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Resumo 

 

As obras de reabilitação de edifícios têm vindo a registar um grande crescimento graças ao turismo e 

ao investimento privado. Tendo em conta o facto da atual legislação obrigar a manutenção das 

fachadas de edifícios com carácter histórico e que muitas vezes os mesmos se encontram num estado 

avançado de degradação, muitas vezes opta-se por demolir todo o seu interior, surgindo a necessidade 

da construção de estruturas temporárias de contenção das fachadas.  

 

Adicionalmente, a crescente valorização dos terrenos à superfície, falta de espaço e obrigatoriedade 

de parqueamento automóvel, torna inevitável a execução de escavações para construção de caves, e 

consequente construção de estruturas de contenção periféricas sob fachadas centenárias. 

 

Esta dissertação visou o estudo do comportamento de uma estrutura de contenção periférica executada 

sob uma fachada centenária, mantida ao abrigo de uma estrutura de contenção da mesma, com base 

num caso de estudo que constituiu a construção de um hotel na Avenida Duque de Loulé. 

 

Para o estudo numérico do comportamento das estruturas de contenção periférica e de fachada foram 

realizadas duas modelações recorrendo aos programas de cálculo automático de elementos finitos 

Plaxis 2D e SAP2000, respetivamente. Com o intuito de aproximar o modelo à situação real, recorreu-

se aos dados da monitorização para calibrar os modelos, nomeadamente através da alteração dos 

parâmetros geotécnicos, no caso da estrutura de contenção periférica, e através da introdução de 

ações atuantes, no caso da contenção da fachada. Calibrados os modelos, foi feito um estudo do 

comportamento destas estruturas e analisados os seus deslocamentos. 
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Abstract 

 

The rehabilitation of buildings has been booming due to tourism and private investment. Taking into 

account the fact that the current legislation obliges the maintenance of historical buildings façade and 

that they are often in an advanced state of degradation, it is often chosen to demolish their entire interior, 

creating the need to build temporary structures to contain the facades. 

 

In addition, the increasing value of surface land, lack of space and mandatory parking area, makes it 

inevitable to make excavations for the construction of basements and consequent need to construct 

earth retaining structures. 

 

This dissertation aims to study the behavior of a retaining walls executed under historical facades, 

maintained through a retaining structure, based on a case study related to the construction of a hotel at 

Avenida Duque de Loulé. 

 

For the numerical study of the behavior of the peripheral and facade retaining structures, two models 

were developed using Plaxis 2D and SAP2000, which are finite softwares. In order to approximate the 

model to reality, the monitoring data was used to calibrate the models, namely by changing the 

geotechnical parameters, regarding the retaining wall, and by introducing external actions, in the case 

of the retaining facade structure. After calibrating the models, a study was made from the behavior of 

these structures and their displacements were analyzed. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento geral 

A crescente ocupação dos centros urbanos tornou a existência de novos espaços uma raridade e, 

nesse sentido, a reabilitação de edifícios tem vindo a ganhar importância no sector da construção. Há 

que investir na recuperação de património pré-existente e ao mesmo tempo adaptá-lo com 

modernidade e acessibilidades cómodas. No entanto, muitos destes edifícios não estão habilitados 

para suportar as infraestruturas de um edifício moderno, pelo que se opta, muitas vezes, por demolir o 

seu interior, mantendo as fachadas por questões regulamentares. Consequentemente, surge a 

necessidade de construir uma estrutura temporária de contenção das fachadas.  

 

Para além disso, a execução de escavações para a construção de caves, quando se reconstrói um 

edifício com valor histórico, é praticamente inevitável, visto que constitui uma mais valia muito apreciada 

pelo mercado imobiliário, dada a crescente valorização dos terrenos à superfície, falta de espaço e 

obrigatoriedade de parqueamento automóvel. Deste modo, as tecnologias de execução de uma 

estrutura de contenção periférica em simultâneo com a obrigatoriedade de manutenção de uma fachada 

centenária constitui uma prática cada vez mais comum nas obras, em centros urbanos. É por isso 

conveniente, o desenvolvimento de estudos que testemunhem o comportamento destes dois tipos de 

estruturas em simultâneo, promovendo a evolução do seu conhecimento e otimização deste tipo de 

obras. 

 

Esta dissertação tem o seu enfoque na obra de construção de um hotel no centro de Lisboa, onde se 

conservou a fachada, se privilegiou a construção em profundidade e onde será abordado o estudo e a 

modelação destes dois tipos de estruturas: estrutura de contenção de fachada e estrutura de contenção 

periférica. 

 

1.2. Objetivos da dissertação 

O acompanhamento desta obra teve o seu início em Outubro de 2015, sendo de grande interesse 

pessoal o acompanhamento dos trabalhos de demolição do interior do edifício e simultânea construção 

da estrutura de contenção de fachada, seguida da escavação e construção da contenção periférica, o 

que constituiu um dos objetivos desta dissertação. 

 

Com base no acompanhamento da obra e respetivo projeto, o estudo do comportamento da estrutura 

de contenção periférica, ao longo do seu faseamento construtivo, através da aplicação do software de 

cálculo automático de elementos finitos, Plaxis 2D, como ferramenta de análise de uma secção da obra, 

representa um dos principais objetivos desta dissertação. Adicionalmente será também estudado o 

comportamento de uma fachada centenária, nomeadamente os deslocamentos sofridos, após a 
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demolição do interior do edifício, escavação e construção da estrutura de contenção periférica. Com 

efeito, recorre-se ao programa de elementos finitos SAP2000. 

 

Com base nas visitas à obra pretende-se, tendo em conta os principais acontecimentos da obra, 

comparar a solução proposta em projeto com a efetivamente implementada em obra, atendendo à 

informação dada pela instrumentação e observação. Estabeleceu-se como objetivo a realização de 

uma análise comparativa da instrumentação com a modelação e calibração do modelo, com o intuito 

de aproximar estas duas realidades. Este objetivo é válido tanto para a modelação da fachada 

(SAP2000) como para a modelação da parede de contenção (Plaxis 2D).  

 

1.3. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos e a sua bibliografia. O presente descreve o 

âmbito desta dissertação, os objetivos e uma breve descrição dos seguintes capítulos.  

 

No segundo capítulo constam os fundamentos teóricos que se consideraram necessários para o 

enquadramento e compreensão de estruturas de suporte flexíveis, enfatizando a tecnologia de 

construção de paredes de Munique, utilizada na obra que serviu de caso de estudo, e ainda uma breve 

contextualização das estruturas de contenção de fachada. 

 

O terceiro capítulo corresponde à descrição do caso de estudo, elementos base da obra, 

nomeadamente a descrição pormenorizada do projeto de contenção de fachada e periférica, os seus 

condicionalismos, cenário geológico e por fim, a apresentação do seu plano de instrumentação e 

observação e respetivos resultados. 

 

O quarto capítulo contempla o estudo de uma secção da obra, em particular a estrutura de contenção 

periférica, com o recurso a um programa de elementos finitos, o Plaxis 2D, o qual foi calibrado de forma 

a aproximar os seus resultados aos registos da monitorização em obra. No final deste capítulo, é 

realizado um paralelismo entre os resultados do modelo com o que efetivamente aconteceu em obra. 

 

No quinto capítulo, é apresentada a modelação desenvolvida no software SAP2000, que engloba a 

fachada e a sua estrutura de contenção na fase final da escavação. Do mesmo modo, no final deste 

capítulo, efetua-se uma análise comparativa dos valores dos deslocamentos obtidos pelo modelo com 

os obtidos pela monitorização da obra.   

 

Por fim, o capítulo seis diz respeito às conclusões de uma forma geral em relação aos objetivos 

propostos e às duas modelações efetuadas. Este capítulo comtempla também os desenvolvimentos 

futuros propostos, com vista à continuação de estudos relacionados com a simultaneidade de estruturas 

de contenção de fachada e escavações e consequente construção de paredes de contenção nas suas 

imediações.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Estruturas de contenção periférica  

 Introdução 

A recente realização de grandes escavações suportadas por estruturas de suporte flexíveis em centros 

urbanos fez com que a previsão dos deslocamentos das mesmas, adquirisse uma grande importância.  

 

As estruturas de contenção têm como função suportar os impulsos do terreno, bem como o incremento 

dos mesmos originado pelas cargas verticais na vizinhança da estrutura e também por variações do 

nível freático.  

 

Atendendo ao atual paradigma de competitividade territorial nos grandes centros urbanos, estas 

estruturas estão cada vez mais esbeltas, ocupam o mínimo espaço possível, de forma a não 

condicionar o avanço da obra, nem a sua zona circundante.  

 

Segundo o Eurocódigo 7, consideram-se estruturas de suporte ou contenção, aquelas que suportam 

terreno, rocha e água, separando plataformas de terreno a diferentes cotas, evitando o escorregamento 

causado pelo peso próprio do maciço, ou por carregamentos externos. [1]  

 

Atendendo à grande variedade de estruturas de contenção, a função do projetista passa por encontrar 

a melhor correlação entre o tipo de terreno e o tipo de tecnologia a adotar, tendo em conta os 

condicionamentos técnicos e económicos e sempre presente o cumprimento dos critérios de 

segurança.  

 

Salienta-se ainda que, por se tratarem de obras geotécnicas, o seu comportamento e desempenho em 

obra é determinante pelo que, no decorrer desta haverá a confirmação do projeto ou, em alternativa, a 

sua atualização ou até mesmo correção. 

 

O Eurocodigo 7 admite a existência de três tipos de estruturas de contenção: 

• Estruturas de contenção rígidas (ou muros de suporte); 

• Estruturas de contenção flexíveis (ou cortinas); 

• Estruturas compósitas (um misto das duas anteriores). [1] 

 

No caso da obra em estudo, a solução adotada foi a parede de Berlim definitiva, que constitui uma 

estrutura de contenção flexível, à qual será dado particular destaque nos futuros capítulos, excedendo 

o âmbito da presente dissertação o aprofundamento das restantes estruturas de contenção. 
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  Estruturas de suporte flexíveis 

Conforme anteriormente referido, as escavações urbanas são, em regra geral, realizadas com face 

vertical por motivos de economia de espaço, e portanto, as estruturas para o seu suporte são 

suscetíveis de experimentar em serviço deformações que condicionam a grandeza e a distribuição dos 

impulsos de terras. Como tal, as estruturas de contenção flexíveis são estruturas cujo peso próprio é 

desprezável e funcionam sobretudo à flexão, sendo por isso estruturas esbeltas e de espessura 

reduzida.  

 

Segundo Peck (1972), estas englobam todo o conjunto de soluções de contenção cujas deformações, 

induzidas pelas pressões do solo, produzem um efeito significativo na distribuição das tensões atuantes 

nas estruturas, bem como na grandeza dos impulsos, momentos fletores e esforços transversos para 

que são dimensionadas. [2] 

 

Note-se que, este tipo de estruturas experimenta comportamentos diferentes consoante se encontre 

na sua fase provisória ou definitiva: na primeira, a estrutura funciona como uma viga contínua, em que 

as ancoragens funcionam como apoios horizontais, enquanto que na segunda, a cortina está 

rigidamente apoiada ao nível dos pavimentos dos pisos enterrados e das fundações. No entanto, tendo 

em conta o âmbito desta dissertação, será dado enfase à fase provisória destas. [3] 

 

Reconhecem-se várias estruturas de suporte flexíveis que podem ser designadas por “cortinas” ou 

“paredes” e diferem nos componentes (ancoradas, escoradas, com um ou vários níveis de apoio), 

materiais (betão armado, estruturas metálicas, calda de cimento) e processos construtivos. Destacam-

se os seguintes tipos: paredes moldadas, cortinas de estacas, estacas prancha, paredes de Berlim 

(provisórias), paredes de Munique (definitivas). 

 

As estruturas de suporte flexíveis tornaram-se uma solução económica construtivamente devido à sua 

incorporação na estrutura definitiva, desempenho de funções de fundação e revestimento, sem 

necessidade de posterior acabamento e pelo facto de permitirem a realização de escavações com 

elevada profundidade sem causar danos significativos nas estruturas e infraestruturas vizinhas. 

 

 Impulsos do solo 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro, a diferença entre os impulsos do solo que se desenvolvem 

nas estruturas de suporte “rígidas” e nas de suporte “flexível”. Relativamente às primeiras, nas quais 

se incluem os muros de alvenaria, muros de betão armado, ou não, e os muros de gabiões, os 

movimentos mais importantes a que estas estão sujeitas são os de corpo rígido. Isto significa que, os 

impulsos que neles se desenvolvem podem ser determinados através de teorias de cálculo de impulso, 

visto que estes são independentes da estrutura de suporte. Concluindo, o que condiciona o cálculo dos 

impulsos do solo é a ocorrência do referido deslocamento de corpo rígido. [4] Por outras palavras, as 

estruturas de contenção rígidas são estruturas em que o peso próprio é determinante para suster o 
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impulso do terreno, garantindo que não ocorram nem deslocamentos significativos, nem o deslizamento 

do terreno suportado. 

 

Relativamente às estruturas de suporte flexível, nas quais se incluem as estacas pranchas, paredes 

moldadas, cortinas de estacas, parede tipo muro de Berlim, entre outras, estas experimentam em 

serviço, deformações por flexão capazes de condicionar a grandeza e a distribuição dos impulsos do 

solo que sobre elas atua. Deste modo, a deformabilidade da estrutura altera o diagrama de impulsos, 

que por sua vez modifica os esforços e consequentemente modifica novamente as deformações da 

estrutura. [4] Trata-se de um problema de interação solo-estrutura, uma vez que os impulsos gerados 

no contato entre o solo e a estrutura não pode ser explicado por nenhuma teoria de impulsos, mas é 

antes o resultado de um processo de interação, estimado com base no deslocamento mobilizado. [5]  

 

No que diz respeito à teoria de Coloumb, perante uma estrutura de suporte sem travamento horizontal, 

assume-se que existe uma rotação em torno da base ou uma translação da estrutura de suporte e que 

o material é perfeitamente plástico, raciocínio esse que ainda hoje é válido para uma primeira estimativa 

das pressões de terras no caso de estruturas de suporte rígidas. [5] 

 

No caso das estruturas de suporte flexíveis, que necessitam de travamento horizontal, ao se proceder 

à fixação do primeiro nível de travamento, a rotação deixa de ser em torno da base e passa a ser em 

torno do topo, sendo o deslocamento praticamente nulo na zona adjacente ao ponto de fixação e 

aumentando à medida que se aumenta a altura livre da escavação. [5]  

 

No entanto, é interessante referir que, comparando estes dois tipos de estruturas, sujeitos às mesmas 

ações, os momentos que se instalam nas estruturas de suporte flexíveis são menores dos que que se 

instalam numa estrutura de suporte rígida. Efetivamente, esse facto deriva de os impulsos impostos 

pelo terreno terem maior liberdade para se redistribuírem, o que tem como consequência um maior 

deslocamento da estrutura e do solo. [6] 

 

2.1.3.1. Diagramas de Terzaghi e Peck 

Os deslocamentos horizontais derivados da descompressão do solo durante a escavação, que ocorrem 

no sentido do interior da mesma, provocam tensões do tipo ativo atrás da cortina e tensões do tipo 

passivo na frente da cortina. Por sua vez, nas seguintes fases de escavação o solo por escavar está 

sujeito a tensões superiores às tensões de repouso o que provoca maiores deslocamentos na cortina. 

Nesse sentido, surge a necessidade de travar horizontalmente estas estruturas e, numa fase provisória, 

a estimativa do valor do pré-esforço das ancoragens ou da carga a suportar pela escora, passa por 

equilibrar as pressões de terras geradas. [3]  

 

Por conseguinte, o pré-esforço em apoios pontuais de uma parede de contenção consiste na aplicação 

de forças contra o maciço o que, não só proporciona a reposição do estado de tensão horizontal e de 
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recuperação de parte dos deslocamentos sofridos pela cortina devido à escavação, como também, 

prepara o restante maciço para as fases seguintes, através da redução das tensões do lado passivo o 

que origina menores deformações. Deste modo, garante-se um bom comportamento em termos de 

esforços e deslocamentos da parede e da sua envolvente, porque as forças associadas à retirada do 

solo serão menores e, naturalmente, na fase seguinte da escavação, menores serão as deformações. 

[6] 

 

Após vários estudos de Terzaghi, tornou-se claro que não seria possível desenvolver uma teoria do 

cálculo dos impulsos em estruturas de contenção flexíveis. No entanto, após uma análise empírica de 

esforços em inúmeras escoras, foram definidas as envolventes de pressões aparentes, as quais 

correspondem aos diagramas de Terzaghi e Peck (Figura 1). Deste modo, a força a aplicar nas escoras 

ou nas ancoragens, corresponde àquela que é necessária para assegurar o equilíbrio das pressões 

exercidas pelas terras sobre a estrutura de suporte. [7]   

 

 

Figura 1 - Diagramas de Terzaghi e Peck 

 

De notar que, estes diagramas são úteis para realizar uma estimativa do valor das forças que serão 

instaladas nas escoras ou do nível de pré-esforço a aplicar nas ancoragens, numa ótica de pré-

dimensionamento. Na Figura 1, Ka corresponde ao coeficiente de impulso ativo, 𝛾 corresponde ao peso 

volúmico do solo, cu indica a resistência não drenada do solo e H toma o valor da altura da escavação. 

 

No que se refere às cortinas ancoradas, a questão que se coloca não é a de quais os impulsos que se 

desenvolvem no tardoz da estrutura, mas sim, para que valores dos impulsos se procede à escolha do 

pré-esforço das ancoragens. Com efeito, a carga a aplicar é a que provoca deslocamentos compatíveis 

com o meio envolvente, de modo a equilibrar os diagramas de Terzaghi e Peck, e que corresponde a 

um adequado comportamento da escavação. Por outras palavras, e concluindo, a componente 

horizontal do pré-esforço em cada ancoragem e da força de dimensionamento de cada escora, é dada 

aproximadamente pela resultante dos diagramas empíricos de impulso ativos, na área de influência da 

ancoragem e escora, respetivamente. 
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 Estruturas de contenção flexíveis: cortinas multi-escorada e multi-

ancorada 

Tal como exposto anteriormente, as estruturas de contenção flexíveis dividem-se em dois tipos:  as 

cortinas escoradas e a ancoradas. Relativamente às primeiras são cortinas que podem ser apoiadas 

em vários níveis de escoras (multi-escoradas), que garantem a entivação do terreno. O seu 

funcionamento baseia-se, fundamentalmente, na rigidez axial das escoras que, sendo elevada, permite 

que os deslocamentos sejam pequenos. Refere-se que, as escoras garantem a entivação do terreno 

sem que seja necessária uma prévia instalação da tensão de suporte, e por isso, este tipo de soluções 

tem uma natureza essencialmente passiva.  

 

Pelo contrário, nas soluções ancoradas, as escoras são substituídas por um elemento de rigidez axial 

de uma ordem de grandeza inferior: as ancoragens. No entanto, os deslocamentos de uma cortina 

ancorada não dependem só da rigidez dos elementos de apoio, mas também da alteração do estado 

de tensão que a instalação de uma grande carga nas ancoragens provoca no solo, pelo que este tipo 

de estruturas apresenta um carácter de natureza ativa. [7]  

 

É de notar que não é o efeito de imposição de deslocamentos, no sentido contrário ao interior da 

escavação, causado pelo pré-esforço, que faz com que os deslocamentos experimentados pelas 

cortinas ancoradas sejam da mesma ordem de grandeza que os das cortinas escoradas. Isto porque, 

comparando os deslocamentos de uma cortina ancorada contabilizando ou não o efeito dos 

deslocamentos correspondentes à aplicação do pré-esforço, os deslocamentos são razoavelmente 

semelhantes. Conclui-se então que as ancoragens não funcionam pela sua rigidez nem pela imposição 

de deslocamentos, mas sim pela alteração do estado de tensão que causam no solo suportado. [7] 

 

 

 

Figura 2 - Evolução do estado de tensão em elemento de solo suportado por uma cortina multi-ancorada – 

adaptado de [7] 

 

 

Analise-se mais detalhadamente o estudo do estado de tensão/deformação de um maciço sujeito ao 

comportamento mecânico das ancoragens (Figura 2). Neste caso, considera-se um modelo não linear, 
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que pretende representar o mais fielmente possível o comportamento do solo, admitindo que σ1 (tensão 

vertical) e σ3 (tensão horizontal) são tensões principais e que se mantêm tensões principais do elemento 

solo representado no tardoz da cortina, durante a escavação e o pré-esforço: 

 

• Fase 1 - 1ª escavação: σ1 (tensão vertical) não se altera e σ3 (tensão horizontal) decresce, logo, 

a σ1 - σ3 (tensão deviatórica) sofre um incremento ao qual corresponde, analisando a evolução 

da tensão-deformação, a um deslocamento δ1; 

• Fase 2 – Realização do pré-esforço: σ1 (tensão vertical) não se altera e σ3 (tensão horizontal) 

aumenta, logo, a σ1 - σ3 (tensão deviatórica) sofre um decréscimo; 

• Fase 3 – 2ª escavação: σ1 (tensão vertical) não se altera e σ3 (tensão horizontal) decresce, 

logo, a σ1 - σ3 (tensão deviatórica) sofre um novo incremento ao qual corresponde, analisando 

a evolução da tensão-deformação, a um deslocamento δ3. 

