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

386,12 45,47 HEB 180 2318,15 - - 0,17 0,48 82,01 - - 0,61 

D11 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1,88 0,00 HEB 120 1207,00 - - 0,00 0,44 28,76 - - 0,00 

1,88 0,00 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1,88 0,00 HEB 140 1526,50 - - 0,00 0,45 42,60 - - 0,00 
1,88 0,00 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1,88 0,00 HEB 160 1927,65 - - 0,00 0,47 60,35 - - 0,00 

D12 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
873,22 -40,36 HEB 140 1526,50 - - 0,57 0,45 40,41 - - 1,00 
873,22 -40,36 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

873,22 -40,36 HEB 160 1927,65 - - 0,45 0,47 60,35 - - 0,40 

873,22 -40,36 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

873,22 -40,36 HEB 180 2318,15 - - 0,38 0,48 82,01 - - 0,26 

D13 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
850,01 8,31 HEB 120 1207,00 - - 0,70 0,44 22,23 - - 0,03 

850,01 8,31 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

850,01 8,31 HEB 140 1526,50 - - 0,56 0,45 40,91 - - 0,01 
850,01 8,31 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

850,01 8,31 HEB 160 1927,65 - - 0,44 0,47 60,35 - - 0,01 

D14 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-755,55 -10,25 HEB 120 1207,00 0,40 0,92 0,63 0,44 25,48 0,59 0,91 1,43 
-755,55 -10,25 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-755,55 -10,25 HEB 140 1526,50 0,40 0,68 0,49 0,45 42,27 0,67 0,78 0,90 

-755,55 -10,25 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-755,55 -10,25 HEB 160 1927,65 0,40 0,57 0,39 0,47 60,35 0,73 0,69 0,63 

D15 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
876,38 -7,78 HEB 120 1207,00 - - 0,73 0,44 21,13 - - 0,03 

876,38 -7,78 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

876,38 -7,78 HEB 140 1526,50 - - 0,57 0,45 40,34 - - 0,01 
876,38 -7,78 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

876,38 -7,78 HEB 160 1927,65 - - 0,45 0,47 60,35 - - 0,01 

D16 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-101,57 -6,27 HEB 120 1207,00 0,94 1,10 0,08 0,44 28,76 0,59 0,91 0,38 
-101,57 -6,27 Perfil Nb,rd [kN] 0,94 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-101,57 -6,27 HEB 140 1526,50 0,94 1,03 0,07 0,45 42,60 0,67 0,78 0,25 

-101,57 -6,27 Perfil Nb,rd [kN] 0,94 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-101,57 -6,27 HEB 160 1927,65 0,94 0,99 0,05 0,47 60,35 0,73 0,69 0,18 

D17 

Nsd 
[kN] 

(Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
273,16 4,37 HEB 120 1207,00 - - 0,23 0,44 28,76 - - 0,12 

273,16 4,37 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

273,16 4,37 HEB 140 1526,50 - - 0,18 0,45 42,60 - - 0,13 
273,16 4,37 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

273,16 4,37 HEB 160 1927,65 - - 0,14 0,47 60,35 - - 0,16 

 
 
 
 
 



VII 
 

Cordas de Intradorso CI1 a CI9 (L0z = 1,5 m) 
 

CI1 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-783,10 -13,81 HEB 120 1207,00 0,40 0,64 0,65 0,44 24,64 0,76 0,64 1,21 

-783,10 -13,81 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-783,10 -13,81 HEB 140 1526,50 0,40 0,53 0,51 0,45 41,99 0,81 0,55 0,80 
-783,10 -13,81 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-783,10 -13,81 HEB 160 1927,65 0,40 0,47 0,41 0,47 60,35 0,85 0,49 0,59 

CI2 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-1189,12 -42,14 HEB 160 1927,65 0,40 0,51 0,62 0,47 55,70 0,85 0,49 1,11 
-1189,12 -42,14 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1189,12 -42,14 HEB 180 2318,15 0,40 0,46 0,51 0,48 81,60 0,88 0,43 0,82 

