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Resumo 

O presente trabalho consistiu na análise do comportamento de estruturas de suporte flexíveis utilizando 

como caso de estudo a obra de escavação e contenção periférica sob a Avenida Defensores de 

Chaves, junto à Gare do Arco do Cego, em Lisboa. A solução de contenção desta obra consiste numa 

cortina de estacas moldadas com dois níveis de apoio, materializados por ancoragens e escoras de 

canto provisórias. 

A estrutura de contenção periférica foi modelada tridimensionalmente no programa de elementos finitos 

SAP2000. No modelo tridimensional realizaram-se dois tipos de análises, uma considerando apenas a 

fase final da escavação e outra com a consideração do faseamento construtivo. Foi realizada uma 

comparação entre os dois tipos de análise para perceber a influência que o faseamento construtivo tem 

nos resultados finais deste tipo de solução. 

Foi estudada uma solução de suporte alternativa para a estrutura de contenção recorrendo também a 

dois níveis de apoio, mas nesta solução, materializados por bandas de laje em toda a periferia da 

cortina, formando um quadro fechado e complementadas com sete vigas de escoramento. 

Após a análise das duas soluções realizou-se a verificação de segurança dos principais elementos 

estruturais e uma análise comparativa do comportamento da estrutura e dos respetivos custos 

associados. 
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Abstract 

The present work consists on the analysis of flexible earth retaining structures.  Excavation and 

peripheral retaining structures work under Defensores de Chaves Avenue, Lisbon is used as case study. 

The retaining wall, in this construction site, consists of a curtain of bored piles wall with two support 

levels materialized by ground anchors and corner shoring. 

A three-dimensional model of the peripheral earth retaining structures earth retaining structures 

structure was modeled in the finite element software SAP2000. In the three-dimensional model, two 

types of analyses were performed, one considering only the final phase of the excavation, and the other 

considering the construction phase. A comparative analysis was carried out between the two types of 

analysis to understand the influence that successive of excavation phases have on the final behavior of 

this type of solution. 

An alternative support solution, for the retaining wall, using two level of struts was also studied. This 

solution is materialized by slab bands around the periphery of the earth retaining wall, forming a closed 

frame and complemented by seven shoring beams. 

After analyzing the two solutions, the main structural elements were checked for safety, followed by a 

comparative analysis of the structure behavior as well as the associated costs. 
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b – Largura da alma do elemento de betão armado; 

bw – Largura da alma do elemento de betão armado; 

c’ – Coesão efetiva; 

cu – Resistência não drenada; 

d – Altura útil da secção de betão armado; 

E – Módulo de elasticidade; 

Ed – Valor de cálculo do efeito da ação; 

Cd – Valor de cálculo correspondente ao valor limite do critério de utilização; 

F1,H – Componente horizontal do pré-esforço da ancoragem do nível de apoio 1;  

F2,H – Componente horizontal do pré-esforço da ancoragem do nível de apoio 2;  

fcd – Valor de cálculo da resistência do betão à compressão; 

fck – Valor característico da resistência do betão à compressão; 

fctm – Valor médio da resistência do betão à tração; 

fyd – Valor de cálculo da tensão de cedência da armadura; 

fyk – Valor característico da tensão de cedência da armadura; 

fp0,1k –Valor característico da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,1%; 

fpk – Valor característico da tensão de tração  

h – Altura 

I – Impulso provocado pelo solo; 

K – Rigidez do solo; 

ka – Coeficiente de impulso ativo; 

MEd – Valor de cálculo do momento fletor atuante; 

MRd –Valor de cálculo da resistência máxima do elemento estrutural; 

NSPT – Número de pancadas num ensaio de SPT 

Pútil – Força de pré-esforço útil; 

Pd – Valor de cálculo da força de pré-esforço aplicado na ancoragem; 



xviii 

Rtd – Valor de cálculo da resistência da armadura da ancoragem à tração; 

VEd –Valor de cálculo do esforço transverso atuante; 

VRd –Valor de cálculo da resistência ao esforço transverso; 

z – Representa o braço do binário das forças interiores; 

Alfabeto Grego 

ψ2 – Coeficiente parcial para a combinação quase-permanente de ações; 

𝛾 – Peso volúmico; 

𝛾𝑅 – Coeficiente parcial de segurança da resistência da ancoragem; 

ѵ – Esforço normal reduzido; 

Φ’ – Ângulo de atrito interno do solo; 

ω – Percentagem mecânica de armadura; 

δH – Deslocamento horizontal; 

ρ –Percentagem de armadura; 

θ – Ângulo entre bielas inclinadas; 

μ – Momentos fletores reduzido. 