 

Finalmente, o que a fase 3A pretende representar é a evolução que a curva tensão-deformação teria 

caso não fosse realizada a fase 2 (a execução do pré-esforço), ao qual corresponde um deslocamento 

δ3A substancialmente superior ao deslocamento δ3. Conclui-se, conforme se pretendia comprovar, que 

uma cortina ancorada trabalha sobretudo pela alteração do estado de tensão causada pelas 

ancoragens, como preparação das fases seguintes. [7] 

 

2.1.4.1. Deslocamentos no tardoz das estruturas de contenção flexíveis 

As obras de contenção periférica em meio urbano requerem uma atenção especial durante a 

elaboração do projeto uma vez que o seu grande risco não se encontra na fase definitiva, mas sim na 

sua fase de construção. Apesar da complexidade da estimativa dos deslocamentos devido ao 

fenómeno de interação solo-estrutura, pretende-se que aquando do dimensionamento da estrutura de 

contenção, se controle os deslocamentos induzidos pela descompressão dos solos, quando estes são 

expostos durante a escavação. Não obstante o facto destes deslocamentos serem estimados durante 

a fase de projeto, estes devem ser controlados no decorrer da obra de modo a não afetar a segurança 

da mesma, bem como não comprometer o bom funcionamento dos edifícios e serviços na vizinhança. 

 

Conforme referido no subcapítulo anterior, os movimentos de uma cortina de contenção têm origem no 

alívio de tensões iniciais horizontais e verticais, provocadas pela escavação, resultando em alterações 

do estado de tensão no terreno envolvente. Estas traduzem-se, essencialmente, em deslocamentos 

horizontais na cortina e deslocamentos verticais do solo, a tardoz da estrutura. [8] 

 

No meio urbano é importante também ter em conta a ocorrência de assentamentos no tardoz da cortina, 

uma vez que estes podem ter implicações diretas nas construções adjacentes. Estes assentamentos 

podem ser induzidos pela deflexão da cortina durante a escavação, pela construção da parede de 

contenção, ou devido à instalação das ancoragens. [9] 
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a) b) 

Como é possível observar na Figura 3, a cortina apresenta comportamentos diferentes consoante o 

tipo de sistema de suporte.  Por um lado, o esquema da esquerda apresenta um sistema de cortina em 

consola onde são permitidos deslocamentos à superfície logo, verifica-se que a maior parte dos 

deslocamentos horizontais se dão à superfície, logo, registam-se valores superiores de assentamentos 

exatamente no tardoz da cortina. Por outro lado, no esquema da direita, a cortina encontra-se 

restringida na superfície por meio de uma ancoragem ou uma escora, pelo que os deslocamentos 

horizontais máximos ocorrem a maior profundidade e consequentemente os assentamentos no tardoz 

da cortina serão superiores, relativamente ao esquema anterior. [9] 

 

 

Figura 3 - Diferenças na deformação horizontal e padrão de assentamento de uma estrutura de suporte:  

a) em consola e b) escorada ou ancorada (adaptado de [9]) 

 

Concluindo, o que influência os deslocamentos (verticais e horizontais) de uma estrutura de suporte, 

para além do cenário geológico onde esta se insere, são também as suas próprias características, tais 

como a posição e rigidez do seu sistema de suporte (ancoragens ou escoras) e a sua própria rigidez. 

[9]. 

 

 Paredes de Munique ou Berlim definitivo 

Conforme referido anteriormente, a solução adotada para a contenção periférica foi do tipo Berlim 

definitivo ou também designado como paredes de Munique. Esta técnica, vulgarmente usada nos dias 

de hoje nos centros urbanos, começou a ser utilizada e desenvolvida na década de 70 e insere-se na 

categoria de paredes multi-apoiadas. Consiste numa execução faseada de painéis de betão armado 

desde o primeiro nível de escavação até se atingir o fundo da escavação. [6] 

 

As paredes de Munique, são escavadas e executadas geralmente de forma alternada de modo a 

aproveitar o “efeito de arco”. Visto que, durante a escavação, ocorre uma redução significativa das 

tensões na zona escavada e um aumento das mesmas no solo lateralmente adjacente, a zona não 

escavada entre painéis, geralmente denomina por “banquetas” de terra, suporta esses impulsos de 

terreno, resultantes da descompressão do terreno. [6] 

Em suma, o efeito de arco é um exemplo de redistribuição de cargas em que se denota uma tendência 

da estrutura para redistribuir as cargas, que aumentam nas zonas menos móveis e aliviam nas zonas 

mais deformáveis.   
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Relativamente à estabilidade vertical da estrutura, esta é assegurada pela prévia execução de perfis 

metálicos ou microestacas no plano da parede ou, se o mesmo não for possível, por limitações da 

envolvente ou constrangimentos da máquina de furação, estes poderão ficar fora do plano da parede, 

mas ligados à mesma através de cachorros metálicos. Se for esse o caso, na fase definitiva a sapata 

será dimensionada de modo a garantir a estabilidade vertical da parede de contenção, sendo as 

microestacas ou perfis metálicos desativados. 

 

No que diz respeito à estabilidade horizontal, na fase provisória desta estrutura, é assegurada por 

ancoragens pré-esforçadas ou escoras que controlam as suas deformações, esforços de flexão e os 

deslocamentos, mantendo-os dentro de valores considerados como aceitáveis. Na fase definitiva, a 

estrutura das lajes das caves será responsável pela estabilidade da parede de contenção, sendo as 

ancoragens provisórias desativadas após a conclusão da referida estrutura. 

 

Este tipo de solução apresenta inúmeras vantagens tais como: o facto de ser competitivo em situações 

de áreas de implantação reduzidas, com limitação de espaço de estaleiro; de permitir executar, durante 

a escavação, a parede definitiva; e por último, a possibilidade de alteração do número de travamentos 

(ancoragens ou escoras) caso os condicionamentos de escavação sejam redefinidos em fase obra, em 

função das reais características dos terrenos escavados, assim como dos resultados do Plano de 

Instrumentação e Observação.  

 

 Estruturas de contenção de fachadas 

2.1.6.1. Fachadismo 

O fachadismo consiste num método de reabilitação que apresenta como princípio a combinação entre 

o valor histórico e a modernidade, na medida em que, todo o interior do edifício é demolido, restando 

as fachadas históricas, as quais serão posteriormente ligadas a uma nova estrutura a construir. [10] 

Deste modo, no espaço temporal que compreende a demolição do edifício antigo até à construção do 

novo, torna-se necessário fornecer meios de suporte à fachada mantida, de modo a que esta resista, 

em condições de segurança, às ações impostas pelo meio envolvente. 

 

 

No entanto, esta prática é alvo de controvérsia, na medida em que há quem defenda que os edifícios 

históricos devem ser mantidos na sua totalidade, enquanto que outros aceitam o compromisso da 

conservação da fachada histórica e todo um novo edifício no seu interior, adaptado às necessidades 

dos dias de hoje. Por último, há quem defenda que se deveria demolir a totalidade do edifício e 

reproduzir a arquitetura da fachada com valor histórico. 
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Relativamente aos primeiros, independentemente da validade dos seus argumentos, atendendo à 

elevada suscetibilidade do nosso país à atividade sísmica, muitos desses edifícios por reabilitar não 

cumprem os atuais regulamentos de segurança quanto aos sismos e torna-se necessário intervir a nível 

estrutural.  

 

Relativamente ao segundo caso, tem como vantagem a manutenção de fachadas com valor histórico 

em simultâneo com o facto de tornar possível a construção de caves, aumentar a área útil e de toda 

uma nova construção, cumprindo os atuais regulamentos. Contudo surge a incerteza relativamente ao 

bom desempenho do comportamento da fachada mantida em conjunto com a nova estrutura do edifício 

construído no seu interior, no decorrer de um sismo. 

 

Por último surge a terceira opinião, que sugere a demolição da totalidade do edifício por reabilitar e 

construção de um novo no seu lugar, reproduzindo a fachada antiga, na medida em que tornaria a obra 

mais económica, eficiente e seguramente mais fiável à ação sísmica. Isto porque, a obrigação da 

manutenção de uma fachada implica trabalhos de demolição muito minuciosos, construção da estrutura 

de contenção, ligação da nova construção à fachada antiga e todos os condicionamentos a nível de 

espaço e de tempo que estes trabalhos acarretam, que acabam por encarecer e atrasar 

substancialmente a obra.  

 

No entanto, atendendo aos atuais regulamentos, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Lisboa, 

é obrigatória a manutenção da fachada principal exceto em casos de ruína iminente ou incapacidade 

estrutural, atestada por vistoria municipal, pelo que o último caso sugerido não é possível de acordo 

com o referido Plano. [11]  

 

2.1.6.2. Localização e geometria da estrutura de contenção de fachada 

Em primeiro lugar, antes de definir e dimensionar qualquer estrutura de contenção de fachada, é 

sempre importante avaliar o estado de conservação da fachada a manter, a sua configuração, o espaço 

envolvente e o estado de conservação. No entanto, é evidente que, de edifício para edifício, há uma 

grande variedade de restrições e particularidades, mas o principal objetivo destas estruturas é o de 

fornecer às paredes mantidas, a estabilidade e resistência contra as ações a que estarão sujeitas 

durante o período de trabalhos. [12] 

 

Adicionalmente, poderá ser necessário reforçar a fachada, por exemplo, através da execução de betão 

projetado, ainda antes da montagem da estrutura de contenção e retirada das paredes estruturais, de 

modo a garantir a integridade da fachada. [12] 

 

Tratando-se de estruturas provisórias, geralmente são utilizadas estruturas metálicas, porque são 

relativamente leves e ao mesmo tempo resistentes, tornando-se muito versáteis e permitindo uma 

aplicação com bastante rapidez e flexibilidade. 
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Os tipos de estruturas de contenção de fachada podem subdividir-se em três categorias:  

• Totalmente externo: quando a estrutura de contenção está inteiramente fora da fachada;  

• Puramente interno: quando a estrutura de contenção está localizada por trás da fachada, na 

zona da futura construção;  

• Parte interna/externa: conjugação dos dois tipos anteriores. 

 

Relativamente à primeira, o facto da respetiva estrutura estar fora do edifício não interfere na demolição 

do mesmo nem nos trabalhos de construção do futuro edifício. Para além disso, visto que esta estrutura 

é montada antes de se iniciarem os trabalhos de demolição, consegue-se limitar os deslocamentos que 

surgem durante os trabalhos de demolição. [13] No entanto, nem sempre isso é possível, pelo simples 

facto da estrutura ocupar a via pública: não só pelas contingências regulamentares, como também pelo 

facto desta estrutura necessitar de fundações, e estas, por sua vez, ocuparem a via pública surgindo a 

possibilidade de intercetarem infraestruturas enterradas. 

 

Por outro lado, apesar das estruturas de contenção de fachada interiores não apresentarem as 

desvantagens anteriores, estas ocupam área de construção e interferem com as operações de trabalho 

tanto de demolição como de construção. [14] Deste modo, cria-se uma dependência entre o andamento 

dos trabalhos de demolição e os de montagem da estrutura de suporte. Neste caso, a estrutura é 

montada por fases, de cima para baixo, à medida que o interior do edifício vai sendo demolido e vão 

sendo substituídos os apoios que os elementos demolidos conferiam por aqueles que são mantidos. 

[13] 
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3. CASO DE ESTUDO 

3.1. Enquadramento geral da obra 

A obra que serviu de caso de estudo a esta dissertação foi a da construção de um futuro hotel na Av. 

Duque de Loulé, nomeadamente, nas fases referentes à contenção de fachadas, escavação de entre 

dois a três pisos enterrados e respetiva contenção periférica. Este estudo incide no comportamento da 

estrutura de contenção de fachada e periférica nas fases de demolição e escavação. 

 

Esta é uma obra do tipo Fachadismo visto que a fachada é preservada, neste caso recorrendo a uma 

estrutura metálica provisória, sendo o seu interior totalmente demolido dando lugar a todo um novo 

edifício. 

 

O projeto compreende a recuperação da fachada principal, a demolição da fachada tardoz e de 

empena, sendo o interior do edifício também demolido, tendo em conta que a fachada principal foi 

preservada por se considerar património arquitetónico, salvaguardadas pelo Instituto Português do 

Património Arquitetónico (IPPAR). 

 

O presente capítulo destina-se ao enquadramento da obra em questão, fazendo referência às soluções 

adotadas, condicionamentos, cenário geológico e ao plano de instrumentação e monitorização. 

 

 Localização 

O edifício localiza-se numa zona nobre da cidade de Lisboa, na Avenida Duque de Loulé, junto do seu 

cruzamento com a Rua Camilo Castelo Branco e com a Rua Eça de Queirós. Na Figura 4 compreende-

se a localização do hotel nesta zona privilegiada de Lisboa, caracterizada pela existência de inúmeros 

edifícios do século passado, pelo que a manutenção da sua fachada é obrigatória.  

 

Figura 4 – Fotografia aérea da área de implantação da obra em estudo (adaptado de [15])  
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De referir que o lote em causa resulta da junção de dois edifícios, outrora ocupados por prédios urbanos 

distintos, sendo um deles constituído por piso térreo, primeiro, segundo e terceiro andares e sótão. O 

segundo edifico, já se encontrava demolido excetuando uma pequena porção da fachada. 

 

A fachada de empena e tardoz serão totalmente demolidas, sendo o lote ao lado ocupado, criando um 

acréscimo de área útil para o imobiliário. O edifício final terá um total de sete pisos e dois a três pisos 

enterrados, conforme se pode observar nas Figuras 5 e 6, cedidas pelo projeto de arquitetura.  

 

 

Figura 5 – Situação do edifício antes da intervenção (adaptado de [16]) 

 

Figura 6 – Resultado final da obra (adaptado de [16]) 

 

Devido à proximidade da obra em causa com inúmeros edifícios, foi elaborado um plano de 

instrumentação e monitorização que será descrito com pormenor mais adiante. 

 

 

  Elementos base 

O projeto de recalcamento de fachadas e de escavação e contenção periférica foi desenvolvido pela 

empresa JETsj e teve por base os seguintes elementos: 
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• Projeto de Arquitetura, elaborado pela empresa “ARP ARQUITECTOS”, em Janeiro de 2015;  

• Projecto de Licenciamento de Estruturas e Fundações, elaborado pela empresa “PECNON”, 

em Fevereiro de 2015;  

• Estudo geológico-geotécnico, elaborado pela empresa Geocontrole, em Março de 2015;  

• Estudo hidrogeológico, elaborado pela empresa Grandewater – Hidrogeologia Aplicada, Lda 

para a empresa Geocontrole, em Março de 2015. 

 

Além do acesso aos projetos e estudos anteriormente mencionados, foram feitas inúmeras visitas à 

obra por forma a acompanhar as soluções adotadas, compreender as condicionantes e perceber a 

importância da monitorização, numa constante adaptação do projeto ao que é efetivamente executado 

em obra.  

 

Os trabalhos de execução foram efetuados pela empresa HCI Construções e os trabalhos de 

monitorização da instrumentação colocada ficaram a cargo da empresa Consórcio Pedro Palha da Silva 

/ João Pedro Rodrigues Cancela. 

 

3.2. Condicionamentos 

Tendo em conta a natureza geotécnica deste tipo de obras, existe uma incerteza significativa na 

definição dos parâmetros geotécnicos durante a fase de projeto. É, por isso, crucial fazer um 

levantamento das condições de vizinhança e do seu estado de funcionamento, fazer ensaios ao terreno 

e monitorizar o comportamento da obra com recurso ao plano de instrumentação e observação. Isto 

permite uma validação dos critérios assumidos em projeto, ou uma redefinição destes em tempo útil. 

Há portanto uma constante retroanálise do projeto em fase de obra, em função da observação do 

comportamento desta. 
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 Condições de vizinhança e condicionamentos construtivos 

No que se refere à envolvente, pode-se constatar que o edifício apresenta alçados com fronteiras 

bastante distintas (Figura 7): 

 

Figura 7 – Condições de fronteira do perímetro da obra (adaptado de [17])  

 

• Alçado noroeste: existência de um edifício com quatro pisos e seis caves; 

• Alçado nordeste: existência de um edifício com seis pisos elevados e sem caves; 

• Alçado este e sudeste: confrontado com a manutenção de uma fachada; 

• Alçado oeste e sudoeste: fronteira com a via pública de duas avenidas muito movimentadas.  

 

Pela observação da Figura 7 pode verificar-se que existem edifícios muito próximos ao recinto de 

escavação, (alçado noroeste e nordeste) cuja integridade estrutural também constitui um fator 

condicionante. De especial importância será de observar o alçado nordeste visto que, este edifício não 

apresenta caves. 

 

Atendendo a estes factos pode-se concluir que, o principal condicionamento em termos de questões 

construtivas foi a necessidade de preservar a fachada principal. Para além de ter que ser dimensionada 

e construída toda uma estrutura de contenção de fachada, e de esta ter que ser semanalmente 

monitorizada, a conservação das fachadas limita os acessos à obra, espaço útil para se trabalhar, o 

que obriga a um bom planeamento e gestão do espaço e coordenação de trabalhos. Outro 

condicionamento foi o facto de a área de escavação ser relativamente pequena o que limita ainda mais 

o espaço disponível para estaleiro. 

 

Salienta-se ainda, a importância da adoção de soluções construtivas compatíveis com o recurso a 

equipamentos adequados aos espaços e acessos disponíveis e que permitam a execução dos 
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trabalhos, garantido o normal funcionamento dos edifícios da sua vizinhança, limitando a ocorrência de 

vibrações e de ruídos [15]. 

 

Relativamente aos condicionamentos causados pelos serviços enterrados, atendendo ao 

enquadramento urbano da intervenção, previa-se a existência de diversas redes enterradas na zona 

de influência da obra. Assim sendo, e tendo sido realizado um levantamento dos serviços enterrados 

(rede de gás, rede de telecomunicações, rede de eletricidade e rede de águas), foi necessário proceder 

a um desvio de rede de cabos da EDP. É de salientar que este desvio só foi possível ser realizado após 

o início da obra, devido a atrasos por parte da EDP para autorização do mesmo, o que causou atrasos 

e interferiu com o normal decorrer do plano de trabalhos. 

  

Também era sabido da proximidade das condutas de água e esgoto às colunas de cimento, visto que 

estas foram executadas do lado de fora da fachada, já na via pública, pelo que a furação destas era 

executada com cuidado extra.  

 

 Condicionamentos geológicos-geotécnicos – Cenário geológico 

Tendo em vista a caracterização geotécnica associada aos terrenos geológicos ocorrentes no local em 

causa, foi realizada pela empresa “Geocontrole” uma campanha de prospeção geotécnica envolvendo 

a realização dos seguintes trabalhos: 

 

• três sondagens de furacão vertical (S1 a S3) nos quais se realizaram ensaios de penetração 

dinâmica do tipo SPT, espaçados de 1,5 m (cuja localização se encontra apresentada na Figura 

8); 

• quatro poços de inspeção a fundações (P1 a P4) com vista a observação dos níveis e terrenos 

de assento das fundações, geometria dos elementos enterrados e a respetiva constituição e 

estado de conservação (cuja localização se encontra apresentada na Figura 8); 

• instalação de dois piezómetros hidráulicos de circuito aberto nos furos das sondagens S1 e S3; 

• ensaios de permeabilidade do tipo Lefranc em regime de carga variável dentro dos furos das 

sondagens S1 e S3; 

• realização de ensaios laboratoriais sobre amostras remexidas colhidas nas sondagens e nos 

poços de reconhecimento, tendo em vista a caracterização laboratorial dos solos ocorrentes 

na perspetiva de avaliar as suas propriedades físicas.  
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Figura 8 - Localização das sondagens geotécnicas (S1, S2, S3) e dos piezómetros (adaptado de [18]) 

 

De acordo com o estudo geológico-geotécnico, tendo por base os resultados obtidos nas sondagens 

realizadas, bem como a informação bibliográfica disponível e o reconhecimento efetuado ao local dos 

trabalhos, o ambiente geológico prevalecente envolve as seguintes as unidades lito-estratigráficas:  

 

• Depósito aterros (At) – identificados em todas as sondagens, desde a superfície até às 

profundidades de 5.0m (sondagem S2) e 10.0m (sondagem S3), sendo constituídos por 

materiais argilas arenosas, com fragmentos líticos e restos de cerâmica;  

• Eocénico - Oligocénico (Formação de Benfica – Φ) - identificado nas três sondagens, 

subjacente ao material de aterro. Encontra-se localmente representada por uma sucessão de 

horizontes siltes margosos intercalados com lentículas de areias muito grosseiras, com alguma 

matriz silto-argilosa.  

 

Tendo por base os resultados obtidos nos trabalhos de prospeção mecânica e nos ensaios in situ e, 

ainda, na observação do local da obra e nos elementos bibliográficos existentes, foi definido um 

zonamento geotécnico, tendo sido individualizadas 3 zonas geotécnicas distintas, ZG3 a ZG1.  

 

• Zona geotécnica 3 (ZG3): é a zona mais superficial, definida em todas as sondagens. 

Corresponde ao horizonte de aterros e aos siltes margosos, com valores de NSPT máximos de 

20 pancadas. Desenvolve-se até profundidades entre 8 e 10.0m;  

• Zona geotécnica 2 (ZG2): foi definida em todas as sondagens subjacentemente à zona 

geotécnica anterior. Corresponde aos siltes margosos, intercalados com lentículas de areias 

muito grosseiras, com alguma matriz silto-argilosa. Apresenta-se com espessura máxima de 

cerca de 7.0m, até à profundidade de 17.0m. Nesta zona os ensaios SPT revelaram valores 

compreendidos entre 25 e 60 pancadas;  

• Zona geotécnica 1 (ZG1): foi detetada em todas as sondagens subjacentemente às zonas 

geotécnicas anteriores. Corresponde aos siltes margosos, intercalados com lentículas de 
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areias muito grosseiras, com alguma matriz silto-argilosa, com valores de NSPT sempre 

superiores a 60 pancadas. Foi observada a profundidades variáveis entre 8.0m a 17.0m.  

 

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

escavação, estimaram-se os valores que se apresentam na Tabela 1, considerando as zonas 

geotécnicas anteriormente definidas, tendo por base as informações do estudo geológico e geotécnico 

referido, ajustando os parâmetros ao tipo de obra e tendo ainda por base a consulta da bibliografia da 

especialidade e a experiência em obras similares, dispondo de condições geológicas e geotécnicas 

semelhantes. 