-1189,12 -42,14 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1189,12 -42,14 HEB 200 2772,55 0,40 0,43 0,43 0,49 108,63 0,90 0,39 0,64 

CI3 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-1192,68 -61,95 HEB 160 1927,65 0,41 0,52 0,62 0,47 55,58 0,85 0,49 1,31 

-1192,68 -61,95 Perfil Nb,rd [kN] 0,41 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1192,68 -61,95 HEB 180 2318,15 0,41 0,47 0,51 0,48 81,57 0,88 0,43 0,94 
-1192,68 -61,95 Perfil Nb,rd [kN] 0,41 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1192,68 -61,95 HEB 200 2772,55 0,41 0,45 0,43 0,49 108,63 0,90 0,39 0,73 

CI4 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-357,51 14,17 HEB 120 1207,00 0,46 0,58 0,30 0,44 28,76 0,76 0,64 0,68 
-357,51 14,17 Perfil Nb,rd [kN] 0,46 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-357,51 14,17 HEB 140 1526,50 0,46 0,53 0,23 0,45 42,60 0,81 0,55 0,46 

-357,51 14,17 Perfil Nb,rd [kN] 0,46 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-357,51 14,17 HEB 160 1927,65 0,46 0,50 0,19 0,47 60,35 0,85 0,49 0,34 

CI5 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
388,87 16,48 HEB 120 1207,00 - - 0,32 0,44 28,76 - - 0,41 

388,87 16,48 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
388,87 16,48 HEB 140 1526,50 - - 0,25 0,45 42,60 - - 0,30 

388,87 16,48 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

388,87 16,48 HEB 160 1927,65 - - 0,20 0,47 60,35 - - 0,27 

CI6 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
944,51 13,04 HEB 120 1207,00 - - 0,78 0,44 17,88 - - 0,29 

944,51 13,04 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

944,51 13,04 HEB 140 1526,50 - - 0,62 0,45 38,48 - - 0,04 

944,51 13,04 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
944,51 13,04 HEB 160 1927,65 - - 0,49 0,47 60,26 - - 0,02 

CI7 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1328,74 15,84 HEB 140 1526,50 - - 0,87 0,45 17,61 - - 0,63 

1328,74 15,84 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1328,74 15,84 HEB 160 1927,65 - - 0,69 0,47 50,00 - - 0,02 

1328,74 15,84 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1328,74 15,84 HEB 180 2318,15 - - 0,57 0,48 79,20 - - 0,01 

CI8 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1592,07 13,04 HEB 160 1927,65 - - 0,83 0,47 33,12 - - 0,02 

1592,07 13,04 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1592,07 13,04 HEB 180 2318,15 - - 0,69 0,48 68,76 - - 0,00 

1592,07 13,04 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1592,07 13,04 HEB 200 2772,55 - - 0,57 0,49 105,54 - - 0,00 

CI9 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1307,19 70,89 HEB 160 1927,65 - - 0,68 0,47 51,02 - - 3,05 

1307,19 70,89 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1307,19 70,89 HEB 180 2318,15 - - 0,56 0,48 79,71 - - 0,72 

1307,19 70,89 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1307,19 70,89 HEB 200 2772,55 - - 0,47 0,49 108,63 - - 0,37 



VIII 
 

 
Cordas de Intradorso CI 10 a C16 (L0z = 1,5 m) 
 

CI10 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1270,22 98,73 HEB 180 2318,15 - - 0,55 0,48 80,47 - - 1,75 

1270,22 98,73 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
1270,22 98,73 HEB 200 2772,55 - - 0,46 0,49 108,63 - - 0,80 

1270,22 98,73 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1270,22 98,73 HEB 220 3234,05 - - 0,39 0,47 139,87 - - 0,50 