 



1 

1  Introdução 

1.1 Enquadramento Geral 

Esta dissertação surge no âmbito da construção de obras subterrâneas em meio urbano. Com o 

aumento da população e a elevada densificação da construção nos centros urbanos houve uma 

maior necessidade da utilização do subsolo para a construção de pisos enterrados. 

Uma das razões que levou ao aumento das construções subterrâneas e, consequentemente, à 

realização de escavações de grandes profundidades foi a necessidade de aumentar o número 

de estacionamentos nas cidades. 

As obras de construção subterrânea em meio urbano apresentam uma área de construção 

limitada pelas construções vizinhas. Por este motivo, o tipo de estruturas mais utilizados para a 

realização de uma escavação em meio urbano são as estruturas de contenção flexíveis por 

permitirem uma escavação vertical rentabilizando a área de construção.  

O presente trabalho incide na análise de um caso de estudo referente à escavação e contenção 

periférica de apoio à construção de um parque de estacionamento de 4 pisos enterrados junto à 

Gare do Arco do Cego. 

1.2 Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo desta dissertação concentra-se na análise tridimensional do comportamento 

da estrutura de contenção flexível referente ao caso de estudo (Escavação e Contenção 

Periférica junto à Gare do Arco do Cego) através da modelação da estrutura no programa de 

elementos finitos SAP2000. 

Para um melhor desenvolvimento do presente trabalho foi indispensável compreender o 

comportamento das estruturas de contenção flexíveis. Assim, realizou-se uma avaliação do 

comportamento deste tipo de estruturas, mais detalhadamente sobre as cortinas de estacas 

moldadas. 

Outro dos objetivos foi analisar e dimensionar uma solução alternativa de suporte da estrutura 

de contenção. Para cada solução estudada, realizaram-se dois tipos de análises, a primeira 

considerando apenas a fase final da escavação e a segunda considerando o faseamento 

construtivo, com o intuito de comparar os resultados obtidos e verificar se a consideração das 

fases construtivas tem influência na deformada final da estrutura. 

Posteriormente, realizou-se o dimensionamento e a verificação da segurança dos principais 

elementos estruturais da estrutura de contenção periférica. 

Por último, realizou-se uma análise comparativa do comportamento e dos custos entre as duas 

soluções estudadas. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

A estrutura deste trabalho está dividida em 12 capítulos e bibliografia, sendo este primeiro 

capítulo alusivo ao enquadramento geral, aos objetivos e à estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 foi realizado uma avaliação do comportamento das estruturas de suporte flexíveis. 

Neste capítulo serão abordados os diferentes tipos de suporte destas soluções de contenção, as 

pressões de terras exercidas na estrutura, o dimensionamento estrutural e uma descrição mais 

aprofundada sobre o tipo de estrutura de contenção flexível estudado nesta dissertação (cortina 

de estacas moldadas). 

No capítulo 3 encontra-se a descrição da estrutura de contenção adotada no projeto do caso de 

estudo desta dissertação, os seus condicionamentos e os critérios de alerta e de alarme.  

Para a modelação da Solução 1 foram consideradas algumas simplificações. A definição desta 

solução e as simplificações adotadas para a sua modelação no software SAP2000 encontra-se 

no capítulo 4. 

Os materiais e as ações dos elementos estruturais da contenção periférica encontram-se 

detalhados no capítulo 5, onde também se encontram definidas as verificações de segurança 

consideradas da estrutura. 

O capítulo 6 destina-se à modelação da estrutura no programa de cálculo automático SAP2000. 

Encontram-se descritos todos os materiais e os elementos estruturais definidos no software. O 

modelo principal consiste na modelação tridimensional da estrutura, mas foram definidos outros 

dois modelos 2D (Corte e Planta) de apoio à modelação 3D. 