 

Tabela 1 – Valores dos parâmetros geotécnicos estimados (adaptado de [13]) 

Zona 

Geotécnica 
Descrição NSPT 

Ângulo 

de atrito 

interno 

Ø’ (º) 

Coesão 

c’ (kPa) 

Peso 

volúmico 

γ (kN/m3) 

Módulo de 

deformabilidade 

E’ (MPa) 

ZG3 
Aterros e siltes 

margosos 
2 - 20 28 - 18 7 

ZG2 

Siltes margosos 

intercalados com 

lentículas de areias 

muito grosseiras 

25-60 34 15 19 30 

ZG1 

Siltes margosos 

intercalados com 

lentículas de areias 

muito grosseiras 

≥60 37 20 20 60 

 
 

As sondagens S1 e S3, conforme foi referido no início deste subcapítulo, para além de ter permitido a 

recolha de amostras contínuas do solo, permitiram a leitura do nível freático, através da instalação de 

piezómetros nas mesmas. A Tabela 2 resume o resultado das respetivas leituras. 

 

Tabela 2 – Resultados das leituras nos piezómetros (adaptado de [17]) 

Sondagem 
Cota da boca 

do furo 

Profundidade 

de furação (m) 

Profundidade do nível 

de água estabilizado (m) 

Nível piezométrico 

(m) 

S1 +52.6 15.0 
12.0 +40.6 

15.0 +37.6 

S3 +51.0 19.0 
15.0 +36.0 

13.0 +38.0 

 

Salienta-se ainda que, no local em que a escavação perfaz um total de três pisos, a cota mais profunda 

da escavação ronda os 40.2 metros. Pelo que, segundo o medido no piezómetro da sondagem S1 a 

cota do nível freático pode intercetar, por poucos centímetros a escavação. No entanto, é de realçar 
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que, a profundidade do nível freático varia, ao longo do tempo e sendo assim, este deverá ainda ser 

confirmado em fase de obra, no decorrer dos trabalhos de furacão e de escavação. Para além disso, 

visto que a estrutura de contenção não foi dimensionada para suportar os impulsos da água, caso se 

intercete o nível freático, deverão ser previstos adequados dispositivos de bombagem permanente. 

 

3.3. Solução executada 

Tendo por base os principais condicionamentos considerados no subcapítulo 3.2. e em particular os de 

natureza geológica-geotécnica e arquitetónica, a solução proposta e executada, tanto da escavação e 

contenção periférica como a de recalçamento da fachada a preservar, estão devidamente integradas 

entre si. Isto porque, havendo uma escavação, a fundação da fachada e consequentemente a sua 

estabilidade vertical fica comprometida, pelo que há a necessidade de realizar um recalçamento prévio 

desta, antes de avançar com os trabalhos de escavação. 

 

No presente sub-capítulo irão tecer-se algumas considerações acerca do faseamento e pormenores 

construtivos focados na obra em estudo, tanto da estrutura de contenção de fachada como também da 

estrutura de contenção periférica do tipo Muro de Munique. 

 

 Estrutura de contenção provisória de fachadas 

Só depois da construção existente ser compreendida, em termos do seu estado, das cargas atuantes, 

dos caminhos de carga e da sua relação com os edifícios vizinhos, poderá ser desenvolvido um esboço 

da solução, tanto para os trabalhos temporários (estrutura de contenção), como para os trabalhos 

permanentes (demolição e construção da nova estrutura), pois estas estão sujeitas as restrições 

particulares, conhecidas in situ, apos uma investigação criteriosa. Pode-se então concluir que é 

necessário conhecer profundamente o edifício em questão e a sua envolvente, pois só depois de 

compreender a realidade da situação presente se podem tomar decisões sobre as melhores 

intervenções e técnicas a adotar, tornando o processo construtivo mais económico, rápido, funcional e 

seguro. 

 

Atendendo à necessidade da manutenção das fachadas, a solução passou pela construção de uma 

estrutura metálica porticada montada durante os trabalhos de demolição. Esta estrutura é mantida até 

a construção das lajes dos pisos e da cobertura estar concluída, ou seja, quando a fachada a preservar 

se encontrar perfeitamente ligada e contraventada pela nova estrutura de betão armado. 

Consequentemente, a fachada na sua fase provisória, deixa de ter função estrutural, passando apenas 

a resistir ao seu peso próprio. 

A montagem desta estrutura inicia-se com a execução das fundações, que neste caso é constituída por 

uma sapata de solidarização, que terá como função transmitir as cargas verticais provenientes da torre 

de contenção às suas quatro microestacas. 
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De seguida, inicia-se a montagem da estrutura propriamente dita, que consiste em duas torres 

treliçadas de perfis metálicos em aço laminado HEB260 e HEB140. De notar, que toda ela foi montada 

em obra através da abertura de troços nas lajes do edifício, ainda antes da demolição total do interior 

do edifício. 

 

Por cada piso da fachada foram colocadas vigas de distribuição horizontais, constituídas por perfis 

metálicos UNP200, dispostas do lado exterior e interior da fachada. Por sua vez, essas vigas são 

apoiadas em cachorros, os quais são ligados à alvenaria através de ferrolhos selados com resina 

epoxídica, e solidarizadas, entre si, através de perfis HEB120, que atravessam a fachada nas zonas 

dos vãos (Figura 9).  

 

O reforço dos vãos de janelas torna-se importante porque estes são pontos onde se gera uma elevada 

concentração de tensões e que geralmente resulta no aparecimento de fissuras. Acresce o facto de um 

elevado número de vãos tornar a fachada um elemento de baixa rigidez, sendo muito deformável e, 

consequentemente, bastante instável. Consequentemente, neste caso optou-se por reforçar os vãos 

com o recurso a perfis metálicos (Figura 9), através da própria estrutura de contenção de fachada, 

aproveitando para fazer a ligação entre a malha interna e a externa da estrutura. 

 

 

Figura 9 - Reforços dos vãos (adaptado de [20]) 

 

Por fim, efetua-se, de modo faseado, de cima para baixo, à medida que evoluem os trabalhos de 

demolição, a ligação desta à malha previamente ligada à parede, às duas torres treliçadas, através de 

sucessivas escoras (também estas de perfis HEB140).  

 

De notar que foi aplicado betão projetado no interior da fachada antes da demolição das lajes. Esta 

técnica consiste em inicialmente remover-se os elementos soltos, seguida de uma picagem da 

superfície, de modo a promover uma melhor ligação entre o material existente e o material novo. De 

seguida, procede-se à colocação de uma malha de armadura e finalmente o betão é aplicado por 

gunitagem, com o auxílio de uma bomba própria, até perfazer o recobrimento suficiente. 

 

Aquando dos trabalhos de demolição, deve existir sempre o cuidado de apenas se retirar qualquer 

elemento quando as cargas que descarregam sobre ele já tiverem sido removidas ou lhes tenha sido 
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garantido novo apoio, ou seja, os elementos resistentes são demolidos por ordem inversa a da 

construção: [13] 

 

• Dos pisos superiores para os pisos inferiores; 

• Retirando as cargas das lajes de forma simétrica; 

• Retirando as cargas que solicitam cada elemento resistente, antes de o demolir; 

• Contraventando e/ou anulando as componentes horizontais em arcos e abobadas; 

• Escorando os elementos em consola (caso seja necessário); 

• Demolindo as estruturas hiperestáticas, de forma a implicar menores flechas, rotações e 

deslocamentos. 

 

 Recalçamento da fachada 

Na base da fachada do edifício preconizou-se a execução do recalçamento da mesma. Esta solução 

consiste na execução de dois alinhamentos de microestacas, um no exterior e outro no interior do 

edifício. As microestacas localizadas no interior da obra terão a dupla função: de elemento de 

recalçamento das fachadas e de apoio provisório da contenção periférica. Atendendo ao facto de que, 

aquando da escavação as microestacas interiores estarão expostas, estas serão obrigatoriamente 

constituídas por troços de tubos metálicos solidarizados com uniões exteriores.  

 

Os dois alinhamentos de microestacas serão solidarizados à parede a preservar, através de vigas de 

recalçamento, executadas de ambos os lados da parede e ligadas através de mecanismos de costura, 

constituídos por barras pré-esforçadas do tipo “Gewi”.  

 

De uma forma mais pormenorizada, este mecanismo de costura consiste na carotagem da soleira da 

fachada onde são deixados negativos, apoiados sobre a armadura da viga, que atravessam as duas 

vigas e a própria fachada. Após colocação da cofragem, as vigas são betonadas e quando o betão 

ganha resistência é realizado o aperto dos varões de pré-esforço do tipo Gewi-Dywidag. Como tal, as 

vigas de recalçamento comprimem a fachada e é garantido o atrito lateral entre as duas interfaces. 

 

A referida solução tem como principal função a transmissão das cargas da fachada para as 

microestacas e esta transferência de esforços é tanto mais eficaz quanto maior for o atrito mobilizado. 

Deste modo, é criada uma certa rugosidade na superfície da fachada que estará em contacto com a 

viga e no topo da armadura da microestaca é colocado um varão de aço, sob a forma de hélice, soldado 

no topo a uma chapa metálica, que também promove o atrito. Para além disso os negativos têm um 

tubo de purga de modo a garantir que a totalidade do varão ficará coberta pela calda. Numa fase 

posterior esta viga será demolida. 
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 Estrutura de contenção periférica 

De acordo com a prática corrente neste tipo de intervenções e tendo em conta os principais 

condicionamentos, a estrutura de contenção periférica preconizada recorre à tecnologia de construção 

do tipo “Muro de Berlim”. É de referir que, como esta solução foi executada sob uma fachada a 

preservar, acaba por ter como função adicional a de elemento de recalçamento da mesma. 

 

Em primeiro lugar, ao longo do perímetro de escavação, sempre que este não fazia fronteira com um 

edifício, foi executada uma cortina de colunas de calda de cimento. Esta técnica é considerada um 

tratamento prévio dos solos e consiste em executar uma furação e encher por gravidade o respetivo 

furo com calda de cimento. Foi executada porque, tendo em conta as condições geológicas, procurava 

minimizar a descompressão dos aterros aquando a escavação dos painéis. De seguida, e após 

concluídos os trabalhos de demolição, à medida que a escavação progrediu, foi executada a estrutura 

de contenção do tipo Muro de Munique. 

 

Esta tecnologia de contenção, conforme referido no capítulo 2.1.5, consiste na execução faseada, de 

cima para baixo, de painéis de betão armado, alguns provisoriamente ancorados, cuja estabilidade 

vertical é assegurada por microestacas verticais de secção tubular. Estas, apresentam um afastamento 

em planta variável, no entanto, em regra localizam-se uma em cada extremidade dos painéis primários. 

As microestacas, por sua vez, foram introduzidas em furos de diâmetro de 200mm, e seladas através 

do sistema IRS (injeção repetitiva seletiva), recorrendo a um obturador duplo e válvulas anti-retorno. O 

comprimento total das mesmas é variável e tem em conta a seguinte regra: o comprimento 

correspondente ao bolbo de selagem tem de ser fundado no terreno mais competente, NSPT superior a 

60 pancadas, correspondente à zona geotécnica ZG2, e iniciar-se abaixo da cota final de escavação. 

 

Relativamente aos painéis, que têm de espessura aproximada de 30 centímetros, foram betonados 

contra as colunas de calda de cimento, que foram expostas após a escavação dos respetivos, e a sua 

cofragem suportada por escoras apoiadas no próprio terreno. A estabilidade destes painéis e da 

estrutura de contenção propriamente dita, durante as operações de escavação, é assegurada pela 

execução de ancoragens pré-esforçadas. As ancoragens presentes neste caso de estudo encontram-

se dispostas de 3 em 3 metros, em planta e são constituídas por 5 cordões de pré-esforço de 0,6’’ de 

diâmetro nominal, de modo a acomodarem um esforço útil entre os 780 kN. De modo a permitir a 

realização do bolbo de selagem das ancoragens em terrenos competentes (NSPT superiores a 60 

pancadas), correspondente à zona geotécnica (ZG2), assim como, de modo a evitar a possibilidade de 

intersecção destas com estruturas existentes enterradas, as ancoragens apresentam diferentes 

inclinações e comprimentos totais, sendo o comprimento de selagem mínimo de 7.0 metros, devendo 

ser seladas através do sistema IRS, recorrendo a obturador duplo e válvulas anti-retorno. 

 

É de notar que, na fase provisória, a parede de contenção não está dimensionada para os impulsos da 

água, pelo que, caso aflua água ao interior do recinto de escavação, esta deverá ser devidamente 

drenada.  
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Nos cantos da cortina as escoras acabam por apresentar vantagens construtivas e económicas pelo 

que nessas zonas foi definido um travamento por meio de escoramentos diagonais provisórias, que 

substituem o travamento da cortina desempenhado pelo método das ancoragens. 

 

Neste caso, visto que as microestacas foram executadas exteriormente à estrutura de contenção, é 

necessário executar a ligação destas à parede de contenção, nomeadamente através de cachorros 

metálicos.  

 

Mais tarde, ao longo das várias fases de execução da superestrutura, procede-se à desativação das 

ancoragens e escoras provisórias, uma vez que as próprias lajes dos pisos enterrados tornam-se 

responsáveis pela estabilidade horizontal da parede de contenção. 

 

Reforça-se a importância do cumprimento do faseamento construtivo, em particular a minimização do 

intervalo de tempo entre as operações de betonagem dos painéis, de tensionamento das ancoragens 

e de instalação de escoramentos. 

 

3.4. Plano de instrumentação e monitorização 

Naturalmente, neste tipo de obras, de demolição, mas com preservação dos elementos da fachada 

num edifício antigo, esta está sujeita a diversas solicitações, nomeadamente no que diz respeito: à 

montagem da estrutura de suporte, à demolição de partes do edifício, à escavação e finalmente devido 

à construção da nova estrutura. Torna-se então impossível evitar a ocorrência de pequenas 

fendilhações, deslocamentos e assentamentos diferenciais, pelo que, tanto estes elementos como as 

construções vizinhas, devem ser permanentemente monitorizados. Por forma a detetar 

atempadamente possíveis anomalias, ou até mesmo antecipar possíveis acidentes, é imperativo 

conhecer o comportamento ao longo do tempo das deformações sofridas pelos elementos preservados 

assim como o acompanhamento da abertura e fecho de certas fissuras. [20] 

 

Assim, o plano de instrumentação e observação tem como objetivo garantir a realização, em condições 

de segurança e de economia, os trabalhos relativos à escavação e à construção das estruturas de 

contenção, assim como a análise do comportamento das estruturas e infraestruturas vizinhas, durante 

a execução desta fase de obra. [15] 

 

Para além dos factos anteriormente mencionados, e atendendo também à incerteza na definição dos 

parâmetros geológicos e geotécnicos e do risco associado aos processos construtivos, torna-se 

indispensável um controlo pró-ativo e sistemático da obra, que possibilita a adoção de medidas 

corretivas e diminui situações de risco. 
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O plano de instrumentação e monitorização é uma ferramenta crucial na execução de estruturas 

geotécnicas, nomeadamente no que diz respeito às estruturas de contenção flexíveis. Atendendo ao 

facto de se tratarem de estruturas extremamente sensíveis aos deslocamentos provocados pela 

retirada do solo e pela instalação dos elementos de suporte, torna-se fundamental conhecer e controlar 

os seus movimentos. Desta forma é possível garantir a segurança na obra fazendo uma gestão do 

risco, associado à solução construtiva. 

 

As secções de instrumentação foram devidamente instrumentadas tendo por base o projeto de 

recalçamento de fachadas e escavação e contenção periférica da JETsj, que foram propostas e 

definidas a partir da análise dos principais condicionamentos que, nessa fase do estudo, se 

consideraram com maior probabilidade de vir a afetar a intervenção e de diretivas da direção de obra. 

 

 Grandezas medidas e aparelhos de medição 

O plano de instrumentação é composto por um conjunto de aparelhos de medição, dispersos 

estrategicamente em planta, com o objetivo de monitorizar os locais de maior sensibilidade. Estes 

aparelhos quantificam essencialmente os movimentos dos elementos ou estruturas construídas. 

 

No presente caso de estudo, a instrumentação do projeto compreendeu os seguintes aparelhos: 

• Alvos topográficos: instrumentos que medem os deslocamentos horizontais da contenção para 

o interior da escavação, deslocamentos planimétricos e verticais das estruturas de contenção, 

deslocamentos horizontais e verticais das estruturas vizinhas e deslocamentos verticais das 

estruturas de fundação; 

• Células de carga: instrumentos que medem a tensão/carga instalada nas ancoragens 

executadas. 

 

Numa fase inicial da intervenção, no que se refere aos instrumentos para controlo dos movimentos 

durante a demolição do “miolo” do edifício e da construção da estrutura de contenção de fachada, o 

plano de monitorização compreendeu a instalação de alvos topográficos representados na Figura 10. 
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Figura 10 - Planta de localização dos alvos topográficos iniciais 

 

Naturalmente, foram adicionados novos alvos topográficos à medida que a parede Muro de Munique 

foi sendo construída, de modo a controlar os movimentos da estrutura de contenção com a retirada do 

terreno, bem como a monitorização das deformações que a escavação possa provocar na fachada 

existente. 

 

Por fim, as células de carga foram incorporadas aquando da execução do pré-esforço das respetivas 

ancoragens e de acordo com a evolução dos níveis de escavação, dispersamente colocadas em faces 

distintas do perímetro de contenção, de modo a garantir uma monitorização representativa da tensão 

das ancoragens de todo o perímetro. 

 

Preconizou-se, em projeto, que os instrumentos instalados deveriam ser lidos com uma periodicidade 

mínima semanal, desde o início dos trabalhos de demolição, até à construção das lajes dos pisos e 

consequente desativação das ancoragens e remoção de escoras.  

 

Como é frequente em fase de projeto, foram estipulados os critérios de alerta e alarme que impõem 

valores limite para os deslocamentos ou tensão medidos nos aparelhos de instrumentação de modo a 

evitar situações de risco. Nas tabelas seguintes encontram-se os três níveis de risco, definidos em 

projeto para o presente caso de estudo, dispostos por ordem crescente de perigosidade. A Tabela 3 

diz respeito ao deslocamento horizontal acumulado enquanto que a Tabela 4 diz respeito à taxa de 

deformação diária. 

 

Estes critérios foram definidos atendendo à solução construtiva adotada, aos resultados dos modelos 

numéricos e às condições geológicas, geotécnicas e vizinhança do local.  
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Tabela 3 - Parametrização de alertas: Deslocamentos Absolutos 

Nível 1 |δ| ≤ 15 mm 

Nível 2 15 mm < |δ| < 30 mm 

Nível 3 |δ| ≥ 30 mm 

 

 

Tabela 4 - Parametrização de alertas: Taxa de deslocamentos Relativos 

Nível 1 |δ| ≤ 2 mm/dia 

Nível 2 2 mm < |δ| < 5 mm/dia 

Nível 3 |δ| ≥ 5 mm/dia 

 

  Análise dos resultados da monitorização 

No presente sub-capítulo pretende-se analisar a evolução da instrumentação ao longo do tempo, 

colocada na fachada mantida e na estrutura de contenção periférica e, deste modo, serão apresentadas 

uns gráficos-resumo dos respetivos deslocamentos. 

 

Salienta-se que, atendendo ao facto de não ter sido possível modelar as duas fases de construção em 

estudo em simultâneo, num só modelo numérico, a interpretação do desenvolvimento dos resultados 

dos alvos topográficos apresenta-se organizada em dois sub-capítulos, para posterior comparação com 

os valores obtidos nas modelações numéricas respetivas realizadas. 

 

3.4.2.1. Resultados da monitorização da fachada 

Tal com foi exposto anteriormente, este primeiro sub-capítulo corresponde a uma breve análise aos 

resultados obtidos pela monitorização implantada na fachada conforme os alvos topográficos indicados 

da Figura 11.  

 

Os resultados da primeira observação à instrumentação datam de 10 de Novembro de 2015, no 

entanto, e tendo em conta o âmbito da presente tese, foram analisados os relatórios de instrumentação 

entre 15 de Abril de 2016 e 14 de Outubro de 2016. Isto prende-se principalmente com o facto de se 

pretender compreender o comportamento da fachada e da sua estrutura de contenção durante a 

escavação e construção da parede de contenção. 
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Figura 11 - Implantação dos alvos topográficos analisados da fachada 

 

Assim sendo, o referido intervalo apresenta a evolução dos deslocamentos sofridos pela fachada a 

partir do momento em que todo o interior do edifício foi demolido e a estrutura de contenção de fachada 

se encontra construída. Inicia-se a escavação e execução dos painéis primários da estrutura de 

contenção (15 de Abril de 2016) e termina com o final da escavação, concluída a construção dos dois 

ou três níveis de painéis de muro de Munique e início da construção das fundações do futuro edifício 

(14 de Outubro de 2016). 

  

A análise realizada de seguida irá incidir sobre a secção da fachada reta em planta, uma vez que se 

demonstrou ser a mais condicionante e acrescido do facto de ser mais fácil de modelar 

tridimensionalmente no programa SAP2000. Inicialmente, tentou-se modelar a fachada na totalidade, 

mas a sua geometria muito particular e sofisticada tornaria e a sua modelação, bem como as 

conclusões a retirar, de mais complexa interpretação. 

 

Indo ao encontro do proposto anteriormente, somente se consideraram os alvos topográficos instalados 

nesta zona e que consistem nos alvos numerados de 1 a 9. O gráfico seguinte, apresenta a evolução 

dos deslocamentos horizontais registados pelos alvos topográficos em causa, ao longo do tempo. Os 

mesmos valores encontram-se em tabela, no Anexo 1. 