CI11 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
594,06 -28,86 HEB 120 1207,00 - - 0,49 0,44 28,46 - - 1,03 

594,06 -28,86 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

594,06 -28,86 HEB 140 1526,50 - - 0,39 0,45 42,60 - - 0,47 

594,06 -28,86 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
594,06 -28,86 HEB 160 1927,65 - - 0,31 0,47 60,35 - - 0,32 

CI12 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-16,30 15,89 HEB 120 1207,00 0,40 0,40 0,01 0,44 28,76 0,76 0,64 0,24 

-16,30 15,89 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-16,30 15,89 HEB 140 1526,50 0,40 0,40 0,01 0,45 42,60 0,81 0,55 0,16 

-16,30 15,89 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-16,30 15,89 HEB 160 1927,65 0,40 0,40 0,01 0,47 60,35 0,85 0,49 0,12 

CI13 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-114,14 -6,26 HEB 120 1207,00 0,40 0,43 0,09 0,44 28,76 0,76 0,64 0,22 

-114,14 -6,26 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-114,14 -6,26 HEB 140 1526,50 0,40 0,42 0,07 0,45 42,60 0,81 0,55 0,15 

-114,14 -6,26 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-114,14 -6,26 HEB 160 1927,65 0,40 0,41 0,06 0,47 60,35 0,85 0,49 0,11 

CI14 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1284,00 -41,00 HEB 160 1927,65 0,40 0,52 0,67 0,47 52,07 0,85 0,49 1,19 

-1284,00 -41,00 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-1284,00 -41,00 HEB 180 2318,15 0,40 0,47 0,55 0,48 80,20 0,88 0,43 0,87 

-1284,00 -41,00 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1284,00 -41,00 HEB 200 2772,55 0,40 0,44 0,46 0,49 108,63 0,90 0,39 0,68 

CI15 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-367,45 -21,32 HEB 120 1207,00 0,45 0,57 0,30 0,44 28,76 0,76 0,64 0,83 

-367,45 -21,32 Perfil Nb,rd [kN] 0,45 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-367,45 -21,32 HEB 140 1526,50 0,45 0,52 0,24 0,45 42,60 0,81 0,55 0,55 

-367,45 -21,32 Perfil Nb,rd [kN] 0,45 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-367,45 -21,32 HEB 160 1927,65 0,45 0,49 0,19 0,47 60,35 0,85 0,49 0,40 

CI16 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-630,87 -5,85 HEB 120 1207,00 0,44 0,65 0,52 0,44 28,07 0,76 0,64 0,82 

-630,87 -5,85 Perfil Nb,rd [kN] 0,44 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 
-630,87 -5,85 HEB 140 1526,50 0,44 0,55 0,41 0,45 42,60 0,81 0,55 0,58 

-630,87 -5,85 Perfil Nb,rd [kN] 0,44 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-630,87 -5,85 HEB 160 1927,65 0,44 0,50 0,33 0,47 60,35 0,85 0,49 0,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

Cordas de Exteriores CE1 a CE9 (L0z = 1,5 m) 
 

CE1 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

999,34 -43,94 HEB 140 1526,5 - - 0,65 0,45 36,58 - - 1,82 

999,34 -43,94 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

999,34 -43,94 HEB 160 1927,65 - - 0,52 0,47 59,84 - - 0,45 
999,34 -43,94 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

999,34 -43,94 HEB 180 2318,15 - - 0,43 0,48 82,01 - - 0,26 

CE2 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1172,15 -34,87 HEB 140 1526,5 - - 0,77 0,45 28,24 - - 2,25 
1172,15 -34,87 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1172,15 -34,87 HEB 160 1927,65 - - 0,61 0,47 56,24 - - 0,23 

1172,15 -34,87 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1172,15 -34,87 HEB 180 2318,15 - - 0,51 0,48 81,75 - - 0,12 