Como referido, foi dimensionada e analisada uma solução de suporte alternativa para a cortina 

de estacas. A definição desta solução encontra-se descrita no capítulo 7. 

Os capítulos 8 e 9 correspondem à análise das Soluções 1 e 2, respetivamente. No capítulo 0 

realizou-se o dimensionamento e a verificação da segurança dos principais elementos estruturais 

de cada uma das soluções. 

No capítulo 11 foi realizada uma análise comparativa das deformações e dos custos entre as 

duas soluções estudadas. 

Por último, o capítulo 12 destinou-se às considerações finais. 
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2 Estruturas de Suporte Flexíveis 

2.1 Conceitos 

As estruturas de suporte flexíveis são, normalmente, estruturas esbeltas cujo funcionamento 

depende, essencialmente, da sua resistência à flexão, sendo a contribuição do seu peso 

insignificante. Por se tratarem de estruturas flexíveis, estas estão sujeitas a deformações 

resultantes das pressões do solo que vão condicionar a grandeza e a distribuição dessas 

pressões e os esforços para que são dimensionadas. 

Existem vários tipos de estruturas de suporte flexíveis que se distinguem pelos materiais 

constituintes, pelos processos construtivos e pela forma como é assegurada a sua estabilidade 

(Matos Fernandes, 1983). Os materiais utilizados neste tipo de estruturas são, normalmente, o 

aço, o betão armado e/ou a madeira. A estabilidade é assegurada pela própria cortina encastrada 

no terreno e/ou pelos níveis de apoio instalados. Estes níveis de apoio podem ser materializados 

através de escoras ou ancoragens. 

A escolha do tipo de contenção a adotar é feita com base no equilíbrio entre fatores técnicos 

como o tipo de terreno e a envolvente da obra e fatores económicos, garantindo sempre o 

cumprimento dos critérios de segurança. O tipo de estrutura de contenção flexível estudada nesta 

dissertação foi a cortina de estacas moldadas. 

As estruturas de suporte flexíveis apresentam um bom desempenho como contenção de 

escavações profundas principalmente em meio urbano, sem causar danos nos edifícios e 

estruturas próximos (Carvalho, 2013). 

2.2 Sistemas de Suporte de Estruturas de Contenção Flexíveis 

Normalmente, as estruturas de suporte flexíveis precisam de níveis de apoio em altura, 

consoante os condicionamentos existentes, de forma a garantir o comportamento desejado da 

cortina. São poucas as obras que permitem a utilização de cortinas autoportantes, que consistem 

em cortinas onde a única forma de estabilidade é a própria cortina encastrada no terreno.  

Como já foi referido, os níveis de apoio são realizados através de escoras e/ou ancoragens. A 

escolha do sistema adotado depende de diferentes fatores entre os quais o tipo de solo, a 

posição do nível freático, a proximidade de construções, o custo, se esta tem um carácter 

provisório ou definitivo e a preferência do Dono de Obra (Guerra, 2008d). 

 Escoras 

As escoras são elementos de apoio, normalmente provisórios, apoiados em duas paredes 

opostas da contenção ou nos cantos funcionando por compressão. O tipo de escoras mais 

utilizado são as escoras metálicas, mas estas também podem ser de madeira ou de betão 

armado. 
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A funcionalidade de uma cortina escorada deve-se à elevada rigidez axial das escoras que faz 

com que os deslocamentos da cortina sejam pequenos. Este tipo de apoio, por norma, é mais 

económico e a sua execução menos morosa do que as ancoragens, mas por outro lado 

apresentam algumas limitações, como a ocupação do espaço da obra, dificultando o processo 

de escavação. 

Para vãos muito grandes deixa de ser conveniente a utilização de escoras apoiadas em paredes 

opostas, pois seriam necessárias escoras de grande dimensão ou elementos de travamento para 

controlar os problemas de encurvadura ou de flexão. Nestes casos, se o tipo de solo o permitir, 

é possível utilizar escoras inclinadas apoiadas na base da escavação. 