 

Refere-se também que, conforme indicado no referencial da Figura 10, os deslocamentos que 

apresentam um valor positivo sugerem o deslocamento da fachada para o interior da escavação, 

enquanto que se o mesmo tomar um valor negativo, indica que a fachada se desloca para o exterior da 

área a intervencionar, ou seja, no sentido da Av. Duque de Loulé. 
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Figura 12 – Gráfico elucidativo da evolução dos deslocamentos horizontais da fachada 

 

 

Com base no exposto no gráfico da Figura 12, ao observar os deslocamentos horizontais dos alvos 

topográficos em causa, verificou-se a existência de um deslocamento horizontal padronizado: 

• Os alvos 1, 2 e 3, correspondentes ao alinhamento vertical da esquerda, experimentaram 

deslocamentos no sentido contrário aos restantes, o que indicia uma torção, em planta da 

fachada; 

• Deslocamentos tendencialmente superiores nos alvos topográficos mais elevados (7, 4 e 1), 

excetuando o alinhamento central 4, 5 e 6, o que poderá ser justificado por uma maior 

fragilidade da fachada na base do que no topo. 

 

O primeiro ponto poderá ser justificado como consequência dos deslocamentos sofridos pelo edifício 

vizinho. Este, com a demolição do edifício do caso em estudo, com o qual partilhava uma parede e 

possivelmente as suas fundações, ao longo de quase um século, mesmo com os escoramentos 

colocados, sofreu importantes deslocamentos no sentido do interior da escavação. Foi notório também 

o aparecimento de fissuras, através de vistorias realizadas a uma tabacaria localizada no rés-do-chão 

deste edifício. Perante estes indícios, e reforçando a importância da monitorização e do seu 

acompanhamento ao longo da execução da obra, o projeto da estrutura de contenção nesse alçado foi 

alterado, tendo sido acrescido à viga de coroamento uma parede de reforço. Quanto aos 
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deslocamentos verticais da fachada, que apresentam uma ordem de grandeza inferior, sofreram um 

assentamento generalizado, no entanto, este assunto não será abordado no âmbito desta dissertação. 

 

Tendo em conta a influência dos deslocamentos da fachada de empena do edifício vizinho, nos 

deslocamentos da estrutura de contenção de fachada e da própria fachada, os gráficos das Figuras 14 

e 15 apresentam os valores destes, ao longo do tempo. Os deslocamentos detalhados encontram-se 

no Anexo 2. Através da Figura 13 observa-se a localização dos alvos topográficos nesta instalados.  

 

 

Figura 13 - Localização dos alvos topográficos na parede de empena do edifício vizinho  

 

  

 

Figura 14 – Gráfico exemplificativo da evolução dos 

deslocamentos da fachada de empena do edifício 

vizinho, em y 

Figura 15 - Gráfico exemplificativo da evolução dos 

deslocamentos da fachada de empena do edifício 

vizinho, em z 
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3.4.2.2. Resultados da monitorização - estrutura de contenção periférica 

Tal com foi referido anteriormente, este sub-capítulo corresponde a uma breve análise aos resultados 

obtidos pela monitorização implantada na contenção periférica, conforme os alvos topográficos 

indicados na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Localização dos alvos topográficos na estrutura de contenção periférica 

 

Com base nos relatórios de instrumentação fornecidos e analisados, foram instalados e zerados na 

campanha de leitura do dia 8 de Julho de 2016, os quatro alvos topográficos em causa: 56, 65, 66 e 

67. 

 

Nos gráficos das Figuras 17 e 18 pode-se observar a evolução da instrumentação referida, ao longo do 

tempo. Atendendo à semelhança da ordem de grandeza dos deslocamentos no sentido Y e Z, neste 

caso serão analisados os resultados relativos a estas duas direções. A tabela detalhada dos referidos 

deslocamentos encontra-se no Anexo 3. 
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Figura 17 – Gráfico exemplificativo da evolução dos 

deslocamentos horizontais da parede de Munique 

Figura 18 - Gráfico exemplificativo da evolução dos 

deslocamentos verticais da parede de Munique 

 

Constata-se, desde já, que os deslocamentos observados são de reduzida ordem de grandeza, pelo 

que se pode concluir que a solução em causa é bastante robusta. Demonstra a eficácia desta tecnologia 

de construção de paredes de contenção periférica, que apresentam um bom desempenho nos trabalhos 

de escavação. Adicionalmente, tendo em conta os valores reduzidos dos deslocamentos, não é 

colocada em perigo nenhuma estrutura adjacente nem a própria estrutura de contenção. 

 

Por outro lado, observando os resultados, infere-se que a reduzida taxa de deformação terá sido 

importante para a manutenção da estabilidade da fachada que se encontrava superiormente. 
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4. MODELAÇÃO NUMÉRICA – PLAXIS 2D 

 

No presente capítulo será abordada a modelação numérica de uma secção de referência, efetuada 

recorrendo ao programa de cálculo automático de elementos finitos – Plaxis 2D, versão 8.2, software 

este utilizado para a análise de estabilidade e segurança de projetos geotécnicos. 

 

Deste software são extraídos deslocamentos e esforços da estrutura e do próprio terreno, que 

assumem tanta coerência quanto a precisão adotada na construção do modelo, no que respeita à sua 

geometria, cenário geológico, caracterização geotécnica e respetivos parâmetros. 

 

O objetivo da modelação consiste em simular numericamente o comportamento mecânico do solo face 

à solução adotada e da interação deste com a estrutura, por forma a compreender o comportamento 

da mesma ao longo do faseamento construtivo. 

 

Por sua vez será feito um paralelismo entre os deslocamentos absolutos registados pela 

instrumentação colocada em obra e os obtidos através do modelo Plaxis por forma a calibrar o mesmo. 

 

Por fim, pretende-se fazer um retroanálise da parametrização geotécnica para futuras calibrações do 

modelo, com vista ao estudo de outras soluções construtivas potencialmente mais económicas. 

 

A escolha da secção, que se encontra indicada, tanto em planta como em alçado no Anexo 4, prende-

se com o facto de esta estar localizada sob uma fachada centenária, a qual foi contida através de uma 

estrutura metálica e cuja modelação também foi realizada no âmbito desta dissertação e será abordado 

no Capítulo 5. Com efeito, o objetivo consiste em estudar o comportamento destas duas soluções e 

obter o cenário global da zona mais crítica da obra em estudo. 

 

4.1.  Introdução ao programa Plaxis 2D 

Em primeiro lugar, refere-se que por simplificação, se optou por um modelo bidimensional, ou seja, o 

estudo passa pela análise de um plano representativo de largura unitária. De acordo com a geometria 

da estrutura que se pretende estudar, constata-se que se obtém uma análise de resultados mais 

simples e também computacionalmente mais rápida. No entanto, esta consideração pressupõe que os 

campos de tensões e deformações não variam longitudinalmente. Deste modo, ao iniciar o modelo 

opta-se por uma janela de dimensões de tal modo que as fronteiras estejam suficientemente afastadas 

da estrutura em estudo (parede de contenção), por forma a obter um estado plano de tensão e de modo 

a viabilizar a análise bidimensional. 

No presente sub-capítulo irão apresentar-se algumas particularidades do software utilizado, o Plaxis 

2D. Por ser um programa que recorre ao método dos elementos finitos, este permite:  

• Ter em conta as condições do terreno (estratigrafia, nível freático, geometria da escavação);  
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• Simular as diferentes fases construtivas, podendo obter resultados das fases intermédias; 

• Considerar a rigidez dos diferentes elementos;  

• Integrar no cálculo diferentes equações constitutivas de modo a representar o comportamento 

mecânico dos diversos materiais, o que culmina na determinação, não só das tensões 

instaladas no terreno, como também dos esforços instalados nos seus constituintes e os 

respetivos deslocamentos, nas diferentes fases construtivas.  

 

O programa Plaxis apresenta três etapas de modelação, resumidamente: 

• Janela Input: permite definir a geometria do modelo (Capítulo 4.3), especificar materiais e 

respetivos parâmetros e características mecânicas (Capítulo 4.4), impor deslocamentos ou 

cargas no modelo, e definir as condições iniciais de tensões, pressões hidrostáticas e nível 

freático. De seguida define-se a malha de elementos finitos, sendo estes mais ou menos 

refinados, consoante o utilizador pretenda rigor ou rapidez no cálculo, respetivamente; 

• Comando Calculations: após a geometria definida, a fase seguinte é o cálculo. Este comando 

abre uma nova janela onde se pode definir o tipo de cálculo (plástico, elástico, entre outros), e 

onde se definem as diferentes fases de construção (Capítulo 4.5); 

• Janela Output: nesta janela podemos visualizar os resultados obtidos depois de correr o 

programa, desde deslocamentos, a tensões, a pressões hidroestáticas, entre outros. Também 

é possível visualizar a evolução das tensões, deslocamentos, pressões intersticiais, entre 

outros, de determinados pontos previamente escolhidos ao longo das diferentes fases de 

construção definidas através de uma sub-janela Curves. [21] 

 

4.2. Caracterização do terreno 

No que diz respeito ao comportamento mecânico dos solos, os cálculos efetuados pelo software 

baseiam-se em modelos constitutivos integrados no mesmo pelo que, a cada modelo, estão associados 

diferentes níveis de precisão e adequabilidade. 

 

A relação tensão-deformação que se pensa ser mais simples é explicada pela lei de Hooke (elasticidade 

linear e isotrópica) e envolve apenas dois parâmetros: E, módulo de Young e ν constante de Poisson. 

No entanto, este modelo é demasiado simplista e não captura com grande precisão as características 

e comportamento do solo e rochas, e acaba por ser apropriado apenas para modelar grandes 

elementos estruturais e camadas de solo [22]. 

 

Deste modo, refere-se a existência de diversos modelos constitutivos, entre os quais o utilizador do 

programa pode optar para modelar o comportamento do solo: Linear elastic, Mohr-Coloumb, Soft Soil 

Model, Hardening Soil Model, Soft Soil Creep Model e Jointed Rock Model. [22] 

 

No que se refere à análise do estudo em causa, a dúvida seria entre o modelo Hardening Soil e o 

modelo Mohr-Coulomb. No presente sub-capítulo irão tecer-se algumas considerações acerca do 
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modelo adotado (o Hardening Soil) e o porquê de este ter sido escolhido em detrimento do modelo 

Mohr-Coulomb. Os restantes modelos excedem o âmbito desta dissertação. 

 

 Modelo   Mohr-Coulomb 

Os solos apresentam um comportamento altamente não linear quando sujeitos a uma determinada 

variação do seu estado de tensão, pelo que a sua rigidez não é uma constante e varia consoante a 

tensão do solo.  

 

No entanto, segundo a teoria de Mohr-Coulomb, o comportamento do solo pode ser descrito através 

duas linhas bilineares, o que corresponde a um modelo de rigidez única com elasticidade linear. A 

Figura 19 equipara o comportamento real do solo com comportamento do mesmo descrito pelo modelo 

Mohr-Coulomb. Desde logo, constata-se que este pode ser considerado como uma boa primeira 

aproximação ao comportamento real do solo.  

 

Inerente a esta abordagem elastoplástica bilinear de Mohr-Coulomb, a rigidez do solo é constante e 

igual em toda a fase elástica - E50 - até que o estado de tensão atinge a fase plástica (rotura). Por 

conseguinte, com um nível de tensão inferior a 50% da resistência máxima, o modelo irá sobre-prever 

o movimento do solo, enquanto que a um nível de tensão superior a 50% (fator de segurança inferior a 

2) pode perigosamente prever o movimento do solo. [23] 

 

 

Figura 19 – Comparação do Modelo Mohr- Coulomb com o comportamento real do solo (adaptado de [23]) 

 

Outro inconveniente no modelo Mohr-Coulomb é o facto de este assumir o módulo de rigidez de 

descarga do solo, Eur, igual à rigidez de carga do solo, E50, isto é, Eur = E50 como apresentado na Figura 

20. Enquanto que, na realidade, sob condição de carga-descarga, os solos geralmente têm um módulo 

muito mais rígido, quando comparado com a condição de carregamento (ver Figura 21). [23] 
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Figura 20 - Módulo de rigidez de descarga do solo, 

Eur segundo o modelo Mohr-Coulomb (adaptado de 

[23]) 

 

 

Figura 21 - Módulo de rigidez de descarga real do 

solo, Eur (adaptado de [23]) 

 

A rigidez de carga-descarga (Eur) pode ser facilmente elevada de um fator de 2 a 5 em comparação 

com a rigidez de carga, isto é, Eur ≈ 2 ~ 5 E50. Consequentemente, o modelo de Mohr-Coulomb, quando 

aplicado para avaliar problemas de escavação, geralmente irá prever um empolamento do solo 

irrealista. Devido a esta razão, quando se adota este modelo num problema de escavação, sugere-se 

a adoção de Eur em vez de E50 como rigidez do solo. [23] 

 

Para além da desvantagem relativa ao pressuposto do módulo de rigidez, que leva à imprecisão do 

movimento previsto do solo, o modelo Mohr-Coulomb também apresenta limitações no que diz respeito 

à análise de um problema não drenado, no entanto este tema excede o âmbito desta dissertação. [23] 

 

 Modelo Hardening soil 

Devido ao custo elevado das análises ao solo, nem sempre é possível obter uma boa qualidade de 

dados da relação tensão-deformação. Aliás, geralmente possuem-se bons dados relativamente a 

parâmetros de resistência, mas poucos ou nenhuns de parâmetros de rigidez. Sendo assim, em vez de 

se aplicar a lei de Hooke, que corresponde ao modelo Mohr-Coulomb, foram formulados novos modelos 

constitutivos, tais como, o modelo Cam-Clay, modelo Duncan-Chang e o modelo Hardening-Soil [24]. 

No presente subcapítulo será exposto de uma forma mais pormenorizada este último modelo visto que 

ultrapassa as restrições dos anteriores modelos.  

 

Tal como exposto anteriormente, o comportamento real da tensão-deformação do solo demonstra que 

este, quando carregado, não se comporta de forma linear. À medida que a carga aumenta e 

consequentemente a deformação aumenta, o módulo de rigidez do solo, que equivale ao declive da 

curva, torna-se mais baixo (Figura 22). Este comportamento pode ser aproximado pelo modelo 

hiperbólico desenvolvido por Duncan & Chang, em 1970, que por sua vez no programa Plaxis, este é 
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conhecido como modelo Hardening-Soil [23]. Deste modo, o modelo hiperbólico consegue simular o 

aumento de rigidez dos estratos com o aumento da pressão. [24] 

 

 

Figura 22 - Curva de tensão não-linear de tensão e rigidez não constante do solo 

 

Associado a este facto, surge um novo parâmetro, m, que representa a potência que expressa a 

dependência da rigidez em relação ao nível de tensão solo. 

 

Atendendo a estes factos, o modelo Hardening-soil contrasta com o modelo Mohr-Coulomb na medida 

em que, apesar de se basearem nos mesmos parâmetros, consegue modelar a degradação da rigidez 

com a tensão, isto porque considera que a superfície de cedência se expande ou contrai consoante a 

deformações plásticas que se desenvolvem [22].  

 

Para além disso, enquanto que o modelo Mohr-Coloumb requer apenas um valor do módulo de 

deformabilidade para definir a rigidez por estrato (conforme indicado no capítulo 4.3.1), o modelo 

Hardening Soil requer três valores para este: módulo de deformabilidade secante em estado triaxial, 

E50
ref, módulo de deformabilidade tangente em estado endométrico, Eoed

ref, e o módulo de 

deformabilidade na descarga/recarga, Eur
ref. Com isso, o modelo consegue prever o comportamento 

elástico em escavações quando se removem camadas mais superficiais de terreno e prevendo 

empolamentos no interior da escavação. 

 

A modelação dos solos segundo este modelo constitutivo requer informações relativas aos resultados 

de ensaios triaxiais e edométricos, que permitam a definição dos parâmetros que o caracterizam. No 

entanto, quando a realização destes ensaios não é possível ou justificável, como é o caso do presente 

caso de estudo, adotam-se algumas relações que tiraram partido do conhecimento de um dos 

parâmetros para aferição de outros, sabendo previamente que existe um erro associado [24]. São 

então, propostas as seguintes aproximações, também adotadas na presente modelação numérica: 

 

                                                                                   E ≈ E50
ref                                                                             ( 1 ) 

                                                                                Eur
ref ≈ 3E50

ref f                                                                        ( 2 ) 

                                                                                Eoed
ref ≈ E50

ref                                                                                                           ( 3 ) 
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É de notar que, estas relações podem afastar-se da realidade em solos argilosos muito moles ou 

muito rijos. 

 

4.2.2.1. Parâmetros do solo exigidos pelo modelo Hardening Soil  

O presente sub-capítulo enumera os parâmetros a definir pelo utilizador de Plaxis de modo a 

caracterizar um modelo constitutivo do solo baseado no modelo Hardening-Soil. 

 

Parâmetros relativos à superfície de cedência:  

• cref – coesão efetiva do solo;  

• ψ – Ângulo de dilatância;  

• φ’ – Ângulo de atrito interno do solo. 

Parâmetros básicos relativos à rigidez do solo: 

• E50
ref - Módulo de deformabilidade secante correspondente a 50% da tensão de rotura, em 

estado triaxial, para uma pressão de referência; 

• Eoed
ref - Módulo de deformabilidade endométrico tangente a 50% da tensão de rotura, para uma 

pressão de referência; 

• γsat e γunsat – Peso volúmico do solo, saturado e não saturado, respetivamente; 

• Rinter – Fator que considera a interação entre solo-estrutura; 

• m – Expoente da lei de potência que relaciona o nível de dependência entre a rigidez do solo 

e a tensão verificada neste (por defeito, m = 0,5). 

Parâmetros avançados:  

• Eur
ref - Módulo de deformabilidade na descarga/recarga em estado triaxial, para uma pressão 

de referência; 

• νur – Coeficiente de Possion na descarga/recarga; 

• pref – Pressão de referência (por defeito, pref = 100kPa);  

• K0 – Coeficiente de impulso do solo em estado de repouso (definido por defeito como K0 = 1 – 

sen(φ’)); 

•  Rf – Coeficiente de rotura, relacionando a tensão deviatórica na rotura com a hipérbole que 

traduz o andamento tensão-deformação (por defeito, Rf = 0,9). 

 

 Parâmetros geotécnicos de caracterização das zonas geotécnicas – 

solução inicial 

Numa fase inicial, como primeira estimativa dos parâmetros geotécnicos foram adotados os valores 

apresentados na Tabela 7, propostos pela prospeção geológica e geotécnica. No entanto, por motivos 

inerentes à modelação e software em estudo, de modo a ir ao encontro dos objetivos estipulados, 

alguns parâmetros foram aumentados significativamente. Numa fase posterior desta dissertação, este 

mesmo facto será evidenciado e exemplificado. 
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Tabela 4 – Valores dos parâmetros geotécnicos, adaptados de [15] e [26] 

Material ZG3 ZG2 ZG1 

Tipo de material Drenado Drenado Drenado 

γsaturado (kN/m3) 19 20 21 

γnão saturado (kN/m3) 18 19 20 

Kx (m/dia) 2.42 0.29 0.38 

Ky (m/dia) 2.42 0.29 0.38 

E50
ref (kN/m2) 7 000 30 000 60 000 

Eoed
ref (kN/m2) 7 000 30 000 60 000 

Eur
ref (kN/m2) 21 000 90 000 180 000 

νur 0.2 0.2 0.2 

c’ref (kPa) - 15 20 

Φ’ (º) 28º 34º 37º 

Ψ (º) 0º 0º 0º 

Fator de Redução da Interface Rígida Rígida Rígida 

 

 

Refere-se que, no caso do estrato ZG3, apesar do relatório de prospeção propor a não consideração 

da coesão, o valor da mesma não foi considerado como nula. Para além do software não permitir 

valores nulos de coesão, valores muito reduzidos deste parâmetro conduzem a deslocamentos 

significativos para o interior da escavação aquando da abertura de painéis, o que não foi o caso do 

presente caso de estudo. 

 

Considerou-se que o modelo constitutivo teria um comportamento drenado que se caracteriza por, 

quando o carregamento se efetua lentamente, existe tempo para que o acréscimo de pressão na água 

se dissipe, logo o carregamento pode transmitir-se à parte sólida e a resposta é dada em tensões 

efetivas. 

 

Recorrendo às informações fornecidas pelo relatório hidrológico [26] foi possível obter informação 

relativamente ao nível piezométrico e obter os coeficientes de permeabilidade. Foram realizados 

ensaios de permeabilidade dentro dos furos de sondagem S1 e S2 (localização na Figura 8), segundo 

a metodologia Lefranc. Fazendo corresponder a profundidade do trecho ensaiado à respetiva camada 

de solo e obtiveram-se os seguintes resultados: 

• Kmédio (ZG3) = 2.42 m/dia;  

• Kmédio (ZG2) = 0.29 m/dia; 

• Kmédio (ZG3) = 0.38 m/dia. 

 

Considerou-se que Kmédio = Kx =Ky conforme indicado na Tabela 7. 
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4.3. Geometria do modelo 

Tal como exposto anteriormente, o primeiro passo consiste na definição da geometria do modelo. Esta 

foi desenvolvida com base no estudo geológico e geotécnico da JetSJ e toda a análise foi efetuada 

assumindo a secção tipo perpendicular ao plano da estrutura, representada no Anexo 4, sendo as 

características mecânicas dos materiais definidas por metro linear. 

 

Em primeiro lugar define-se a largura e altura da janela, devendo existir uma distância considerável 

entre o elemento de estudo (parede de Munique) e a fronteira, de modo a que esta não interfira com os 

fenómenos que se pretendem analisar e que as condições sejam representadas o mais rigorosamente 

possível. Com efeito, neste caso optou-se um uma janela de 50 metros de largura por 30 metros de 

altura. 