CE3 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1177,86 -66,36 HEB 160 1927,65 - - 0,61 0,47 56,06 - - 1,67 

1177,86 -66,36 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1177,86 -66,36 HEB 180 2318,15 - - 0,51 0,48 81,70 - - 0,59 
1177,86 -66,36 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

1177,86 -66,36 HEB 200 2772,55 - - 0,42 0,49 108,63 - - 0,35 

CE4 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

589,8 -83,68 HEB 180 2318,15 - - 0,25 0,48 82,01 - - 1,03 
589,8 -83,68 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

589,8 -83,68 HEB 200 2772,55 - - 0,21 0,49 108,63 - - 0,76 

589,8 -83,68 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

589,8 -83,68 HEB 220 3234,05 - - 0,18 0,47 139,87 - - 0,63 

CE5 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-164,67 -30,87 HEB 120 1207 0,52 0,58 0,14 0,44 28,76 0,76 0,64 0,81 

-164,67 -30,87 Perfil Nb,rd [kN] 0,52 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-164,67 -30,87 HEB 140 1526,5 0,52 0,55 0,11 0,45 42,60 0,81 0,55 0,53 
-164,67 -30,87 Perfil Nb,rd [kN] 0,52 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-164,67 -30,87 HEB 160 1927,65 0,52 0,54 0,09 0,47 60,35 0,85 0,49 0,38 

CE6 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-722,84 -28,62 HEB 140 1526,5 0,64 0,83 0,47 0,45 42,50 0,81 0,55 1,14 
-722,84 -28,62 Perfil Nb,rd [kN] 0,64 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-722,84 -28,62 HEB 160 1927,65 0,64 0,75 0,37 0,47 60,35 0,85 0,49 0,79 

-722,84 -28,62 Perfil Nb,rd [kN] 0,64 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-722,84 -28,62 HEB 180 2318,15 0,64 0,7 0,31 0,48 82,01 0,88 0,43 0,60 

CE7 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1110,17 -30,87 HEB 160 1927,65 0,94 1,18 0,58 0,47 57,93 0,85 0,49 1,31 

-1110,17 -30,87 Perfil Nb,rd [kN] 0,94 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1110,17 -30,87 HEB 180 2318,15 0,94 1,08 0,48 0,48 82,00 0,88 0,43 0,95 
-1110,17 -30,87 Perfil Nb,rd [kN] 0,94 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1110,17 -30,87 HEB 200 2772,55 0,94 1,01 0,4 0,49 108,63 0,90 0,39 0,73 

CE8 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1316,12 22,12 HEB 180 2318,15 1,44 1,69 0,57 0,48 79,50 0,88 0,43 1,11 
-1316,12 22,12 Perfil Nb,rd [kN] 1,44 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1316,12 22,12 HEB 200 2772,55 1,44 1,58 0,47 0,49 108,63 0,90 0,39 0,85 

-1316,12 22,12 Perfil Nb,rd [kN] 1,44 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1316,12 22,12 HEB 220 3234,05 1,44 1,51 0,41 0,47 139,87 0,92 0,35 0,68 

CE9 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1316,64 -23,02 HEB 160 1927,65 0,75 0,98 0,68 0,47 50,58 0,85 0,49 1,25 

-1316,64 -23,02 Perfil Nb,rd [kN] 0,75 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1316,64 -23,02 HEB 180 2318,15 0,75 0,88 0,57 0,48 79,49 0,88 0,43 0,90 
-1316,64 -23,02 Perfil Nb,rd [kN] 0,75 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1316,64 -23,02 HEB 200 2772,55 0,75 0,82 0,47 0,49 108,63 0,90 0,39 0,70 



X 
 

Cordas Exteriores CE10 a CE17 (L0z = 1,5 m) 
 

CE10 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-1383,74 68,95 HEB 180 2318,15 0,46 0,54 0,6 0,48 77,65 0,88 0,43 1,16 