 Ancoragens 

As ancoragens são elementos estruturais, provisórios ou definitivos, formadas essencialmente 

por três zonas principais: a cabeça da ancoragem, o comprimento livre e o bolbo de selagem 

(Bejinha, 2009) (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Zonas principais das ancoragens (imagem ilustrativa) 

A força exercida pela ancoragem resulta do pré-esforço aplicado à armadura de alta resistência 

que é colocada dentro de um tubo ao longo do comprimento livre. A armadura é fixada ao terreno 

através da injeção de calda de cimento a alta pressão, formando o bolbo de selagem na 

extremidade do comprimento livre. 

A funcionalidade de uma cortina ancorada deve-se, essencialmente, à alteração do estado de 

tensão do solo, apesar de a rigidez e os deslocamentos impostos pelo pré-esforço contribuírem 

para um bom funcionamento deste tipo de cortinas (Guerra, 2008b). 

Uma das vantagens das cortinas ancoradas em relação às escoradas é o facto de criarem um 

espaço livre no interior da escavação facilitando os trabalhos de construção e reduzindo a 

duração destes, mas a existência de edifícios semienterrados nas proximidades pode limitar a 

utilização deste sistema. 

 Bandas de Laje 

Quando existem condicionamentos que não permitam a utilização de escoras ou ancoragens 

pode-se recorrer à utilização de bandas de laje como sistema de apoio da contenção. As bandas 



5 

de laje vão funcionar como vigas de grande rigidez no plano perpendicular à estrutura de 

contenção e são aplicadas, quando possível, no perímetro total da escavação formando um 

quadro rígido que irá funcionar como sistema de apoio da estrutura de contenção. Quando por 

incompatibilidade da arquitetura não é possível a continuidade da banda de laje esta pode ser 

complementada com vigas metálicas em treliça (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Exemplo da ilustração do quadro rígido formado pelo conjunto das bandas de laje e das vigas 
metálicas em treliça (Alexandre Pinto et al., 2008) 

Este tipo de solução requer grande compatibilização entre o projeto de arquitetura e o projeto de 

escavação e contenção periférica, pois é conveniente que as bandas de laje se situem ao nível 

dos pisos enterrados para que, posteriormente, as lajes sejam construídas dando continuidade 

a estas. Assim, é conveniente que a espessura das bandas de laje seja a mesma das lajes dos 

respetivos pisos enterrados e a sua largura deverá ser a mínima necessária para garantir um 

bom funcionamento do sistema. 

Durante o processo de escavação pode ser necessário recorrer a apoios verticais para garantir 

a estabilidade vertical das bandas de laje, normalmente, materializados por perfis metálicos 

cravados no terreno antes da construção do primeiro nível de bandas de laje. 

Quando a geometria da contenção o permitir, é possível adotar vigas de travamento entre bandas 

de laje opostas de forma a melhorar o seu comportamento, permitindo adotar menores secções 

para as bandas de laje. Estas vigas de travamento vão funcionar como escoras. 

Uma das vantagens deste método é o facto de ser definitivo resultando numa maior rigidez do 

sistema e consequentemente numa menor descompressão do terreno e menores deslocamentos 

do que existiria se fosse necessário desmontar um sistema de suporte provisório. Uma das 

desvantagens da utilização das bandas de laje como sistema de suporte da contenção é o facto 

de estas diminuírem a área útil de escavação. 

2.3 Impulsos de Terras 

A análise dos impulsos em estruturas de suporte flexível é uma questão muito complexa, ao 

contrário do que acontece para o impulso em estruturas de suporte rígidas que podem ser 

determinados por diversas teorias de cálculos de impulsos (Guerra, 2008a). 
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O facto destas estruturas serem flexíveis vai fazer com que as pressões das terras provoquem 

deformações nestas, aumentando os seus esforços e consequentemente o impulso na cortina 

irá alterar-se. Assim, trata-se de um problema de interação solo-estrutura, pelo que a pressão no 

contacto entre o solo e a estrutura não pode ser explicada por nenhuma teoria de impulsos, mas 

é antes o resultado do processo de interação (Guerra, 2008c). 