 

No que diz respeito à malha de elementos finitos, optou-se por uma malha de elementos triangulares 

de 15 nós, uma vez que esta conduz a resultados com maior qualidade ao nível das tensões geradas 

no solo para problemas de maior dificuldade. [22] 

 

De seguida, definiu-se a geometria do modelo, através do comando Geometry line, representando o 

cenário geológico, as três camadas do zonamento geotécnico, e os diferentes níveis de escavação. 

Devido à inexistência de um corte geológico no local em estudo, que demostrasse o andamento das 

três camadas, foi feita uma interpolação através dos alçados AB e D1 (Anexo 4). Não obstante, foram 

realizadas algumas simplificações. Finda a definição inicial da geometria, através do comando Standart 

fixities, definem-se as condições de fronteira do modelo. O programa pré-define a restrição de 

deslocamentos horizontais e verticais na fronteira inferior, que corresponde a um apoio fixo na base, 

impede a ocorrência de deslocamentos horizontais nas fronteiras laterais, e na fronteira superior os 

deslocamentos são livres em qualquer direção. 

 

Relativamente à estrutura de contenção propriamente dita, recorreu-se ao comando plate, que consiste 

num elemento estrutural com rigidez axial e de flexão (as suas características serão detalhadas no sub-

capítulo seguinte). Tal como referido anteriormente, tendo em conta que a sua execução consiste em 

dois níveis de painéis e por fim uma sapata, foram criados três plate com 3, 3,15 e 1,2 metros, 

respetivamente. 

 

Na Figura 23, observa-se que, na base destes elementos plate, representam-se também as 

microestacas, elemento esse que promove o equilíbrio vertical e contribui para a rigidez de flexão da 

estrutura de contenção. De notar que, apesar de estas não se encontrarem no mesmo eixo da parede, 

mas ligada à mesma através de “cachorros”, conforme referido no capítulo 3.3.3., foi adotado como 

simplificação a sobreposição dos dois eixos. 
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Figura 23 – Ilustração da modelação numérica – Geometria do terreno inicial no programa Plaxis 2D 

 

No que se refere à modelação das ancoragens, que constituem os elementos de travamento da cortina, 

recorre-se a dois comandos: node-to-node anchor, que correspondente à zona de comprimento livre e 

geogrid para o bolbo de selagem (no sub-capítulo seguinte serão detalhados estes dois comandos e 

as suas características mecânicas). Como se constata na Figura 23, na secção constam dois níveis de 

ancoragens, uma por cada nível de painel. Refere-se que estas apresentam um afastamento médio em 

planta de 3 metros e que, segundo [15], o seu bolbo de selagem deve ser realizado em terrenos 

competentes, com NSPT superior a 60 pancadas, ou seja, o correspondente ao zonamento geotécnico 

ZG2, e ter um comprimento mínimo de 7 metros, selado pelo método IRS. No caso do corte em estudo, 

a inclinação é constante e de 30º. A Tabela 8, resume as características geométricas das ancoragens 

adotadas no presente modelo. 

 

Tabela 5 – Características geométricas das ancoragens 

 Comprimento Livre Comprimento de Selagem Inclinação 

Ancoragem 1º Nível 13.0 7.0 30º 

Ancoragem 2º Nível 8.0 7.0 30º 

 

No tardoz da contenção, foi aplicada uma sobrecarga, através do comando Distributed Load – system 

A com um valor de 5kN/m, tendo em conta o desenvolvimento da mesma, por metro linear, no plano 

perpendicular ao da estrutura. Considerou-se este valor, de modo a ter em conta as cargas provocadas 

pelos automóveis, arruamentos e edifícios vizinhos e por forma a aproximar o modelo às condições 

reais da obra. 

 

Salienta-se que, apesar de parede de contenção ter sido realizada no mesmo alinhamento que a 

fachada principal, as cargas desta não estão representadas no referido modelo. Esta opção prende-se 

principalmente com o facto de as cargas da fachada serem conduzidas para as duas fiadas de 

microestacas através das duas vigas de recalçamento, ligadas entre si através de mecanismos de 
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costura, nomeadamente, barras pré-esforçadas tipo “Gewi”. Deste modo, o peso da fachada não é 

diretamente transmitido ao muro de Munique. 

 

Finda a introdução de todos os dados necessários do Geometry Input, na nova janela das inicial 

condicions, é definida a posição do nível freático. A informação relativa à localização do nível freático 

foi retirada de [19] e foi apresentada, no presente documento, na Tabela 2. Este localiza-se à cota dos 

37 metros de altitude, valor obtido através da média dos valores medidos no piezómetro localizado no 

furo de sondagem S3, mais próximo da secção em estudo. Constata-se na Figura 24 que o nível freático 

não intersecta a parede de contenção, nem as ancoragens nem as microestacas de fundação do muro 

de Munique e foi considerado que o mesmo se manteve inalterado durante todo o processo construtivo. 

 

 

Figura 24 – Representação do nível freático da secção em estudo/análise 

 

4.4. Caracterização dos materiais 

Definida a geometria do problema, caracterizam-se os diversos materiais, no que diz respeito à sua 

resistência e rigidez, definida por metro linear, uma vez que se considerou um estado plano de 

deformação. 

 

De notar que todos os elementos plate são caracterizados por uma rigidez axial (EA) e por uma rigidez 

de flexão (EI), por metro de desenvolvimento na direção longitudinal. A secção a ter em conta, tanto 

para o cálculo da área como para o cálculo da inércia encontra-se assinalada na Figura 25, bem como 

o eixo de inércia dominante. Inseridos estes dois valores (EA e EI) o próprio software atribui uma 

espessura equivalente a qual deve corresponder à espessura real do elemento plate.  
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Figura 25 – Exemplificação do cálculo da inércia de um elemento plate 

 

 Caracterização das colunas de calda de cimento 

Para a modelação da cortina de colunas de calda cimento recorre-se à ferramenta plate, que simula 

um conjunto de colunas de cimento secantes entre si, com 25 centímetros de diâmetro. Para a sua 

caracterização definiu-se a sua rigidez axial, de flexão e o seu peso volúmico, por metro 

desenvolvimento longitudinal, constituído por quatro colunas. De notar que, foi tido em conta que o 

módulo de elasticidade estimado para a calda de cimento foi de 25 GPa, peso volúmico de 25 kN/m3 e 

que o material foi considerado como sendo elástico. A Tabela 9 resume os parâmetros caracterizadores 

deste elemento. 

 

Tabela 6 - Propriedades mecânicas das colunas de cimento de 0,25 m de diâmetro 

A (m2/m) I (m4/m) EA (kN/m2/m) EI (kNm2/m) w (kN/m/m) ν 

𝟒×𝛑𝐫𝟐 = 𝟎, 𝟐𝟎 4×
𝜋𝑟4

4
= 0,0008 3 926 991 15 340 4,91 0,2 

 

 Caracterização da parede de contenção 

A parede de contenção não foi modelada por si só, mas sim como uma secção equivalente composta 

por um elemento plate, que engloba tanto as caraterísticas mecânicas das colunas de cimento como 

as da parede de muro de Munique. Refere-se também que a fundação da referida parede é composta 

por microestacas com um afastamento médio de aproximadamente 2,75 metros. De seguida, 

apresentam-se as características de cada um destes elementos em separado. 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio do cálculo dos parâmetros das colunas de calda de cimento, 

foram calculados os parâmetros da parede de Munique. Neste caso, o módulo de elasticidade 

considerado foi de 33 GPa, por se tratar de betão da classe C30/37, e uma espessura de 30 

centímetros. Obtiveram-se os valores apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 7 - Propriedades mecânicas de uma parede de Munique de 0,30 m de espessura 

A (m2/m) I (m4/m) EA (kN/m2/m) EI (kNm2/m) w (kN/m/m) ν 

0,3 
𝑏×𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒

3

12
= 0,0023 9 900 000 74 250 7,5 0,2 

 

 

No entanto, por limitações do software, cada Geometry line só pode ter associado um plate de cada 

vez. Com efeito, após a construção de um painel de muro, no tardoz do mesmo permanecem as colunas 

de calda de cimento. Assim sendo, foi criado um elemento plate que constitui uma secção equivalente 

a esses dois elementos através do cálculo um módulo de deformabilidade equivalente: 

 

                           𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑒𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠

𝑒𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠+𝑒𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
×𝐸𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠 +

𝑒𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙

𝑒𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠+𝑒𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
×𝐸𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 = 29,36 𝐺𝑃𝑎                 ( 4 ) 

 

As Tabelas 9 e 10 resumem as características de cada elemento constitutivo do plate: colunas de calda 

de cimento e muro de Munique, respetivamente. Todavia, a Tabela 11 consiste na secção equivalente 

destes dois elementos. 

 

Tabela 8- Propriedades mecânicas do elemento plate “colunas calda de cimento + muro de Munique” 

A (m2/m) I (m4/m) EA (kN/m2/m) EI (kNm2/m) w (kN/m/m) ν 

0,55 
𝑏×(𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 + 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠)3

12
= 0,014 16 150 000 407 115 12,41 0,2 

 

 

Relativamente às microestacas de fundação da estrutura de contenção, o módulo de deformabilidade 

do aço N80 da armadura das microestacas foi considerado como sendo 210 GPa. Refere-se que as 

microestacas em causa apresentam um diâmetro de 177,8x9mm. A Tabela 12 resume a decomposição 

das propriedades mecânicas por material constituinte da microestaca. 

 

Tabela 9 – Propriedades mecânicas de uma microestaca 

 A (m2) I (m4) EA (kN/m2) EI (kNm2) w (kN/m) ν 

Aço 0,00245 9x10-6 514 494 1 933 0,19 

0,2 Calda de cimento 0,0224 4x10-5 447 574 797 0,56 

Total   962 068 2 730 0,75 

 

 

Atendendo ao facto de o programa exigir as propriedades por metro de desenvolvimento, e tendo em 

conta o afastamento médio destas de 2,75 metros, a Tabela 13 apresenta as propriedades mecânicas 

por metro de desenvolvimento na direção longitudinal. 
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Tabela 10 – Propriedades mecânicas das microestacas fundação da parede de contenção, por metro de 

desenvolvimento longitudinal 

EA (kN/m2/m) EI (kNm2/m) w (kN/m/m) ν 

393 573 1 117 0,31 0,2 

 

 

Constata-se que, o contributo que tanto a rigidez axial como a rigidez de flexão das microestacas teriam 

para o elemento plate constituído pelas colunas de calda de cimento e muro de Munique (Tabela 13) 

pode-se considerar desprezável, pelo que, por simplificação, este contributo não foi considerado. 

 

Não obstante, estas mesmas microestacas foram representadas, na base das colunas de cimento e 

muro de Munique sob a forma de um geogrid, correspondente ao bolbo de selagem e de um node-to-

node anchor para o restante comprimento (Tabela 14). Optou-se por modelar as microestacas através 

destes dois elementos porque, segundo [22], geogrid representa estruturas esbeltas com uma rigidez 

normal, mas sem rigidez de flexão. Analisando a Tabela 13, torna-se claro que, a rigidez de flexão é 

desprezível quando comparada com a rigidez axial.  

 

Tabela 11 - Propriedades mecânicas necessárias para a definição das microestacas de fundação da parede de 

contenção 

 
 

EA (kN/m2/m) Lspacing (m) 

Comprimento Livre 
Node-to-node anchor 

390 531 2,75 

Bolbo de selagem 
Geogrid 

480 046  

 

 

 Caracterização das ancoragens 

Tal como foi exposto anteriormente, as ancoragens no Plaxis 2D são simuladas por dois elementos 

lineares: node-to-node anchor e geogrid, que correspondem, respetivamente, ao comprimento livre e 

ao comprimento de selagem. Todavia, a sua modelação é um problema algo complexo, isto porque, as 

ancoragens são elementos lineares que exercem uma ação concentrada na cabeça da ancoragem e 

no seu comprimento de selagem e isso envolve importantes efeitos tridimensionais o que, por sua vez, 

constitui uma dificuldade quando o modelo em causa é bidimensional. 

 

Apesar da referida dificuldade de simulação do funcionamento das ancoragens numa cortina de 

contenção num modelo numérico bidimensional, recorreu-se à combinação entre dois elementos 

lineares para modelar as ancoragens: node-to-node anchor simula a zona compreendida entre a 

cabeça da ancoragem e o inicio do comprimento de selagem e geogrid que corresponde à zona do 

bolbo de selagem. 
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Relativamente ao primeiro, este corresponde a um elemento linear do tipo barra, que não se liga à 

malha de elementos finitos do solo, ou seja, não tem qualquer tipo de ligação com este e, 

consequentemente, garante que a carga seja transmitida ao terreno apenas no bolbo de selagem. Para 

além disso, apresenta um comportamento linear e apenas rigidez axial e, como tal, funciona como um 

elemento de mola elástico com rigidez constante. Refere-se que, este elemento tanto pode ser 

submetido a forças de tração, como é o presente caso – ancoragens - como de compressão, quando 

representa outro tipo de estruturas, nomeadamente as microestacas. [22] 

 

No que diz respeito ao geogrid, também é um elemento do tipo barra de comportamento linear mas, 

que neste caso, se “liga” e interage com os elementos finitos representativos do solo. No entanto, este 

elemento apenas apresenta rigidez axial e apenas admite tensões tração, nunca de compressão, 

considerando-se assim a contribuição do atrito lateral que se gera entre este elemento e o solo. [22] 

 

A caracterização das ancoragens requer também a aplicação do pré-esforço das ancoragens, 

concretizada através da aplicação de uma força, Pútil, no elemento node-to-node anchor. Atendendo ao 

facto de o modelo em causa ser um modelo bidimensional, onde se analisa um plano representativo de 

largura unitária, Pútil corresponde à carga de pré-esforço a dividir pelo afastamento médio das 

ancoragens, que neste caso são 3 metros. 

 

Refere-se que, nesta análise numérica não foram contabilizados os efeitos das perdas diferidas de pré-

esforço das ancoragens, devido ao carácter provisório das ancoragens.  

 

Na Tabela 15 encontra-se reunida a caracterização dos elementos lineares que simulam o 

funcionamento das ancoragens, considerados na modelação. 

 

Tabela 12 - Propriedades mecânicas dos elementos considerados na modelação das ancoragens 

 EA (kN) L spacing (m) Pútil (kN/m) 

Node-to-node Anchor – Comprimento livre 136 500 3 

200  EA (kN/m) 

Geogrid – Comprimento de selagem 45500 

 

 Caracterização das sapatas e vigas de fundação 

Após a construção dos dois níveis de painéis e respetivas ancoragens, o muro de Munique fica 

concluído com a execução das sapatas e respetiva viga de fundação. Como tal, foi criado um elemento 

plate que traduz as características das fundações verificadas na zona em análise para a modelação. 

 

De acordo com o representado na Figura 26, adaptada das peças desenhadas do projeto de execução 

de estruturas, é de notar a existência de sapatas de 2,80 x 3,00 metros e viga de fundação de 1,20 

metros de largura, ambas com 1,20 metros de altura, fundadas em microestacas. 
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Figura 26 - Planta de fundações simplificado (adaptado de [14]) 

 

Refere-se que, o módulo de elasticidade considerado foi o do betão C30/37, correspondente a 33 GPa 

e que, o peso volúmico do betão considerado foi de 25 kN/m3. Acrescenta-se que, ao longo do 

comprimento em análise, 22 metros, denota-se a presença de 4 sapatas de 3 metros de largura, pelo 

que, por simplificação, o plate criado para o devido efeito, corresponde a uma ponderação de 50% – 

50% das propriedades definidas para a sapata e para a viga de fundação. A Tabela 16 resume as 

características consideradas para o elemento plate que representa as sapatas e a viga de fundação, 

por metro de desenvolvimento na direção longitudinal. 

 

Tabela 13 – Propriedades mecânicas do elemento representativo das sapatas e viga de fundação 

 
A 

(m2/m) 
I (m4/m) 

EA 

(kN/m2/m) 

EI 

(kNm2/m) 

w 

(kN/m/m) 
ν 

Sapatas 2.80 

𝑏×(𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎)3

12

= 1.83 

92 400 000 60 368 000 70 

0,2 
Viga de fundação 1.20 

𝑏×(𝑒𝑉𝐹)3

12
= 0.144 39 600 000 4 752 000 30 

Total 

(ponderação) 
- 66 000 000 32 560 000 50 

 

 

Aliada à execução das sapatas e vigas de fundação está inerente a concretização das respetivas 

microestacas. Estas apresentam as mesmas propriedades mecânicas do que as microestacas 

apresentadas na Tabela 12, no entanto, apresentam um afastamento médio diferente, o que irá alterar 

as características geogrid e node-to-node anchor utilizados para representar as mesmas. 

 

Atendendo ao facto de o programa exigir as propriedades por metro de desenvolvimento, e tendo em 

conta o afastamento médio destas de 1,83 metros, a Tabela 17 apresenta as propriedades mecânicas 

dos dois elementos utilizados para a sua caracterização, por metro de desenvolvimento na direção 

longitudinal. 
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Tabela 14 - Propriedades mecânicas necessárias para a definição das microestacas de fundação da sapatas e 

viga de fundação 

 
 

EA (kN/m2/m) Lspacing (m) 

Comprimento Livre 
Node-to-node anchor 

585 797 1.83 

Bolbo de selagem 
Geogrid 

720 069  

 

4.5. Malha de elementos finitos e fases de cálculo 

De modo a terminar a definição do modelo, após a caracterização da geometria e dos parâmetros dos 

respetivos elementos, procede-se à geração da malha de elementos finitos. Para isso, recorre-se ao 

comando Generate Mesh cujo procedimento consiste na divisão da geometria anteriormente definida, 

em elementos triangulares compatíveis com: as camadas geotécnicas, os elementos estruturais e 

cargas aplicadas introduzidas. [22] 

 

Salienta-se a sua importância visto que, esta geração de malha ao ter em conta todos pontos e linhas 

definidos na geometria, conduz a que a posição exata dos elementos seja contabilizada na malha de 

elementos finitos. Refere-se ainda que é possível fazer um refinamento geral da malha, bem como um 

refinamento local, no caso de se pretender um cálculo mais rigoroso, que conduz a uma maior 

quantidade de elementos finitos e consequentemente melhores resultados, no entanto acresce o tempo 

de cálculo.  

 

No caso das ancoragens, nomeadamente no bolbo de selagem destas, efetuou-se um refinamento 

local desta zona de modo a melhorar a resposta da simulação de uma zona onde é importante efetuar 

uma melhor análise da interação solo - bolbo de ancoragem. A Figura 27 apresenta a malha de 

elementos finitos considerada para o presente caso de estudo. 
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Figura 27 – Malha de elementos finitos do modelo/secção caso de estudo 

 

Uma vez gerada a malha de elementos finitos, é necessário também gerar as tensões iniciais instaladas 

no terreno, tendo em conta a geometria do modelo, as condições de fronteira, o tipo de solo, as 

características dos elementos estruturais e a posição do nível freático, e para isso recorre-se ao 

comando Inicial conditions. [22] Por sua vez, estas tensões iniciais possibilitam a criação de um estado 

de tensão com a distribuição de tensões verticais e horizontais. [27] 

 

O estado de tensão inicial, que corresponde ao estado de equilíbrio do solo não perturbado, é 

influenciado pelo peso do material e pela história da formação do maciço, sendo geralmente 

caracterizado pela tensão vertical σ’v, e pela tensão horizontal σ’h, dadas por:  

                                                                               𝜎′𝑣 =  𝛾 × 𝑧                                                                          ( 5 ) 

                                                                             𝜎′
ℎ = 𝐾𝑜  𝛾 × 𝑧                                                                        ( 6 ) 

sendo γ o peso volúmico do solo e z a profundidade a que se verifica essa tensão e K0 o coeficiente de 

impulso em repouso. É de notar que K0 representa o quociente entre as tensões horizontais e verticais. 

[22] 

 

Refere-se que, apesar do procedimento K0 ser geralmente aplicado em casos em que a superfície do 

terreno e as camadas do solo e nível freático são paralelas, por simplificação e tendo em conta os 

valores razoáveis obtidos, foram geradas as tensões iniciais pelo procedimento do K0.  

 

O referido procedimento consiste na geração de tensões verticais que estão em equilíbrio com o peso 

próprio enquanto que, as tensões horizontais são calculadas com base nos valores específicos de K0 

gerados pelo programa, que neste caso variaram entre 0,4 e 0,47. Durante este processo foi assumido 

um ∑Mweight (proporção de gravidade que é aplicada) igual a 1, o que implica que todo o peso do solo 

é ativado. 
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Terminada a geração da malha de elementos e das condições iniciais, procede-se para a definição das 

fases de cálculo, através do comando Calculate. Tal como foi exposto anteriormente, a possibilidade 

de simular o faseamento construtivo da execução desta estrutura de contenção, monitorizando os 

deslocamentos e esforços por cada fase construtiva, constitui uma importante vantagem do programa 

Plaxis 2D e contribui para a obtenção de resultados mais próximos da realidade. 

 

As várias fases construtivas adotadas encontram-se apresentadas na Tabela 18 seguindo-se uma 

breve descrição de cada uma das etapas. 

 

Tabela 15 – Faseamento construtivo do modelo de cálculo em estudo 

Fase 0 Fase inicial – Repouso – automaticamente gerada pelo programa 

Fase 1 Ativação das sobrecargas 

Fase 2 
Ativação das colunas de cimento e das microestacas de fundação da parede de 

contenção 

Fase 3 1ª escavação correspondente à necessária para realizar o primeiro nível de parede 

Fase 4 Construção do primeiro nível de parede e ativação das respetivas ancoragens 

Fase 5 2ª escavação correspondente à necessária para realizar o segundo nível de parede 

Fase 6 Construção do segundo nível de parede e ativação das respetivas ancoragens 

Fase 7 3ª escavação correspondente à necessária para realizar o sapatas e viga de fundação 

Fase 8 Construção das sapatas, vigas de fundação e ativação das respetivas microestacas 

 

 

A Fase 0 - Inicial Fase – corresponde a uma etapa, pré-definida pelo software, onde são tidos em conta 

os deslocamentos provocados pelo peso próprio do solo, sobrecargas e se geram as condições iniciais, 

nomeadamente, as tensões do terreno em repouso. 