-1383,74 68,95 Perfil Nb,rd [kN] 0,46 kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-1383,74 68,95 HEB 200 2772,55 0,46 0,51 0,5 0,49 108,58 0,90 0,39 0,87 
-1383,74 68,95 Perfil Nb,rd [kN] 0,46 kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

-1383,74 68,95 HEB 220 3234,05 0,46 0,48 0,43 0,47 139,87 0,92 0,35 0,70 

CE11 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-1057,92 -142,41 HEB 180 2318,15 0,4 0,45 0,46 0,48 82,01 0,88 0,43 1,31 
-1057,92 -142,41 Perfil Nb,rd [kN] 0,4 kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

-1057,92 -142,41 HEB 200 2772,55 0,4 0,43 0,38 0,49 108,63 0,90 0,39 0,99 

-1057,92 -142,41 Perfil Nb,rd [kN] 0,4 kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-1057,92 -142,41 HEB 220 3234,05 0,4 0,42 0,33 0,47 139,87 0,92 0,35 0,78 

CE12 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-1018,54 -112,54 HEB 200 2772,55 0,59 0,63 0,37 0,49 108,63 0,90 0,39 1,06 

-1018,54 -112,54 Perfil Nb,rd [kN] 0,59 kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-1018,54 -112,54 HEB 220 3234,05 0,59 0,61 0,31 0,47 139,87 0,92 0,35 0,83 
-1018,54 -112,54 Perfil Nb,rd [kN] 0,59 kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

-1018,54 -112,54 HEB 240 3763 0,59 0,6 0,27 0,46 177,15 0,94 0,32 0,67 

CE13 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-375,74 -58,02 HEB 140 1526,5 0,59 0,68 0,25 0,45 42,60 0,81 0,55 1,23 
-375,74 -58,02 Perfil Nb,rd [kN] 0,59 kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

-375,74 -58,02 HEB 160 1927,65 0,59 0,64 0,19 0,47 60,35 0,85 0,49 0,85 

-375,74 -58,02 Perfil Nb,rd [kN] 0,59 kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

-375,74 -58,02 HEB 180 2318,15 0,59 0,62 0,16 0,48 82,01 0,88 0,43 0,62 

CE14 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

777,2 -33,69 HEB 120 1207 - - 0,64 0,44 24,83 0,76 0,64 2,67 

777,2 -33,69 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

777,2 -33,69 HEB 140 1526,5 - - 0,51 0,45 42,05 0,81 0,55 0,57 
777,2 -33,69 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

777,2 -33,69 HEB 160 1927,65 - - 0,4 0,47 60,35 0,85 0,49 0,31 

CE15 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

785,05 -51,94 HEB 140 1526,5 - - 0,51 0,45 41,96 0,81 0,55 1,73 
785,05 -51,94 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

785,05 -51,94 HEB 160 1927,65 - - 0,41 0,47 60,35 0,85 0,49 0,74 

785,05 -51,94 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

785,05 -51,94 HEB 180 2318,15 - - 0,34 0,48 82,01 0,88 0,43 0,46 

CE16 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

1482,9 -43,95 HEB 160 1927,65 - - 0,77 0,47 41,09 0,85 0,49 1,30 

1482,9 -43,95 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

1482,9 -43,95 HEB 180 2318,15 - - 0,64 0,48 74,02 0,88 0,43 0,19 
1482,9 -43,95 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

1482,9 -43,95 HEB 200 2772,55 - - 0,53 0,49 107,71 0,90 0,39 0,09 

CE17 

Nsd [kN] (Mz)sd 
[kN.m] 

Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

1482,8 -40,68 HEB 160 1927,65 - - 0,77 0,47 41,09 0,85 0,49 0,96 
1482,8 -40,68 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 

[kN.m] 
χz lambda_z Verif. 