Terzaghi e Peck propuseram os diagramas envolventes (Figura 2.3) que foram definidos com 

base na observação e na medição dos esforços de compressão nas escoras de estruturas de 

contenção existentes, realizados até à data. 

 

Figura 2.3 – Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck 

Nos diagramas aparentes, representados na figura acima, o ka corresponde ao coeficiente de 

impulso ativo, o 𝛾 ao peso volúmico do solo, cu à resistência não drenada e H à altura da 

escavação. 

Estes diagramas permitem estimar as forças nas escoras utilizando-os da forma inversa àquela 

que levou à sua obtenção. Para efeitos de dimensionamento estas forças são majoradas por 

coeficientes da ordem de 1,2 para solos arenosos e da ordem de 2,0 para o caso de solos 

argilosos (Guerra, 2008c). 

Nas cortinas ancoradas o problema não se encontra no esforço máximo a que as ancoragens 

vão estar sujeitas, mas sim qual o valor de pré-esforço a adotar para um bom funcionamento da 

cortina. Os diagramas de Terzaghi e Peck também podem ser usados para o 

pré-dimensionamento do valor de pré-esforço a adotar, pois a aplicação do pré-esforço nas 

ancoragens distribuído de forma a equilibrar os diagramas aparentes corresponde, normalmente, 

a um adequado comportamento da escavação (Guerra, 2008b). 

Pode-se admitir que os diagramas aparentes concedem uma boa aproximação em termos de 

esforços o que não acontece em relação aos deslocamentos por não terem em conta os efeitos 

de hiperestatia, a interação solo-estrutura e o comportamento em termos de tensão-deformação 

do solo (Oliveira, 2012). 
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2.4 Dimensionamento Estrutural 

O dimensionamento de cortinas ancoradas é uma questão muito complexa por se tratar de um 

problema de interação solo-estrutura que não pode ser explicado por nenhuma teoria de 

impulsos, como foi referido anteriormente. 

A necessidade de contornar esta dificuldade levou ao desenvolvimento de métodos de natureza 

mais empírica com base na observação, durante e após a conclusão, de obras do mesmo 

género. Permitindo, assim, uma melhor caracterização do comportamento deste tipo de 

estruturas. 

Mais tarde, o desenvolvimento informático proporcionou o aparecimento de modelos 

matemáticos baseados no método dos elementos finitos. Atualmente, o recurso a estes modelos 

tem contribuído de forma importante para o dimensionamento deste tipo de estruturas (Santos, 

2011). 

O método dos elementos finitos permite uma análise mais rigorosa da interação solo-estrutura e 

também a obtenção de informação sobre o estado de deformação nos solos envolventes sendo 

atualmente o melhor e mais difundido método numérico de que se dispõe para compreender o 

meio envolvente (Raposo, 2007). 

Este método permite, também, ter em consideração várias características do sistema, como a 

geometria da escavação, as condições do terreno, a posição do nível freático, as cargas e os 

deslocamentos impostos e o faseamento construtivo. Possibilitando, assim, a modelação de 

vários tipos de obras geotécnicas. 

Contudo, o presente trabalho destina-se à análise do comportamento dos elementos estruturais 

da estrutura de contenção. O software utilizado para a modelação da estrutura, programa de 

cálculo automático SAP2000, não foi desenvolvido especificamente para estruturas geotécnicas. 

Este permite realizar uma análise do comportamento dos elementos estruturais, mas não do 

comportamento do solo envolvente. Desta forma, adotaram-se algumas simplificações, na 

modelação, em relação à definição do impulso do solo e das ancoragens, que serão descritas 

ao longo da dissertação. 

2.5 Cortina de Estacas Moldadas 

As cortinas de estacas moldadas são constituídas por um conjunto de estacas betonadas contra 

o terreno pouco afastadas entre si, unidas por uma viga de coroamento no topo. Dependendo da 

altura de escavação, do tipo de solo e dos deslocamentos permitidos pode também existir uma 

ou mais vigas de distribuição em profundidade, podendo também funcionar como níveis de apoio 

através de ancoragens ou escoras. 