  

De seguida, na Fase 1, ativou-se a sobrecarga de 5kN/m no tardoz da futura parede de contenção, que 

pretende simular a influência da circulação rodoviária intensa que se dá nessa zona. Nesta fase optou-

se por “zerar” os deslocamentos, através do comando Reset Displacements to zero, de modo a não se 

ter em conta os efeitos dos assentamentos devidos à ação gravítica. Com esta consideração, os 

deslocamentos finais obtidos apenas têm em conta os deslocamentos provocados exclusivamente 

devido aos cálculos das fases seguintes. É de notar que nesta e nas seguintes fases, optou-se como 

Loading Input pelo parâmetro Staged Constrution que permite definir, em cada fase de construção, a 

ativação e descativação, de objetos e ações definidos na fase de entrada da geometria. Com efeito, 

obtém-se uma simulação precisa e realística de vários processos de carga, construção e escavação. 

[22] 

Relativamente à Fase 2, esta consiste na ativação do elemento plate correspondente às colunas de 

calda de cimento ao longo de 7,35 metros e, na sua base também é ativado o conjunto geogrid e -node 
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anchor das microestacas da parede de contenção. Apesar de estes não se encontrarem no mesmo 

plano, foi adotada essa simplificação. Optou-se por também se representar estas microestacas nesta 

fase, por estas constituírem como que um melhoramento do terreno nessa zona, bem como por 

transmitirem as cargas verticais a um terreno mais competente (ZG2 e ZG1) e contribuírem para o 

controlo dos deslocamentos verticais descendentes que se verificavam só devido ao peso próprio das 

colunas de calda de cimento e nas fases seguintes do peso da parede de Munique. 

 

Na Fase 3, correspondente ao primeiro nível de escavação, é desativada a parcela de solo 

correspondente e já delimitada na fase de definição da geometria. Tal como exposto anteriormente, o 

efeito de arco consiste numa redistribuição de esforços para os painéis adjacentes que não foram 

abertos e que se encontram contidos por banquetas de terra pelo que, apesar de o modelo em causa 

ser bidimensional, procurou-se contabilizar este efeito através do parâmetro ∑Mstage. Por defeito, o valor 

atribuído pelo programa para este é de 1, no entanto, nas fases relativas à escavação, foi adotado um 

∑Mstage de 0,7, o que corresponde à não concretização da totalidade das forças mobilizadas e origina 

uma força não equilibrada. Consequentemente, após uma fase de escavação segue-se uma fase em 

que o ∑Mstage toma um valor unitário, de modo a que as forças que não foram totalmente mobilizadas 

na fase de escavação, o sejam na fase seguinte. Neste caso, a fase seguinte corresponde à fase de 

execução do painel e à respetiva ativação da ancoragem e pré-esforço, pelo que, esta mobilização 

“extra” já é transmitida para o elemento de travamento – a ancoragem. Relativamente à Fase 5 e 7 

aplicam-se os mesmos comentários. 

 

A Fase 4 corresponde à construção do primeiro nível da parede de Munique, através da alteração do 

elemento plate dos primeiros 3 metros de “coluna de cimento” para outro com as características da 

parede de Munique. O tensionamento das ancoragens, é executado através da ativação da zona de 

comprimento livre e de selagem e por introdução do valor de pré-esforço útil por metro, que corresponde 

à divisão do valor do pré-esforço pela largura de influência do mesmo, que neste caso corresponde a 

3 metros. Apesar da carga de blocagem ser de 780kN, o valor introduzido no modelo foi de 200kN por 

metro. Esta opção deve-se a três fatores: as perdas de carga imediatas neste tipo de ancoragens 

poderem ser superiores a 100kN; por se verificarem grandes deslocamentos da parede no sentido do 

interior do terreno para valores de pré-esforço superiores e por de facto se terem verificado valores 

inferiores nos relatórios da leitura das células de carga. Relativamente à Fase 6 aplicam-se os mesmos 

comentários. 

 

Por fim, a Fase 8 corresponde à alteração do último troço do plate de colunas de cimento para o plate 

correspondente às sapatas e vigas de fundação e alteração do node-to-node anchor e geogrid relativo 

às microestacas, conforme referido no capítulo 4.4.4. 

 

Terminada a definição de todo o faseamento construtivo, procede-se ao cálculo automático do modelo, 

a partir do qual é possível analisar, na interface output, a deformada da estrutura, os seus esforços, 
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tensões instaladas no terreno nas diferentes fases construtivas. Estes resultados serão apresentados 

e analisados no capítulo seguinte. 

 

4.6. Modelação numérica 

No presente sub-capítulo inicia-se por explicar as várias iterações necessárias para chegar ao modelo 

final e as opções tomadas no sentido sempre de, tendo em conta as limitações do software, aproximar 

os resultados do modelo com os resultados da monitorização. De seguida, apresentam-se os resultados 

do modelo final e por fim é feita a comparação dos resultados e são tecidos comentários acerca dos 

mesmos.  

 

  Iterações executadas até obtenção do modelo final 

Considerou-se como ponto de partida para a calibração dos parâmetros do tereno, os valores obtidos 

pelo relatório de prospeção, conforme indicados na Tabela 7 do capítulo 4.2.3. Tal como foi referido 

anteriormente, este estudo constitui uma análise paramétrica dos solos em causa, em que, os 

resultados foram comparados com os resultados reais, registados pela instrumentação da obra. 

 

Refere-se que, para o confronto desses mesmos resultados foram utilizados os alvos topográficos 

número 56, 65, 66 e 67, apresentados no capítulo 3.4.2.2 relativos à monitorização da estrutura de 

contenção periférica, por se encontrarem perto da secção em estudo. No entanto, estes só foram 

colocados e as suas primeiras leituras realizadas após a construção do segundo nível de painéis e pré-

esforço das respetivas ancoragens. Assim sendo, constata-se que os valores da monitorização são 

comparáveis às Fases 6 e seguintes do modelo Plaxis.  

 

Numa primeira iteração, na Fase 4, correspondente à construção do primeiro nível de parede e ativação 

das ancoragens, obteve-se um deslocamento horizontal máximo de 36,75 milímetros no sentido do 

interior do terreno. Logo, através da comparação deste último com os valores apresentados na 

monitorização, constata-se que são valores de ordem de uma ordem grandeza superior.  

 

Nas seguintes iterações procurou-se aproximar os valores obtidos pelo software Plaxis com os obtidos 

na monitorização, principalmente através o incremento considerável do módulo de deformabilidade das 

diferentes zonas geotécnicas. A Tabela 19 apresenta um pequeno resumo de algumas das iterações 

realizadas e as alterações efetuadas ao nível dos parâmetros geotécnicos, que se encontram a negrito. 

Mantiveram-se os parâmetros definidos para os elementos estruturais por se considerar existir uma 

maior fiabilidade nestes. Do mesmo modo, também os valores relativos aos pesos volúmicos saturado 

e não saturado, coeficientes de permeabilidade, de Poisson e a dilatância não sofreram alterações ao 

longo deste processo. 
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Tabela 16 – Iterações e respetivos parâmetros geotécnicos. 
It

e
ra

ç
ã

o
 

 
ZG3 ZG2 ZG1 

Desl. 
horizontal 
máximo 
Fase 4 
(mm) 

E50
ref = 

Eoed
ref 

x103 

kN/m2 

Eur
ref 

x103 

kN/m2 

cref 

kN/m2
 

ϕ 

E50
ref 

= 
Eoed

ref 
x103 

kN/m2 

Eur
ref 

x103 

kN/m2 

cref 

kN/m2 
ϕ 

E50
ref = 

Eoed
ref 

x103 

kN/m2 

Eur
ref 

x103 

kN/m2 

cref 

kN/m2 
ϕ 

1ª 7 21 5 28 30 90 15 34 60 180 20 37 -36,75 

2ª 20 60 5 28 40 120 15 34 70 210 20 37 -15,48 

3ª 40 120 5 28 60 180 15 34 70 210 20 37 -8,49 

4ª 40 120 15 28 60 180 20 34 70 210 30 37 -7,23 

5ª 60 180 15 28 80 240 20 34 90 270 30 37 -4,90 

6ª 70 350 15 28 80 400 20 34 90 450 30 37 -3.57 

7ª 70 350 15 32 80 400 20 34 90 450 30 37 -3.57 

8ª 80 400 15 28 85 425 20 34 90 450 30 37 -3.16 

 

De acordo com o exposto no capítulo 4.2, adotou-se desde o início o modelo Hardening Soil visto que 

se concluiu que este apresentava uma maior proximidade ao comportamento real dos solos. 

 

Constata-se que, na primeira iteração considerou-se a coesão efetiva de ZG3 com o valor de 5kN/m2 

e não o valor nulo exposto no capítulo 4.2.3, isto porque, o software não concebe valores nulos de 

coesão, logo torna-se razoável a adoção inicial deste valor. 

   

Na 2ª e 3ª iteração, as alterações consistiram no aumento do módulo de deformabilidade das diferentes 

camadas geotécnicas que se traduziram numa grande aproximação aos valores dos deslocamentos da 

monitorização. 

 

De seguida, na 4ª iteração procurou-se aumentar os valores da coesão efetiva, ainda que dentro de 

valores realistas para solos predominantemente argilosos, como forma de testar a sua influência nos 

resultados do programa. Conclui-se que a alteração do parâmetro da coesão efetiva apresenta uma 

reduzida influência nos deslocamentos horizontais da parede, pelo que, na 5ª e 6ª iteração torna-se a 

aumentar os valores dos parâmetros do módulo de deformabilidade por este consistir numa 

convergência mais rápida para os valores de monitorização pretendidos. 

 

Refere-se que a partir da 6ª iteração optou-se por alterar o pressuposto assumido no capítulo 4.2.2, no 

sentido de contrariar a tendência do programa em sobrestimar os empolamentos. 
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                                                                                  E ≈ E50
ref                                                                                                                   ( 7 ) 

                                                                               Eur
ref ≈ 5 E50

ref                                                                                                             ( 8 ) 

                                                                                Eoed
ref ≈ E50

ref                                                                                                              ( 9 ) 

 

Na 7ª iteração alterou-se o ângulo de atrito interno, também como forma de testar a sua influência nos 

resultados do programa. Esta mostrou-se ser nula, o que indica que os solos se encontram afastados 

do seu limite de rotura. Com efeito, na seguinte e última iteração, retomou-se o ângulo de atrito das 

anteriores iterações e aumentou-se, uma vez mais, os valores do módulo de deformabilidade. 

 

Optou-se então pelos parâmetros utilizados na 8ª iteração, por estes conduzirem a uma deformada 

mais aproximada aos valores observados na instrumentação, como se irá analisar no sub-capítulo 

seguinte. Salienta-se o facto de ser notório neste estudo, que o módulo de deformabilidade constitui o 

parâmetro mais eficaz de aproximação dos resultados do modelo aos registados pela monitorização. 

 

 Resultados da modelação final 

Uma vez chegado ao modelo final, foram aferidos os deslocamentos da parede de contenção, que se 

encontram reunidos na Figura 28. Inicia-se pela Fase 3 por se considerar as anteriores ou gerações 

automáticas do software (Fase 0) ou sem grande significado em termos de deslocamentos. No Anexo 

5 encontram-se os resultados extraídos do software Plaxis que dizem respeito à deformada, 

deslocamentos horizontais e verticais das diversas fases construtivas.  

  

Os deslocamentos medidos têm em conta os deslocamentos do solo, provocados ora pela escavação, 

ora pela execução da parede de Munique e respetivo tensionamento das ancoragens. No entanto, o 

objetivo abrange não só a análise dos deslocamentos no final da escavação, como também o 

compreender do comportamento da estrutura de contenção, ao longo das diferentes etapas do 

processo construtivo. Refere-se que relativamente aos deslocamentos horizontais, o sentido positivo 

corresponde a deslocamentos para o interior da escavação e que, no caso dos deslocamentos verticais, 

o sentido positivo corresponde ao empolamento. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

Figura 28 - Evolução dos deslocamentos verticais e horizontais ao longo das diferentes fases construtivas:           

a) Fase 3 e 4; b) Fase 5 e 6; c) Fase 7 e 8 
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Tendo em conta o pequeno valor de coesão da camada geotécnica mais superficial, correspondente a 

aterros (ZG3), a capacidade desta se auto-suster é muito pequena, pelo que seria de esperar 

deslocamentos significativos para o interior da obra. No entanto, isso não se verifica durante a 

escavação do primeiro nível devido à existência das colunas de calda de cimento, executadas antes 

de ter sido feita qualquer escavação. Este pré-tratamento dos solos contribui para um aumento da 

coesão e rigidez da faixa de solo adjacente ao plano de escavação e garante uma menor 

descompressão do solo durante a escavação. 

 

Constata-se que, quando se dá uma fase de escavação, após uma fase de construção de um nível de 

parede e consequente aplicação do pré-esforço das ancoragens, nota-se um decréscimo dos 

deslocamentos no sentido do interior do terreno, indicativo da tendência de ocorrência de 

deslocamentos sentido do interior da escavação espectável após uma escavação. Denota-se 

igualmente, apesar de só existirem dois níveis de ancoragens, que a ação do pré-esforço, de imposição 

de deslocamentos no sentido do interior do terreno, perde importância à medida que a escavação 

aumenta.  

 

O facto de o pré-esforço constituir uma imposição de um deslocamento no sentido contrário ao impulso 

do terreno, aliado ao facto da camada mais superficial ser composta por um aterro de baixa rigidez, e 

consequentes impulsos gerados pelo solo baixos, tornam o terreno mais sensível à aplicação do pré-

esforço. Deste modo, justifica-se os substanciais deslocamentos horizontais no sentido do interior do 

maciço não escavado, verificados no aquando do pré-esforço do primeiro nível de ancoragem (Fase 

4).  

 

De seguida, à medida que a profundidade de escavação aumenta, os impulsos do terreno no tardoz da 

parede tornam-se mais significativos, existindo uma maior tendência de se verificarem deslocamentos 

para o interior da escavação e, consequentemente, o efeito do pré-esforço referido anteriormente torna-

se menos notório. Para além disso, no pré-esforço do segundo nível de ancoragens o deslocamento 

imposto por este no sentido do interior do terreno, é substancialmente menor também porque os 

primeiros metros de terreno nunca entram em descompressão, evidenciando a contribuição da 

aplicação do pré-esforço do primeiro nível de ancoragem nos deslocamentos horizontais da estrutura. 

 

Verifica-se então que o comportamento característico de uma parede ancorada é função do pré-

esforço, que mais do que contribuir para a recuperação dos deslocamentos, é responsável pela 

alteração do estado de tensão para valores mais favoráveis e como a preparação para as fases 

seguintes de escavação. [7] 

 

Atendendo à Figuras 28, conclui-se que o deslocamento horizontal máximo se dá na Fase 5 

correspondente à 2ª escavação e é de 3,15 mm, no topo da parede, no sentido do interior do terreno.  
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Relativamente aos deslocamentos verticais, estes apresentam um sentido descendente, o que 

corresponde a um assentamento da parede. O deslocamento vertical máximo é de 2,94 mm e ocorre 

na última fase, após a construção das sapatas e vigas de fundação e deve-se não só ao peso próprio 

de toda a estrutura, como também à componente vertical do pré-esforço das ancoragens.  

 

A Figura 29, que realça os deslocamentos verticais do solo na Fase 8, correspondente ao final da 

escavação e construção da sapata e viga de fundação, pretende alertar para uma limitação do software, 

que consiste numa acentuação dos empolamentos na base da escavação. Os empolamentos que se 

verificam no fundo da escavação ocorrem principalmente devido ao alívio das tensões verticais durante 

o processo de escavação e à deformação plástica do solo abaixo do nível da escavação devido à 

alteração das tensões principais iniciais. Por outras palavras, durante a escavação, é aliviado o estado 

de tensão dos solos não escavados, pelo que estes recuperam deformações elásticas, 

descomprimindo-se. Os fatores que afetam estes fenómenos são a profundidade de escavação, a 

rigidez e resistência do solo, e a distância ao substrato rígido abaixo do fundo da escavação. [9] 

 

 

Figura 29 – Deslocamentos verticais do solo na Fase 8 

 

Têm-se vindo a verificar pela experiência que os empolamentos previstos pelo programa são 

consideravelmente mais elevados do que aqueles que acontecem na realidade isto porque o software 

não considera a real retirada gradual do terreno e a consequente redistribuição das tensões ao longo 

do processo de escavação. [28] 

 

No entanto, devido à sua localização, no fundo da escavação, este não constitui um condicionamento 

para o desenvolvimento dos trabalhos, mas sim, há que observar atentamente os assentamentos 

verificados no tardoz da parede pois aí será condicionante para as infraestruturas e construções 

vizinhas. 



 

- 58 - 

 Análise comparativa dos deslocamentos resultantes da modelação e 

monitorização 

A análise entre os resultados obtidos através da modelação e os resultados da instrumentação foi 

essencialmente feita recorrendo aos deslocamentos observados nos alvos topográficos. Refere-se que 

o registo dos alvos nos painéis foi feito tardiamente visto que a primeira leitura dos mesmos data o dia 

12/07/2016, pelo que, nessa altura já se encontrava construída, na zona em estudo, o primeiro e 

segundo nível de painéis e respetivas ancoragens. Assim sendo, os valores da modelação que devem 

ser comparados com a monitorização correspondem aos da Fase 6 e seguintes.  

 

De seguida, a Figura 30 realça os deslocamentos obtidos pela modelação nos pontos em que foram 

instalados alvos topográficos. Recorda-se também os valores dos deslocamentos horizontais dos alvos 

topográficos em causa, apresentados no capítulo 3.4.2.2, desta vez sob a forma de tabela, referente à 

monitorização da parede de contenção (Tabela 20). Salienta-se que, tendo em conta o observado em 

obra e definido em projeto, considera-se que os alvos 56 e 65, colocados na viga de recalçamento 

equiparam-se aos deslocamentos do topo da parede de contenção, ponto A. Do mesmo modo, aos 

deslocamentos dos alvos 67 e 66 comparam-se, respetivamente, os pontos B e C da modelação. Na 

Tabela 20 encontram-se realçada a leitura mais condicionante, que ocorreu no dia 29/07/2016. 

 

 

Figura 30 – Deslocamentos horizontais nos pontos A, B e C, obtidos através do Plaxis relativos às Fase 6, 7 e 8 
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Tabela 17 – Deslocamentos horizontais absolutos obtidos pela monitorização  

 
A B C 

56 65 67 66 

12/07/2016 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 

22/07/2016 -0,70 -1,00 -0,60 -1,40 

29/07/2016 -2,50 -2,70 -2,10 -2,70 

05/08/2016 -0,20 -0,60 -0,10 -0,60 

16/08/2016 -1,10 -0,10 -0,10 0,60 

28/08/2016 -2,50 -1,40 -1,10 -1,10 

02/09/2016 -3,00 -2,20 -2,00 0,00 

09/09/2016 -2,40 -1,70 -1,30 0,00 

28/09/2016 -0,40 0,80 0,90 0,00 

04/10/2016 -1,90 -1,00 -0,50 0,00 

14/10/2016 0,70 1,00 0,00 0,00 
 

 

Constata-se que, no que diz respeito aos deslocamentos horizontais, os valores obtidos pela 

modelação aproximam-se bastante dos monitorizados, expeto no ponto C, em que os deslocamentos 

apresentam uma maior discrepância. Destaca-se que a partir do dia 02/09/2016, este mesmo alvo 

passa a apresentar sistematicamente deslocamentos nulos o que poderá ser justificado por algum erro 

de leitura, retirada do alvo ou impossibilidade de leitura do mesmo. 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio para os deslocamentos verticais, através da análise da Figura 

31 e Tabela 21, verifica-se que a ordem de grandeza dos valores da modelação e da monitorização é 

a mesma. É interessante também verificar a evolução do deslocamento vertical, nomeadamente o seu 

acréscimo considerável da Fase 7 para a Fase 8 provocado pela construção das sapatas e viga de 

fundação, tanto na modelação como na monitorização. 

 

 

Figura 31 - Deslocamentos verticais nos pontos A, B e C, obtidos através do Plaxis relativos às Fase 6, 7 e 8 
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Tabela 18 - Deslocamentos verticais absolutos obtidos pela monitorização 

 
A B C 

56 65 66 67 

12/07/2016 -0,50 -0,40 0,40 -0,10 

22/07/2016 -0,90 -1,00 0,00 -0,20 

29/07/2016 -0,20 -0,60 0,10 -0,10 

05/08/2016 -0,80 -0,70 -0,50 -0,50 

16/08/2016 -0,50 -0,90 -0,30 -0,40 

28/08/2016 -0,70 -1,20 -0,70 -0,60 

02/09/2016 -0,90 -0,60 -1,00 0,00 

09/09/2016 -0,30 -0,90 -0,70 0,00 

28/09/2016 -0,60 -0,60 -1,10 0,00 

04/10/2016 -0,70 -0,90 -1,30 0,00 

14/10/2016 -1,30 -1,40 0,00 0,00 
 

  Considerações 

É importante ter em conta que foram assumidos diversos pressupostos durante a modelação e que se 

alteraram bastante os parâmetros geotécnicos do solo de modo a aproximar os valores dos 

deslocamentos dados por este com os da monitorização, tendo em conta as limitações deste software. 

Para além disso, constatou-se que a parede de Munique começou a ser monitorizada após a execução 

do segundo nível de painéis, perdendo-se o histórico de informação mais crucial no faseamento 

construtivo. Assim sendo, este estudo requer algum cuidado na extrapolação dos parâmetros para 

outras situações que apresentem as mesmas condições geológicas e geotécnicas, uma vez que foram 

consideradas simplificações quer na modelação numérica quer em possíveis erros associados às 

leituras da instrumentação que poderão alterar o resultado da análise. 