1482,8 -40,68 HEB 180 2318,15 - - 0,64 0,48 74,02 0,88 0,43 0,15 

1482,8 -40,68 Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd 
[kN.m] 

χz lambda_z Verif. 

1482,8 -40,68 HEB 200 2772,55 - - 0,53 0,49 107,72 0,90 0,39 0,07 
 
 
 
 
 
 



XI 
 

Perfis Ortogonais O1 a O9 (L0z = 1,5 m) 
 

O1 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-44,38 -2,41 HEB 120 1207,00 0,40 0,41 0,04 0,44 28,76 0,76 0,64 0,08 

-44,38 -2,41 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-44,38 -2,41 HEB 140 1526,50 0,40 0,41 0,03 0,45 42,60 0,81 0,55 0,06 
-44,38 -2,41 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-44,38 -2,41 HEB 160 1927,65 0,40 0,40 0,02 0,47 60,35 0,85 0,49 0,04 

O2 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-131,56 4,62 HEB 120 1207,00 0,40 0,44 0,11 0,44 28,76 0,76 0,64 0,21 
-131,56 4,62 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-131,56 4,62 HEB 140 1526,50 0,40 0,42 0,09 0,45 42,60 0,81 0,55 0,15 

-131,56 4,62 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-131,56 4,62 HEB 160 1927,65 0,40 0,41 0,07 0,47 60,35 0,85 0,49 0,11 

O3 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1303,10 2,20 HEB 140 1526,50 0,51 0,78 0,85 0,45 19,55 0,81 0,55 1,14 

-1303,10 2,20 Perfil Nb,rd [kN] 0,51 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1303,10 2,20 HEB 160 1927,65 0,51 0,66 0,68 0,47 51,21 0,85 0,49 0,82 
-1303,10 2,20 Perfil Nb,rd [kN] 0,51 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1303,10 2,20 HEB 180 2318,15 0,51 0,60 0,56 0,48 79,80 0,88 0,43 0,66 

O4 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-848,81 -13,75 HEB 120 1207,00 0,40 0,66 0,70 0,44 22,28 0,76 0,64 1,33 
-848,81 -13,75 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-848,81 -13,75 HEB 140 1526,50 0,40 0,54 0,56 0,45 40,93 0,81 0,55 0,86 

-848,81 -13,75 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-848,81 -13,75 HEB 160 1927,65 0,40 0,48 0,44 0,47 60,35 0,85 0,49 0,63 

O5 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-707,09 8,03 HEB 120 1207,00 0,40 0,61 0,59 0,44 26,71 0,76 0,64 0,96 

-707,09 8,03 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-707,09 8,03 HEB 140 1526,50 0,40 0,51 0,46 0,45 42,56 0,81 0,55 0,67 
-707,09 8,03 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-707,09 8,03 HEB 160 1927,65 0,40 0,46 0,37 0,47 60,35 0,85 0,49 0,49 

O6 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-537,62 -6,14 HEB 120 1207,00 0,40 0,56 0,45 0,44 28,75 0,76 0,64 0,71 
-537,62 -6,14 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-537,62 -6,14 HEB 140 1526,50 0,40 0,49 0,35 0,45 42,60 0,81 0,55 0,50 

-537,62 -6,14 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-537,62 -6,14 HEB 160 1927,65 0,40 0,45 0,28 0,47 60,35 0,85 0,49 0,37 

O7 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-365,80 -3,94 HEB 120 1207,00 0,40 0,51 0,30 0,44 28,76 0,76 0,64 0,47 

-365,80 -3,94 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-365,80 -3,94 HEB 140 1526,50 0,40 0,46 0,24 0,45 42,60 0,81 0,55 0,34 
-365,80 -3,94 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-365,80 -3,94 HEB 160 1927,65 0,40 0,43 0,19 0,47 60,35 0,85 0,49 0,25 