Este tipo de contenção permite um grande controlo dos deslocamentos do terreno a conter, 

permitindo que a escavação ocorra sem afetar as construções vizinhas. Por este motivo, esta 
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solução é muito utilizada para escavações em meio urbano. É bastante comum utilizar este tipo 

de contenção, numa mesma obra, como solução de suporte de terras e de fundação de 

estruturas. 

As cortinas de estacas podem ser afastadas, tangentes ou secantes, estas diferem no 

afastamento entre estacas (Figura 2.4). As cortinas de estacas afastadas consistem em estacas 

afastadas até cerca de 1,5 metros. A estabilidade do solo entre estacas é obtida através da 

projeção de betão sobre uma rede de aço eletrossoldada em forma de arco ao longo da 

escavação. 

As cortinas de estacas tangentes consistem em estacas muito próximas entre si com 

afastamentos até cerca de 10 centímetros devido à complexidade da construção de estacas 

tangentes entre si. 

As estacas secantes são constituídas por estacas intersectadas entre si. Este tipo de contenção 

pode trabalhar simultaneamente como elemento resistente e impermeabilizante enquanto nas 

estacas tangentes a impermeabilização não é garantida devido à dificuldade de garantir que as 

estacas se encontrem contiguas e nas estacas afastadas devido ao afastamento entre estacas 

esta condição também não é verificada. 

 

Figura 2.4 – a) Cortina de estacas afastadas; b) Cortina de estacas tangentes; c) Cortina de estacas 
secantes (adaptado de Brito, 2002) 
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3 Caso de Estudo – Parque de Estacionamento Arco do Cego, 

Lisboa 

3.1 Elementos Base 

Esta dissertação incidiu sobre o estudo das fases de escavação e contenção periférica, 

necessários à execução dos 4 pisos enterrados e um piso semi-enterrado do Parque de 

Estacionamento Público do Arco do Cego a construir no cruzamento entre a Avenida João 

Crisóstomo e a Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Vista aérea do local de intervenção (adaptado de JETsj, 2015a) 

A tecnologia de construção adotada para realização da escavação foi do tipo cortina de estacas 

moldadas afastadas em todo o perímetro e em algumas zonas recorreu-se à tecnologia Berlim 

Definitivo, travadas através de ancoragens e escoramentos provisórios. 

Os elementos base que serviram de apoio a esta dissertação foram os disponibilizados pela 

empresa JETsj, em particular: 

- Memória Descritiva, Cálculos Justificativos e Peças Desenhadas da fase de licenciamento 

referentes à escavação e contenção periférica; 

- Memória Descritiva, Cálculos Justificativos e Peças Desenhadas da fase de licenciamento 

referente às estruturas e fundações. 
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3.2 Condicionamentos 

 Condições de Vizinhança 

A área de escavação encontra-se circundada por diversas infraestruturas, vias públicas e 

edificações pois esta encontra-se numa zona densamente urbanizada de Lisboa. A Norte e Oeste 

encontra-se a Avenida João Crisóstomo e a Avenida Defensores de Chaves, respetivamente. A 

Este encontra-se a Gare do Arco do Cego, edifício em estrutura metálica porticada com cobertura 

metálica, e a Sul a Avenida Duque de Ávila sob a qual se encontra o túnel do Metropolitano de 

Lisboa. A integridade de todas as estruturas e infraestruturas deve ser garantida antes e depois 

da realização dos trabalhos, bem como todas as condições de funcionalidade das mesmas. 

 Serviços Afetados 

O funcionamento de todas as redes de serviços localizados na área da obra deverá ser 

assegurado durante e após a mesma, como os coletores unitários e pluviais, a rede de gás, a 

rede de telecomunicações, a rede de eletricidade e a rede de águas. Para isso é necessário 

confirmar, previamente, o seu posicionamento e realizar os desvios necessários. 

 Condicionamentos Geológico-Geotécnicos 

A caracterização geológica e geotécnica dos terrenos foi conseguida através de uma campanha 

de prospeção executada pela empresa “Geocontrole – Geotecnia e Estruturas de Fundação SA”. 

A prospeção consistiu na realização de quatro sondagens mecânicas à rotação, acompanhadas 

de ensaios SPT das quais foram recolhidas amostras remexidas. 