 

Em primeiro lugar, ao simular a estrutura de contenção ancorada assumindo um estado plano de 

deformação efetuam-se aproximações que afastam o modelo da realidade. Isto porque, o 

desenvolvimento longitudinal desta estrutura não é infinito, pelo que as reais condições de apoio nas 

suas extremidades originam esforços segundo a direção longitudinal, o que implicaria a inviabilidade 

da aplicação de um estado plano de deformação. [29]  

 

Em segundo lugar, as ancoragens em vez de serem representadas como apoios pontuais, no modelo 

são representadas como que uma carga distribuída ao longo de todo o desenvolvimento da obra. Isso 

implica que as ancoragens em vez de induzirem uma variação das características mecânicas 

pontualmente, induzem ao longo de todo o desenvolvimento da obra. Deste modo, o efeito de arco de 

transferência de esforços das zonas mais flexíveis para as mais rígidas, verifica-se na direção vertical, 

mas não consegue ser corretamente modelado na direção longitudinal. No entanto, este efeito adquire 

uma maior importância no presente caso, por se tratar de uma estrutura multi-ancorada em que a 

rigidez da parede não é muito elevada e a deformabilidade dos apoios é elevada. Consequentemente 
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isso corresponde a uma maior variabilidade da rigidez longitudinal, conduz a uma maior transmissão 

de esforços por efeito de arco. [29] 

 

Em terceiro lugar, um outro ponto que pode influenciar a diferença de resultados é a necessidade de 

um incremento tão elevado do módulo de deformabilidade, prende-se com o pré-esforço aplicado no 

primeiro nível de ancoragem da parede que, por ser muito elevado provoca um grande deslocamento 

no sentido do interior do terreno. Todavia, o software Plaxis não tem em consideração as perdas a 

longo prazo, logo conduz a deslocamentos da parede superiores aos reais.  Este ponto constitui um 

assunto importante na medida em que, as seguintes fases do modelo são influenciadas pelas anteriores 

e esta fase apresenta valores muito negativos do deslocamento horizontal. Optou-se por não utilizar a 

opção de reset displacements to zero entre as fases de escavação e de construção da parede e pré-

esforço das suas ancoragens, por se ter considerado importante a sua sequência e interligação e que 

esta conduz a uma representação muito mais realista deste modelo. Neste sentido, refere-se que as 

iterações e consequentes aumentos do módulo de deformabilidade foram realizados no sentido de 

controlar este deslocamento horizontal que se iniciou num valor tão elevado e irreal de  -36,75mm para 

o valor de -3.16mm. 

 

É de notar que o ponto de partida dos módulos de deformabilidade das diferentes zonas geotécnicas 

foi feito com base nos resultados das sondagens executadas dentro da área de implantação da obra, 

conforme indica a Figura 8. Deste modo não foi tido em conta as várias dezenas de anos de 

carregamento vertical a que o solo foi sujeito, principalmente sob as fachadas. Atendendo também à 

tipologia do edifício em causa, em que as paredes exteriores constituíam paredes estruturais que 

tinham como fundações abóbadas de alvenaria apoiadas em pegões, pode-se concluir que estes 

aterros se encontravam confinados devido às cargas provenientes principalmente das fachadas, mas 

também dos arruamentos e edificações vizinhas e que estes foram compactando e rearranjando ao 

longo do tempo. Este facto provoca um acréscimo de rigidez e contribui para o aumento do módulo de 

deformabilidade deste primeiro estrato. 

 

Verifica-se que os deslocamentos observados em obra pela monitorização, foram, de forma geral, muito 

reduzidos, o que significa que, em termos de solução de contenção periférica, esta poderia ter sido 

otimizada no sentido de promover a economia da obra, não pondo em causa a segurança e bom 

funcionamento da mesma. Refere-se a título de exemplo, o aumento do afastamento das ancoragens, 

no entanto, por estar fora do âmbito desta dissertação, não foi estudada uma solução alternativa que 

fundamente estes factos. 
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5. MODELAÇÃO NUMÉRICA – SAP 2000 

5.1. Introdução 

O SAP2000 é um programa de elementos finitos que realiza de forma integrada a modelação, análise 

e dimensionamento de inúmeros problemas de engenharia de estruturas. Apresenta como vantagem a 

sua interface gráfica 3D bastante intuitiva, no que diz respeito à modelação geométrica, que permite 

aos utilizadores definir o seu modelo sem nunca perder contacto com todos os detalhes numéricos e 

matemáticos. 

 

Conhecido pela flexibilidade, pelo poder de cálculo, fiabilidade de resultados e versatilidade em modelar 

e dimensionar estruturas, faz com que este programa seja usado diariamente por inúmeros 

engenheiros.  

 

No presente capítulo irão tecer-se algumas considerações acerca da modelação geométrica, bem como 

a justificação das consequentes simplificações. De seguida, introduzem-se as ações no modelo e 

analisam-se os respetivos deslocamentos. Por fim será feito uma breve análise à comparação dos 

deslocamentos obtidos pela monitorização com os decorrentes da modelação. 

 

5.2. Descrição do modelo 

Um modelo 3D foi concebido com base nos alçados e plantas do projeto de execução da JetSJ e nas 

várias visitas realizadas à obra. Os diversos elementos da estrutura de contenção de fachada foram 

explicados no capítulo 3.3.1. e no presente capítulo serão enumeradas as características mecânicas 

dos elementos constituintes da estrutura bem como as ações atuantes. 

 

 Modelação da fachada - parede de alvenaria 

Ao contrário dos materiais utilizados nos dias de hoje, que são geralmente homogéneos, isotrópicos e 

com propriedades mecânicas uniformes, a alvenaria é heterogénea e descontínua. Deste modo, as 

características das paredes de alvenaria são relativamente variáveis e dependem do tipo de material 

com que são constituídas, do seu estado de degradação, do volume de vazios e dos tratamentos de 

consolidação a que foram submetidas, que consequentemente se traduzirá num comportamento 

mecânico-estrutural divergente. [20] 

 

Ainda assim, de um modo geral, as paredes de alvenaria possuem uma boa resistência à compressão 

e muito fraca resistência à tração e ao corte, devido à contribuição da ação coesiva da gravidade e, 

consequentemente, mas fraca, resistência a esforços de flexão. Apresenta também, muitas vezes, 

mecanismos de rotura frágil e fraca ligação entre elementos estruturais. [20] 
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Inferiu-se, através da bibliografia lida e após várias tentativas que, a modelação da parede de alvenaria 

deveria ser feita através de um pórtico equivalente constituído por colunas e vigas definidas por 

elementos de barra suscetíveis de deformações de corte e flexão, ligadas entre si através de elementos 

de ligação rígidos [30].  

 

O material “alvenaria” foi definido no programa como tendo as seguintes características, apresentadas 

na Tabela 22. 

 

Tabela 19 – Propriedades mecânicas necessárias para definir o material “Alvenaria” no SAP2000 

Alvenaria de pedra irregular 

Peso volúmico γ (kN/m3) 20 

Módulo de elasticidade E (kN/m3) 130 0000 

Coeficiente de Poisson ν 0,2 

 

 

De seguida foram definidas as secções transversais dos pilares e vigas que constituem a fachada, com 

as dimensões pretendidas, por forma a representar a arquitetura da fachada o mais próximo da 

realidade (Figura 32). De notar que, por motivos de simplificação do modelo, apenas foi analisado o 

troço reto da fachada e que se considerou uma espessura constante da parede de 0,69 metros apesar 

de se ter constatado que na realidade esta apresentava uma maior espessura na base e que diminuía 

nos pisos superiores.  

 

 

 
a) 

 
Figura 32 – Comparação da representação da fachada no modelo (a) com a realidade (b) 

 

 

b) 
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  Estrutura metálica da contenção de fachada 

Em primeiro lugar foi definido o material aço S275. No que diz respeito à modelação dos vários 

elementos estruturais, utilizaram-se elementos finitos de barra para simular os perfis metálicos da 

estrutura. Todos os perfis metálicos foram executados com recurso a esta gama de aço, muito comum 

na construção de estruturas metálicas pois garante um valor mínimo de tensão de cedência de 275 

000kN/m2 e carga de rotura. Complementarmente, é um aço que solda facilmente pelos processos 

convencionais e que para além de possuir boas características mecânicas tem também uma boa 

tenacidade.  De referir que, neste software, na sua base de dados, o material já se encontrava definido 

de acordo com a EN1993 1-1 pelo que foram adotadas essas características por defeito, características 

essas que podiam ser alteradas pelo utilizador. A Tabela 23 resume as características deste material. 

 

Tabela 20 – Propriedades mecânicas necessárias para definir o material “aço S275” no SAP2000 

 

  

 

  Modelação das fundações da estrutura de contenção de fachada 

As ações induzidas na fachada e na estrutura de contenção da mesma, que serão apresentadas no 

próximo capítulo, são transmitidas até ao nível das fundações, neste caso materializado por 

microestacas. Por sua vez, estas cargas são, em grande parte, sustentadas pela reação lateral do solo 

que contraria o movimento das microestacas e originam-se esforços de interação. [31] 

 

No que diz respeito à modelação destas no SAP200, começa-se por definir o material pelo qual são 

constituídas neste caso, o aço do tipo N80, cujas características mecânicas se encontram resumidas 

na Tabela 24. Com efeito, as microestacas são modeladas como uma peça linear caracterizada por 

uma dada rigidez à flexão e rigidez axial. 

 

 

 

 

 

 

 

Peso volúmico γ (kN/m3) 76,97 

E (kN/m3) - Módulo de elasticidade 2,1x108 

ν - Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de expansão térmica 1,17x10-5 

Fy (kN/m2) – tensão de cedência 275 000 

Fu (kN/m2) – tensão de rotura 430 000 
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Tabela 21 - Propriedades mecânicas necessárias para definir o material “aço N80” no SAP2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram criados duas secções, pelo facto de existirem dois tipos de diâmetros de microestacas: 

Ø127x9mm e Ø177,8x9mm que correspondem às microestacas de fundação da viga de recalçamento 

exterior (Av. Duque de Loulé) e interior, respectivamente. Refere-se que se optou por se considerar 

apenas a constribuição da armadura da microestaca, deprezando a calda de cimento por se tratar de 

um módulo de elasticidade muito reduzido, comparativamente ao do aço N80. 

 

O SAP2000, por se tratar de um programa mais vocacionado para a componente estrutral, sem a 

componente geológica e geotécnica, constatou-se que uma das suas limitações constitui a modelação 

do solo e a interação deste com a estrutura. Com o intuito de ultrapassar esta limitação, procurou-se 

modelar o solo envolvente através de um modelo de meio discreto. De uma maneira muito resumida, o 

solo pode ser modelado através de dois modelos: modelo do meio contínuo e o modelo do meio 

discreto. No primeiro o solo é considerado um meio elástico contínuo e no segundo o solo é 

representado por um conjunto de molas independentes com um comportamento elástico linear. [31] 

Assim sendo, numa tentativa de simular a estratificação do terreno e também com o objectivo de 

aproximar os resultados do modelo com os da monitorização, o módulo de elasticidade destas molas 

aumenta com a profundidade. 

 

Deste modo, aos elementos barra que constituem as microestacas foram atribuidas line springs, tanto 

na direcção x como na y, cuja rigidez por metro corresponde à multiplicação do módulo de elasticidade 

do solo pelo raio da microestaca. Os valores deste parâmetro intrudizos encontram-se detalhados no 

Anexo 6. 

 

Atendendo ao representado Figura 33, que corresponde a um corte da zona em estudo no final da 

escavação, refere-se que se optou por atribuir line springs em todo o comprimento, no caso das 

microestacas exteriores de diâmetro 127x9mm enquanto que, nas  microestacas Ø177.8x9mm apenas 

foram atribuidas line springs na zona do seu bolbo de selagem. Isto deve-se ao facto de as primeiras 

se encontrarem permanentemente envolvidas pelo solo, enquanto que, no caso das segundas, na fase 

final da escavação a que este modelo remete, as microestacas encontram-se “à vista”, e ligadas por 

cachorros à parede de contenção. 

Peso volúmico γ (kN/m3) 77,5 

Modulo de elasticidade E (kN/m3) 1,965x108 

Coeficiente de Poison 0,3 

Coeficiente de expansão térmica 1,17x10-5 

Fy (kN/m2) 562 000 

Fu (kN/m2) 703 000 
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Figura 33 – Modelo de interação microestacas-solo no caso em estudo (adaptado de [projeto de execução]) 

 

No que diz respeito às cargas verticais, considerou-se que a base de cada microestaca funciona como 

um encastramento. 

 

Ainda assim, é importante referir que o estudo da interação da microestaca com o solo depende de 

múltiplos factores e requer uma análise tridimensional do problema bem com a consideração do 

comportamento não linear dos materiais. [31] 

 

  Ações atuantes 

Para melhor representar o comportamento da estrutura no programa foi necessário identificar as ações 

atuantes na mesma. Como ações permanentes, tem-se o peso próprio das estruturas de contenção, 

das fachadas e, eventualmente, outros elementos a preservar. 

 

Assim, as ações permanentes são as seguintes: 

• γ (elementos em betão armado) = 25,0 kN/m3; 

• γ(perfis metálicos) = 77,0 kN/m3; 

• γ(elementos em alvenaria) = 22,0 kN/m3. 

Como ações variáveis, poder-se-iam considerar: 

• Ação do vento; 

• Ação do sismo; 

• Vibrações; 

• Colisão de elementos (gruas ou veículos); 

• Outras ações. 
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No entanto, uma vez que estas são estruturas temporárias e, portanto, com um tempo de vida 

relativamente curto, muito inferior aos períodos de retorno habitualmente considerados para os sismos, 

a ação do sísmica não foi considerada.  

 

No que diz respeito ao efeito provocado pelas vibrações, causadas pelas demolições ou 

movimentações dos trabalhadores, durante a construção, este não é fácil de quantificar. Contudo, estas 

ações não são significativas e não foram por isso consideradas, mas é de notar que, mesmo não tendo 

grande relevância em termos de esforços, estas reduzem a rigidez da estrutura o que leva a que nem 

sempre possam ser desprezadas. [20] 

 

Outra ação presente, resultou da própria obra, e corresponde aos deslocamentos impostos pelo edifício 

vizinho. Estes derivaram do facto de, ao ter sido demolido o interior do edifício do caso de estudo, 

criando-se uma “depressão”, visto que estes se encontravam “encostados” e “apoiados” um no outro, 

partilhando até de parte das fundações, durante quase uma centena de anos. Estes esforços foram 

transmitidos à estrutura de contraventamento da contenção de fachada e influenciou os deslocamentos 

da própria fachada. 

 

Devido à dificuldade de quantificar estes esforços, estes foram contabilizados no modelo através de 

deslocamentos impostos nos apoios fixos que representam a ligação edifício vizinho à estrutura de 

contenção. Por sua vez, por estes se tratarem de deslocamentos muito elevados, e também no sentido 

de aproximar o modelo aos valores da monitorização, os valores dos deslocamentos impostos em cada 

apoio foram interpolados através de 80% dos valores máximos observados nos alvos topográficos, 

apresentados nos Gráficos 2 e 3 do capítulo 3.4.2.1. Estes deslocamentos impostos encontram-se 

representados na Figura 34. 
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Figura 34 –Deslocamentos impostos provocados pelo edifício vizinho na estrutura de contenção de fachada 

(valores em milímetros) 

 

5.2.4.1. Ação do vento 

No presente sub-capítulo, recorre-se ao RSA [32] para quantificar a ação do vento. Segundo este, é 

necessário definir a zona e a rugosidade aerodinâmica do solo. Dado que o edifício do caso de estudo 

se situa numa zona urbanas e dentro de uma faixa costeira com 5km de largura, considera-se 

rugosidade do tipo I e zona B. Pelo que, os valores da velocidade do vento é dada pela seguinte 

expressão: 

 

                                                               𝑣 = [18× (
ℎ

10
)

0.28

+ 14] ×1.1  (𝑚/𝑠)                                               ( 10 ) 

 

onde h é a altura máxima acima do solo a que se encontra a cobertura que neste caso é de 19m. 

Através da velocidade calcula-se a pressão dinâmica do vento (w): 

 

                                                                   𝑤 = 0.613×𝑣2  (𝑘𝑁/𝑚2)                                                               ( 11 ) 

 

Como tal, para a rugosidade tipo I a pressão dinâmica toma o valor de wk =0.79 kN/m2. 
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Conforme preconizado no RSA, à pressão dinâmica calculada é aplicado um coeficiente de força 

(𝛿𝑓) que neste caso, por se tratar de uma construção prismática, toma o valor de 1,2. 

Consequentemente, a pressão exercida pelo vento é dada por: 

 

                                                            𝐹 = 𝑤𝑘×𝛿𝑘 = 0.79×1.2 = 0.95  (𝑘𝑁/𝑚2)                                          ( 12 ) 

 

Visto que, na modelação em causa a fachada é representada por elementos barra, conforme será 

indicado no capítulo 5.3.2, o vento é modelado através de um diagrama de cargas linear, sendo 

necessário converter o valor dado na equação anterior de kN/m2 em kN/m, multiplicando a pressão 

pela largura que o elemento barra pretende representar, conforme mostra a Figura 35. 

 

 

Figura 35 – Representação do modelo SAP2000 da acção do vento na fachada 

 

Refere-se que, relativamente à Figura 35, todos os valores têm como unidade kN/m, sendo que os 

valores a encarnado remetem para valores da ação do vento nas barras horizontais e a azul os das 

barras verticais. 

 

Tendo em conta que, tanto o referencial dos valores da monitorização como o referencial do modelo 

SAP2000, no que diz respeito aos eixos x e y, apresentam a mesma direção, como os valores dos 

deslocamentos da fachada tomam valores negativos, ou seja, no sentido do interior da escavação para 

a Av. Duque de Loulé, assumiu-se, dada a aleatoriedade da direção do vento, que a direção do vento 

condicionante corresponde a esta mesma direção. É de notar que coincide com o sentido dos 

deslocamentos horizontais impostos provocados pelo movimento da fachada de empena do edifício 

vizinho apresentados no capítulo anterior. 
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No entanto, dada a aleatoriedade da ação vento, a estrutura de contenção de fachada deve, e estava 

preparada para cumprir o seu objetivo, independentemente da direção em que o vento atua. Nesse 

sentido, justifica-se a adoção da malha nas duas faces da parede. 

 

  Contabilização do efeito da parede de contenção – Muro de Munique 

Após inúmeras tentativas de representação da estrutura de contenção, da sua interação com o solo e 

da ação do pré-esforço na parede, optou-se por contabilizar o efeito da mesma na estrutura metálica 

de contenção de fachada através da introdução dos deslocamentos impostos monitorização, nos 

pontos de ligação da estrutura metálica com a parede. Tendo em conta que o objetivo visa aproximar 

os resultados do modelo com a realidade, nestes pontos, que constituem apoios fixos, com os 

deslocamentos impedidos, são introduzidos os deslocamentos impostos correspondentes ao 

deslocamento máximo verificado na monitorização, referidos no capítulo 3.4.2.2. Simplificadamente, 

considera-se que todos os apoios localizados próximos da viga de recalçamento se associam aos alvos 

topográficos 56 e 65, próximo do primeiro e segundo nível de ancoragens encontram-se associado ao 

alvo número 66 e 67, respetivamente. Deste modo, procurou-se ter em conta a interação da parede de 

contenção com a estrutura de contenção de fachada. A Figura 36 representa esquematicamente os 

deslocamentos impostos introduzidos no modelo SAP2000.  

 

 

Figura 36 – Esquema de representação dos deslocamentos impostos (valores em mm) – apoios apresentam 

como deslocamento imposto os deslocamentos apresentados na linha com a qual intersetam 
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5.3. Análise de resultados 

 Resultados da modelação 

Uma vez definidas as características de cada material, a geometria da estrutura e quantificadas as 

ações, o modelo é corrido obtendo-se a deformada do mesmo. É possível extrair inúmeras informações 

deste programa, mas tendo em conta o âmbito desta dissertação, serão focados os resultados obtidos 

para os deslocamentos da fachada.  

 

De seguida, apresenta-se um esquema que faz corresponder os “nós” do modelo com os alvos 

topográficos instalados na fachada (Figura 37) e os respetivos resultados dos deslocamentos (Tabela 

25). Deste modo, posteriormente será possível fazer uma análise comparativa destes resultados com 

os deslocamentos reais sofridos pela fachada.  

 

Figura 37 – Representação da numeração atribuída pelo programa para os “nós” e respetiva correspondência 

para os alvos topográficos localizados na fachada 

 

Tabela 22 – Deslocamentos obtidos pela modelação e respetiva correspondência aos alvos topográficos 

“Nós” - 
SAP200 

Nº alvo 
topográfico 

U1 U2 U3 

[mm] [mm] [mm] 

121 9 1,9 -13,2 -8,7 

165 8 1,9 -20,5 -9,6 

170 7 1,7 -27,0 -10,1 

193 6 1,6 -8,5 -14,2 

196 5 1,8 -12,7 -14,6 

198 4 1,9 -16,4 -14,9 

204 9 1,9 -13,0 -8,8 

923 2 1,7 0,5 -9,3 

924 1 2,1 1,4 -9,8 

993 3 1,3 -1,0 -8,6 

1025 4 1,9 -16,1 -14,8 

1026 5 1,9 -12,1 -14,5 
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Tendo em conta o âmbito desta dissertação, a Figura 38 apresenta apenas os deslocamentos 

horizontais, aproximadamente nos locais correspondentes à colocação dos alvos topográficos, no 

sentido de facilitar a análise comparativa que será feita no sub-capítulo seguinte.   