O8 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-158,43 -0,46 HEB 120 1207,00 0,40 0,45 0,13 0,44 28,76 0,76 0,64 0,18 
-158,43 -0,46 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-158,43 -0,46 HEB 140 1526,50 0,40 0,43 0,10 0,45 42,60 0,81 0,55 0,13 

-158,43 -0,46 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-158,43 -0,46 HEB 160 1927,65 0,40 0,41 0,08 0,47 60,35 0,85 0,49 0,10 

O9 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-191,59 4,32 HEB 120 1207,00 0,40 0,46 0,16 0,44 28,76 0,76 0,64 0,28 

-191,59 4,32 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-191,59 4,32 HEB 140 1526,50 0,40 0,43 0,13 0,45 42,60 0,81 0,55 0,20 
-191,59 4,32 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-191,59 4,32 HEB 160 1927,65 0,40 0,42 0,10 0,47 60,35 0,85 0,49 0,15 



XII 
 

Perfis Ortogonais O10 a O17 (L0z = 1,5 m) 
 

O10 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-182,16 -27,83 HEB 120 1207,00 0,40 0,45 0,15 0,44 28,76 0,76 0,64 0,64 

-182,16 -27,83 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-182,16 -27,83 HEB 140 1526,50 0,40 0,43 0,12 0,45 42,60 0,81 0,55 0,43 

-182,16 -27,83 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-182,16 -27,83 HEB 160 1927,65 0,40 0,42 0,09 0,47 60,35 0,85 0,49 0,30 

O11 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-443,30 29,97 HEB 120 1207,00 0,40 0,53 0,37 0,44 28,76 0,76 0,64 1,04 

-443,30 29,97 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-443,30 29,97 HEB 140 1526,50 0,40 0,47 0,29 0,45 42,60 0,81 0,55 0,69 

-443,30 29,97 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-443,30 29,97 HEB 160 1927,65 0,40 0,44 0,23 0,47 60,35 0,85 0,49 0,49 

O12 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-640,50 -3,97 HEB 120 1207,00 0,40 0,59 0,53 0,44 27,94 0,76 0,64 0,78 

-640,50 -3,97 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-640,50 -3,97 HEB 140 1526,50 0,40 0,50 0,42 0,45 42,60 0,81 0,55 0,56 

-640,50 -3,97 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-640,50 -3,97 HEB 160 1927,65 0,40 0,46 0,33 0,47 60,35 0,85 0,49 0,42 

O13 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-311,77 -5,77 HEB 120 1207,00 0,40 0,49 0,26 0,44 28,76 0,76 0,64 0,44 

-311,77 -5,77 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-311,77 -5,77 HEB 140 1526,50 0,40 0,45 0,20 0,45 42,60 0,81 0,55 0,31 

-311,77 -5,77 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-311,77 -5,77 HEB 160 1927,65 0,40 0,43 0,16 0,47 60,35 0,85 0,49 0,23 

O14 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-140,66 -5,91 HEB 120 1207,00 0,40 0,44 0,12 0,44 28,76 0,76 0,64 0,24 

-140,66 -5,91 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-140,66 -5,91 HEB 140 1526,50 0,40 0,42 0,09 0,45 42,60 0,81 0,55 0,17 

-140,66 -5,91 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-140,66 -5,91 HEB 160 1927,65 0,40 0,41 0,07 0,47 60,35 0,85 0,49 0,13 

O15 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-762,96 3,64 HEB 120 1207,00 0,40 0,63 0,63 0,44 25,26 0,76 0,64 0,92 

-762,96 3,64 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-762,96 3,64 HEB 140 1526,50 0,40 0,52 0,50 0,45 42,20 0,81 0,55 0,66 

-762,96 3,64 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-762,96 3,64 HEB 160 1927,65 0,40 0,47 0,40 0,47 60,35 0,85 0,49 0,49 

O16 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-149,97 0,45 HEB 120 1207,00 0,90 1,00 0,12 0,44 28,76 0,76 0,64 0,18 

-149,97 0,45 Perfil Nb,rd [kN] 0,90 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-149,97 0,45 HEB 140 1526,50 0,90 0,95 0,10 0,45 42,60 0,81 0,55 0,13 

-149,97 0,45 Perfil Nb,rd [kN] 0,90 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-149,97 0,45 HEB 160 1927,65 0,90 0,93 0,08 0,47 60,35 0,85 0,49 0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 
 

Escoramentos 
 

BN 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] L0z [m] Perfil Nb,rd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-495,93 6,54 

4,03 

HEB 140 1526,50 0,40 0,97 0,32 0,45 37,03 0,32 1,48 1,18 

-495,93 6,54 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-495,93 6,54 HEB 160 1927,65 0,40 0,77 0,26 0,47 58,58 0,39 1,31 0,75 

-495,93 6,54 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-495,93 6,54 HEB 260 4189,00 0,40 0,47 0,12 0,45 214,07 0,66 0,80 0,19 

CN 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] L0z [m] Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-131,91 9,45 

3,90 

HEB 140 1526,50 0,40 0,54 0,09 0,55 42,60 0,34 1,43 0,52 

-131,91 9,45 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-131,91 9,45 HEB 160 1927,65 0,40 0,50 0,07 0,53 60,35 0,40 1,27 0,53 

-131,91 9,45 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-131,91 9,45 HEB 180 2318,15 0,40 0,47 0,06 0,52 82,01 0,47 1,12 0,54 

DM 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] L0z [m] Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1409,00 -19,34 

5,14 

HEB 220 3234,05 0,42 1,02 0,44 0,53 107,48 0,43 1,21 1,20 

-1409,00 -19,34 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

0,42 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1409,00 -19,34 HEB 240 3763,00 0,42 0,88 0,37 0,54 152,16 0,48 1,11 0,89 

-1409,00 -19,34 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

0,42 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1409,00 -19,34 HEB 260 4189,00 0,42 0,80 0,34 0,55 196,06 0,53 1,02 0,72 

EL 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] L0z [m] Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-351,62 -3,68 

8,15 

HEB 180 2318,15 0,40 0,97 0,15 0,52 82,01 0,15 2,35 1,07 

-351,62 -3,68 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-351,62 -3,68 HEB 200 2772,55 0,40 0,80 0,13 0,51 108,63 0,18 2,12 0,74 

-351,62 -3,68 Perfil Nb,rd [kN] 0,40 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-351,62 -3,68 HEB 220 3234,05 0,40 0,69 0,11 0,53 139,87 0,21 1,92 0,53 

FG 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] L0z [m] Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

131,37 1,27 

2,63 

HEB 120 1207,00 - - 0,11 0,56 28,76 0,47 1,13 0,18 

131,37 1,27 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

131,37 1,27 HEB 140 1526,50 - 0,72 0,09 0,55 42,60 0,56 0,97 0,22 

131,37 1,27 Perfil Nb,rd [kN] 
[kN] 

cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

131,37 1,27 HEB 160 1927,65 - 0,67 0,07 0,53 60,35 0,63 0,85 0,27 

IH 

Nsd [kN] (Mz)sd [kN.m] L0z [m] Perfil Nrd [kN] cmz kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1237,71 -16,75 

4,30 

HEB 200 2772,55 0,60 1,39 0,45 0,51 80,84 0,48 1,12 1,23 

-1237,71 -16,75 Perfil Nb,rd [kN] 0,60 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1237,71 -16,75 HEB 220 3234,05 0,60 1,20 0,38 0,53 117,57 0,53 1,01 0,89 

-1237,71 -16,75 Perfil Nb,rd [kN] 0,60 kzz n a Mz,Rd [kN.m] χz lambda_z Verif. 

-1237,71 -16,75 HEB 240 3763,00 0,60 1,03 0,33 0,54 163,23 0,58 0,93 0,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