 

 

Figura 38 – Resultado dos deslocamentos horizontais obtidos pela modelação [mm] 

 

Observando os resultados, constata-se que os deslocamentos horizontais, na sua maioria, apresentam 

o sentido contrário ao interior da obra, ou seja, em direção à Av. Duque de Loulé. Para além disso, 

verifica-se um aumento dos deslocamentos nos pisos mais elevados e que estes são substancialmente 

superiores nos alvos 7, 8 e 9, derivados dos deslocamentos impostos induzidos pelo deslocamento do 

edifício vizinho, referido no sub-capítulo 5.2.4. A Figura 39 surge numa tentativa de demonstrar o modo 

de vibração da fachada e de justificar o facto do modelo apresentar numa zona da fachada 

deslocamentos positivos e noutra negativos. Com efeito, os deslocamentos induzidos pelo movimento 

da fachada de empena do edifício vizinho provocam como que um movimento de torção da fachada 

em torno do seu eixo.  

 

 

Figura 39 - Esquema representativo do modo de vibração da fachada 
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 Análise comparativa dos deslocamentos resultantes da modelação e 

monitorização 

O presente sub-capítulo pretende confrontar os resultados obtidos pela modelação com os da 

monitorização. Primeiramente, na Figura 40, os resultados do modelo são comparados com os 

deslocamentos horizontais da monitorização do dia 29/07/2016. Optou-se por comparar os resultados 

com um dia em concreto por já se ter constatado, no capítulo 4.6.3, que corresponde ao dia em que se 

verificaram maiores deslocamentos, tanto na fachada como na parede de contenção periférica. Para 

além disso, uma vez que se trata de um modelo tridimensional com um modo de vibração associado, 

por forma a obter uma comparação mais realista, foi realizada a comparação dos deslocamentos de 

um dia específico. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 40 – Deslocamentos horizontais obtidos através de a) modelo SAP200 b) monitorização do dia 

29/07/2016 [mm] 

 

Observando cada alinhamento vertical de alvos, começando pelo 7, 8 e 9, em ambos os casos se 

verifica um aumento dos deslocamentos horizontais com a altura e são valores da mesma ordem de 

grandeza. Relativamente ao alinhamento central dos alvos 4, 5 e 6, na realidade não se verificou o 

previsível aumento dos deslocamentos nos pisos superiores e verifica-se um deslocamento mais 

elevado no alvo número 5, não previsto pelo modelo. Este facto poderá estar relacionado com um ponto 

mais frágil da fachada. No que se refere ao último alinhamento, 1, 2 e 3, este constitui o que apresenta 

valores com maior discrepância entre o modelo e a monitorização. Conclui-se então que o efeito de 

torção da fachada referido no capítulo anterior, não se verifica com tanto enfase na realidade, ou seja, 

o modelo sobrevaloriza este efeito.  

 

Adicionalmente, atendendo ao facto de existir continuidade da fachada do lado esquerdo dos alvos 7, 

8 e 9, esta constitui de certo modo um contraforte que se optou por não se representar no modelo. 

Consequentemente, na realidade, este contraforte funciona como uma estrutura de reação que 

“absorve” o efeito dos deslocamentos impostos pelo movimento da fachada adjacente e “ajuda” na 

redução do efeito de torção referido anteriormente. 
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5.4. Considerações 

O presente capítulo remete para a análise do comportamento da fachada e da sua estrutura de 

contenção face às solicitações exteriores e conclui-se que o presente modelo conseguiu representar o 

comportamento da fachada do caso de estudo. Destaca-se que se consideraram como ações o peso 

próprio dos seus elementos constitutivos, a ação do vento e como ações externas o deslocamento 

significativo da fachada do edifício vizinho e o movimento da parede de contenção. No entanto, 

atendendo à aleatoriedade dos inúmeros acontecimentos possíveis de acontecerem em obra, estes 

dois últimos fatores e os seus deslocamentos, muito dificilmente poderiam ter sido previstos na fase de 

conceção do projeto. Deste modo, muito contribuíram os registos da instrumentação da obra, que se 

mostraram indispensáveis para alcançar os objetivos desta dissertação. 

 

Conclui-se também, que os sistemas de contenção de fachada são sistemas provisórios passivos, ou 

seja, que não apresentam qualquer tipo de contribuição para a estrutura do edifício em fase de serviço, 

no entanto, como se pôde verificar exibem um carácter muito importante de controlo dos deslocamentos 

numa fase provisória. 

 

Atendendo à configuração da fachada, constata-se que, na realidade, para além do facto da espessura 

da parede diminuir ao longo do desenvolvimento em altura, o que constitui uma diminuição do seu peso 

próprio, há um aumento da pressão dinâmica do vento. Tendo em conta que o espaçamento da malha 

não se torna mais exigente nos pisos mais superiores, sendo constante ao longo de toda a altura, é de 

esperar maiores deslocamentos nos pisos superiores.  

 

Finalmente, destaca-se a dependência criada entre a fachada principal e a de empena do edifício 

vizinho, ao utilizar este último como apoio do escoramento da estrutura de contenção de fachada. 

Tendo em conta que com o presente caso de estudo, se concluiu que os deslocamentos da fachada se 

deveram principalmente ao movimento da fachada de empena, a solução poderia ser otimizada ao 

tornar independe a estrutura de contenção de fachada a elementos externos, nomeadamente outros 

edifícios. No entanto, é de notar que isso poderia implicar a construção de uma nova torre de apoio e 

fundação da estrutura de contenção e, consequentemente, traria mais limitações em termos de espaço 

da obra. Ainda assim, os deslocamentos da fachada não atingiram o nível crítico de perigosidade, mas 

é uma chamada de atenção para a importância do estudo antecipado do desempenho estrutural dos 

edifícios vizinhos, caso se pretenda utilizar os mesmos como apoio à estrutura de contenção de 

fachada. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1. Considerações gerais 

Sendo cada vez mais frequente este tipo de obras em Portugal, a geotecnia assume um papel 

fundamental no desenvolvimento de soluções técnicas e tecnologias que permitem construir, em 

segurança para as construções vizinhas, bem como em condições geotécnicas adversas, sob as 

condições de espaço disponível. 

 

Ao longo do presente trabalho, realiza-se um estudo sobre as estruturas de contenção periférica e de 

fachada. Iniciou-se por proceder a uma breve revisão bibliográfica com o objetivo de adquirir e 

consolidar conhecimento sobre o funcionamento de parede de contenção periférica e a influência da 

escavação nestas estruturas e sobre estruturas de contenção de fachada.  

 

De seguida, foi apresentado o caso de estudo desta dissertação que serviu de base às duas 

modelações elaboradas. Em primeiro lugar foi apresentado um modelo 2D, com base no software de 

elementos finitos Plaxis, de um corte representativo da estrutura de contenção periférica sob a fachada 

e analisado o seu faseamento construtivo. Por último, apresenta-se um modelo tridimensional da 

fachada e da sua estrutura de contenção que, por um lado, tem em conta o efeito do movimento da 

parede de contenção, através da introdução dos deslocamentos impostos nos pontos de interseção 

destas duas estruturas, e por outro, tem em conta a influência das estruturas vizinhas, nomeadamente 

o deslocamento significativo da fachada de empena do edifício vizinho. 

 

Inicialmente, pôde-se concluir que a diversidade de situações com que se depara da passagem do 

projeto para a sua produção por si só provam que não existe uma “receita” para a adoção de estruturas 

de suporte de paredes nem para as estruturas de contenção.  

 

O desenvolvimento desta dissertação leva a concluir que a incerteza geológica associada aos solos e 

às condições das estruturas e fundações vizinhas, requerem uma constante retroanálise entre a 

produção em obra e o gabinete de projeto. Como consequência, o plano de instrumentação e 

observação ganha uma importância vital neste tipo de obras pois, além de permitir validar parâmetros 

definidos em projeto, permite também prever e antecipar eventuais problemas. Por outras palavras, a 

instrumentação representa a ferramenta de ligação entre a resposta real dos solos e a investigação 

teórica dos mesmos. 

 

De acordo com os movimentos medidos nos alvos topográficas, pode-se concluir que os reduzidos 

deslocamentos observados na estrutura de contenção, traduzem uma competência dos solos e da 

solução de contenção superior à esperada. Constatou-se também, que o valor do módulo de 

deformabilidade dos solos constitui um fator preponderante, na aproximação do modelo aos 

deslocamentos reais da instrumentação.  
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Os softwares utilizados, para além de constituírem uma ferramenta fulcral no dimensionamento destas 

estruturas em projetos geotécnicos, representam também uma ferramenta para a análise das soluções 

efetivamente construídas em obra. Assumem um papel importante no estudo dos parâmetros reais do 

solo, bem como o estudo de possíveis soluções alternativas em futuros projetos. No entanto, é 

importante reconhecer que os resultados das soluções estudadas nos softwares têm um nível de erro 

associado, comparativamente com a situação real que por um lado, está relacionado com a limitação 

da análise bidimensional do programa e, por outro, com a parametrização adotada para os solos 

simulados no modelo.  

 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

O tema abordado nesta dissertação caracteriza-se por ser bastante vasto, havendo assim lugar para 

desenvolvimentos em trabalhos futuros. Nesse sentido, indicam-se, de seguida alguns desses aspetos 

e vias de estudo, passíveis de ser desenvolvidos futuramente, complementando a presente 

dissertação. 

 

•Modelação da estrutura de contenção periférica em programas de elementos finitos 3D, que permitem 

a simulação mais rigorosa dos elementos estruturais, como as fundações, e onde já é possível 

representar-se o efeito de arco, entre a escavação dos painéis primários e a sua construção. 

 

•Investigação de outros registos relativos à instrumentação, especialmente, aqueles que façam 

referência aos movimentos verticais da estrutura, de modo a que se consiga conhecer, com maior 

detalhe, a resposta do solo de fundação. 

 

•Realização de uma retroanálise mais exaustiva, considerando a hipótese de maior coesão dos solos, 

bem como a utilização de outros modelos constitutivos, testando, assim, várias hipóteses de cálculo, 

de modo a aproximar a simulação ao comportamento real dos solos.  

 

•Complementar este estudo, com uma análise sísmica das soluções. 

 

•Apesar de ter sido implementado um plano de instrumentação e observação, acrescenta-se ainda a 

necessidade de o mesmo poder ser enriquecido com a instalação de aparelhos, que complementem 

os dados pelos alvos topográficos, nomeadamente a instalação de um inclinómetro. 

 

•Análise económica comparativa – demolição total da fachada e reprodução da mesma vs manutenção 

da fachada histórica. 
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Anexo 1 - Resultados da monitorização dos alvos topográficos localizados na fachada principal 

 

 

Tabela 23 - Deslocamentos absolutos sofridos pela fachada ao longo do tempo 

YY Deslocamento absoluto [mm] 

Data Alvo 1 Alvo 2 Alvo 3 Alvo 4 Alvo 5 Alvo 6 Alvo 7 Alvo 8 Alvo 9 

15/04/2016 5,1 4,4 4,5 -5 -8,2 -8,6 -14,7 -12,0 -7,6 

18/04/2016 3,0 4,2 4,5 -6,7 -9,0 -9,2 -15,5 -12,7 -7,9 

21/04/2016 5,1 5,1 5,4 -7,2 -9,2 -8,9 -16,2 -13,0 -8,2 

26/04/2016 4,8 5,0 5,7 -8,5 -10,1 -9,2 -16,9 -13,6 -8,8 

03/05/2016 5,9 5,7 5,8 -7,6 -9,3 -8,4 -16,8 -13,8 -8,4 

10/05/2016 6,4 6,4 6,6 -5,2 -7,1 -6,3 -14,9 -12,1 -7,0 

24/05/2016 6,4 6,7 7,2 -6,4 -8,0 -6,4 -16,8 -13,7 -8,0 

31/05/2016 3,6 4,0 5,0 -9,2 -10,5 -8,5 -18,1 -14,4 -8,7 

07/06/2016 1,8 2,5 5,0 -10,3 -12,1 -10,4 -19,0 -15,5 -10,1 

17/06/2016 1,4 2,9 5,8 -9,7 -11,5 -9,3 -18,7 -15,4 -9,8 

24/06/2016 0,8 2,8 5,2 -10,7 -12,3 -10,7 -19,0 -15,4 -10,3 

12/07/2016 -4,1 -2,3 1,1 -13,7 -15,2 -13,1 -20,7 -16,8 -11,1 

22/07/2016 -3,9 -2,9 -0,1 -14,3 -16,2 -14 -21,5 -17,9 -11,9 

29/07/2016 -5,4 -4,1 -1,8 -16,2 -18,1 -15,4 -22,7 -19,0 -13,5 

05/08/2016 -3,4 -1,5 0,4 -14,2 -15,9 -13,5 -20,9 -17,7 -12,1 

16/08/2016 -2,4 -1,5 -0,3 -14,8 -16,2 -14,4 -21,5 -17,9 -12,3 

26/08/2016 -1,7 -0,2 0,7 -12,2 -14,9 -13,2 -21,2 -17,4 -11,8 

02/09/2016 -2,6 -1,8 0,0 -13,9 -15,4 -13,4 -21,1 -17,2 -11,2 

09/09/2016 -4,2 -3,1 -0,9 -15,2 -16,8 -14,3 -21,8 -17,6 -11,8 

28/09/2016 -4,6 -3,1 -1,3 -13,8 -16,5 -14,1 -21,3 -17,6 -11,8 

04/10/2016 -6,1 -4,4 -2,4 -14,8 -17,1 -14,9 -22,2 -18,3 -12,6 

14/10/2016 -2,8 -1,4 0,0 -14,4 -16,2 -13,8 -21,8 -18,0 -12,0 
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Anexo 2 – Resultados da monitorização dos alvos topográficos localizados na fachada de empena 

do edifício vizinho 
 

Tabela 24 - Deslocamentos absolutos, horizontais e verticais dos alvos topográficos localizados na fachada de 

empena do edifício vizinho 

 

Deslocamento absoluto [mm] 

Alvo 49 Alvo 50 Alvo 51 Alvo 52 

yy zz yy zz yy zz yy zz 

12/07/2016 -12,9 -11,5 -6,4 -12,3 -12,6 -12,5 -5,4 -12,7 

22/07/2016 -14,7 -11,5 -8,4 -12,9 -14,7 -12,8 -7,5 -13,1 

29/07/2016 -14,2 -12,6 -8,2 -12,9 -14,1 -13,5 -6,8 -14,1 

05/08/2016 -12,9 -13,1 -7,5 -13,6 -13,5 -13,9 -6,2 -13,4 

16/08/2016 -16,3 -13,4 -9,3 -13,5 -16,7 -13,9 -8,5 -14,8 

26/08/2016 -14,5 -13,0 -8,3 -13,2 -14,0 -13,6 -6,3 -14,0 

02/09/2016 -16,9 -13,8 -10,2 -14,0 -16,7 -14,9 -7,6 -15,3 

09/09/2016 -17,7 -13,4 -10,2 -13,6 -17,8 -14,5 -7,5 -15,1 

28/09/2016 -17,6 -13,9 -10,5 -14,3 -16,8 -13,8 -8,0 -14,9 

04/10/2016 -18,0 -13,8 -11,0 -14,0 -17,9 -14,9 -9,1 -14,5 

14/10/2016 -17,8 -14,8 -9,3 -15,1 -16,8 -14,8 -7,6 -14,7 

 

 

Anexo 3 – Resultados da monitorização dos alvos topográficos localizados na contenção periférica 

 

Tabela 25 - Deslocamentos absolutos, horizontais e verticais dos alvos topográficos localizados na estrutura de 

contenção periférica 

 

Deslocamento absoluto [mm] 

56 65 66 67 

yy zz yy zz yy zz yy zz 

12/07/2016 -0,10 -0,50 -0,20 -0,40 -0,30 -0,10 -0,30 0,40 

22/07/2016 -0,70 -0,90 -1,00 -1,00 -1,40 -0,20 -0,60 0,00 

29/07/2016 -2,50 -0,20 -2,70 -0,60 -2,70 -0,10 -2,10 0,10 

05/08/2016 -0,20 -0,80 -0,60 -0,70 -0,60 -0,50 -0,10 -0,50 

16/08/2016 -1,10 -0,50 -0,10 -0,90 0,60 -0,40 -0,10 -0,30 

28/08/2016 -2,50 -0,70 -1,40 -1,20 -1,10 -0,60 -1,10 -0,70 

02/09/2016 -3,00 -0,90 -2,20 -0,60 0,00 0,00 -2,00 -1,00 

09/09/2016 -2,40 -0,30 -1,70 -0,90 0,00 0,00 -1,30 -0,70 

28/09/2016 -0,40 -0,60 0,80 -0,60 0,00 0,00 0,90 -1,10 

04/10/2016 -1,90 -0,70 -1,00 -0,90 0,00 0,00 -0,50 -1,30 

14/10/2016 0,70 -1,30 1,00 -1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 4 – Localização, em planta e em alçado, da secção AA’ correspondente à secção análise 

para a modelação numérica 

 

 

Figura 41 – Localização da secção AA’ em planta e alçado 
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Anexo 5 – Resultados das deformadas, deslocamentos horizontais e verticais, das diferentes 

fases construtivas do programa Plaxis 

 

 

Figura A-42 Deformada da fase “1ª escavação” 

 

 

 

Figura A-43 – Deslocamentos verticais da fase “1ª escavação” 
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Figura A-44 – Deformada da fase “1ª parede e ancoragem” , escala ampliada 1000 vezes 

 

 

Figura A-45 -  Deslocamentos horizontais na fase “1ª parede e ancoragem” 
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Figura A-46 - Deslocamentos verticais na fase “1ª parede e ancoragem” 

 

 

 

Figura A-47 - Deformada da fase “2ª escavação”, escala ampliada 1000 vezes 
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Figura A-48 - Deslocamentos horizontais na fase “2ª escavação” 

 

 

 

Figura A-49 - Deslocamentos verticais na fase “2 escavação” 
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Figura A-50 - Deformada da fase “2ª parede e ancoragem”, escala ampliada 1000 vezes 

 

 

 

Figura A-51 - Deslocamentos horizontais na fase “2ª parede e ancoragem” 
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Figura A-52 - Deslocamentos verticais na fase “2ª parede e ancoragem” 

 

 

 

 

Figura A-53 - Deformada da fase “3ª escavação”, escala ampliada 1000 vezes 
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Figura A-54 - Deslocamentos horizontais na fase “3ª escavação” 

 

 

 

 

Figura A-55 - Deslocamentos verticais na fase “3ª escavação” 
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Figura A-56 - Deformada da fase “sapata e viga de fundação”, escala ampliada 1000 vezes 

 

 

 

Figura A-57 - Deslocamentos horizontais na fase “sapatas e viga de fundação” 
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Figura A-58 - Deslocamentos verticais na fase “sapatas e viga de fundação” 
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Anexo 6 – Representação da interação entre as microestacas e o solo no modelo SAP2000 

 

 

 

 

Figura A-59 – Numeração das microestacas da parede de contenção 
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Tabela A-4 – Valores atribuídos às line springs das microestacas 1 a 6, como representação da interação destas 

com o solo 

Microestacas 1 a 6 

Zona Geotécnica Cota (m) E (MPa) 
Diâmetro da microestaca 

Ø127x9mm Ø177,8x9mm 

ZG3 

-0,3 
30 3810 - 

-1,3 

-1,3 
31 3937 - 

-2,3 

-2,3 
32 4064 - 

-3,3 

-3,3 
33 4191 - 

-4,3 

-4,3 
34 4318 - 

-5,3 

-5,3 
35 4445 - 

-6,3 

-6,3 
36 4572 - 

-7,3 

-7,3 
37 4699 - 

-8,3 

-8,3 
38 4826 - 

-9,3 

-9,3 
39 4953 - 

-10,3 

ZG2 

-10,3 
40 5080 7112 

-11,3 

-11,3 
46 5842 8179 

-12,3 

-12,3 
52 6604 9246 

-13,3 

-13,3 
58 7366 10312 

-14,3 

-14,3 
64 8128 11379 

-15,3 

-15,3 
70 8890 12446 

-16,3 
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Tabela 26-5 - Valores atribuídos às line springs das microestacas 7 e 8, como representação da interação destas 

com o solo 

Microestacas 7 e 8 

Zona Geotécnica Cota (m) E (MPa) 
Diâmetro da microestaca 

Ø127x9mm Ø177,8x9mm 

ZG3 

-0,3 
30,0 3810 - 

-1,3 

-1,3 
31,1 3951 - 

-2,3 

-2,3 
32,2 4092 - 

-3,3 

-3,3 
33,3 4233 - 

-4,3 

-4,3 
34,4 4374 - 

-5,3 

-5,3 
35,6 4516 - 

-6,3 

-6,3 
36,7 4657 - 

-7,3 

-7,3 
37,8 4798 - 

-8,3 

-8,3 
38,9 4939 - 

-9,3 

ZG2 

-9,3 
40 5080 7112 

-10,3 

-10,3 
55 6985 9779 

-11,3 

ZG1 

-11,3 
70 8890 12446 

-12,3 

-12,3 
75 9525 13335 

-13,3 

-13,3 
80 10160 14224 

-14,3 

-14,3 
85 10795 15113 

-15,3 
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Tabela A-6 - Valores atribuídos às line springs das microestacas de fundação das torres treliçdas de contenção 

de fachada, como representação da interação destas com o solo 

Microestacas das torres 

Zona Geotécnica Cota (m) E (MPa) 
Diâmetro 

Ø177,8x9mm 

ZG2 

-7,74 
40 7112 

-8,74 

-8,74 
45 8001 

-9,74 

-9,74 
50 8890 

-10,74 

-10,74 
55 9779 

-11,74 

-11,74 
60 10668 

-12,74 

-12,74 
65 11557 

-13,74 

ZG1 

-13,74 
70 12446 

-14,74 

-14,74 
75 13335 

-15,74 

-15,74 
80 14224 

-16,74 

-16,74 
85 15113 

-17,74 

-17,74 
90 16002 

-18,74 

-18,74 
95 16891 

-19,74 

 