Através dos resultados das sondagens verificou-se que o solo é caracterizado por um substrato 

sedimentar pertencente ao Miocénico de Lisboa (“Argilas de Prazeres – MPR”) sobreposto por 

depósitos de aterro (At) de idade recente. 

O aterro é composto por uma mistura de argilas arenosas e areias argilosas ou siltosas, incluindo 

por vezes fragmentos líticos, restos de cerâmica e blocos de cimento, de tonalidade 

acastanhada. A camada de aterro tem espessuras que variam entre cerca de 2,5 e 9 metros e 

apresenta fraca resistência e elevada deformabilidade estando os valores de NSPT 

compreendidos entre 0 e 7 pancadas. 

Os solos miocénicos são compostos por argilas-siltosas e argilas-margosas, por vezes 

intercaladas por solos de natureza silto-arenosa, de cor cinzenta e cinzenta esverdeada. Através 

dos ensaios de SPT verificou-se que os solos miocénicos são caracterizados por solos coesivos 

rijos e solos incoerentes muito compactos com valores de NSPT de 60 pancadas. No entanto, até 

profundidades da ordem dos 13,5 a 15 metros pôde-se verificar uma degradação das 

propriedades mecânicas destes. Sendo que, na zona mais próxima da superfície, os solos 

miocénicos são compostos por solos argilosos duros e solos arenosos medianamente compactos 

caracterizados por níveis de NSPT entre 9 e 26 pancadas. Existindo um aumento progressivo da 

resistência mecânica em profundidade com valores de NSPT entre 30 e 45 pancadas 

correspondendo a solos argilosos rijos e solos arenosos compactos. 
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A existência de nível freático foi detetada a profundidades variáveis entre cerca dos 7 e dos 14 

metros de profundidade. O relatório refere que face ao carácter eminentemente fino dos solos 

miocénicos do substrato, tratar-se-ão de níveis de água com reduzida produtividade, cuja 

ocorrência poderá estar relacionada com alguma retenção resultante da presença de níveis com 

diferentes condutibilidades hidráulicas (JETsj, 2015a). Durante a fase provisória e a fase 

definitiva foi considerado um comportamento drenado da estrutura de contenção, assim não se 

teve em consideração o impulso hidrostático. A descrição dos materiais constituintes de cada 

zona geotécnica e os seus parâmetros geotécnicos encontram se no Quadro 3.1 e no Quadro 

3.2, respetivamente. 

Quadro 3.1 – Descrição das zonas geotécnicas 

Estrato 
Zona 

Geotécnica 
Tipo de Material 

Aterro (At) ZG3 Argilas arenosas e areias 

argilosas ou siltosas 
 

Argilas de 

Prazeres 

(MPR) 

ZG2A 

Argilas siltosa e argilas-

margosas, por vezes com 

intercalações silto-arenosas 

Solos argilosos duros a muito duros 

e solos arenosos medianamente 

compactos ZG2B 

ZG1 
Solos argilosos rijos e solos 

arenosos compactos 

    

Quadro 3.2 – Parâmetros geotécnicos das zonas geotécnicas 

Zona 

Geotécnica 

NSPT 

[pancadas] 
ϒt [kN/m3] Φ’ [°] C’ [kPa] E [MPa] 

ZG3 0 - 7 18 24 Nula 3 

ZG2A 6 - 26 19 32 5 10 

ZG2B 30 - 45 20 34 10 20 

ZG1 60 20 36 20 50 

      

3.3 Plano de Instrumentação e Observação 

Na execução de estruturas geotécnicas é essencial a existência de um plano de instrumentação 

e observação. Este tem como objetivo garantir a segurança não só da estrutura em construção 

como também das estruturas e infraestruturas vizinhas o processo construtivo. Os resultados 

obtidos pelo plano de instrumentação e observação serão controlados com base nos critérios de 

alerta e alarme. 

 Critérios de Alerta e de Alarme 

Os critérios de alerta e alarme são definidos na fase de projeto com base na solução adotada e 

nas características da obra. Os valores considerados neste trabalho foram os definidos no 
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projeto. Para esta obra foram definidos como critérios de alerta e de alarme as deformações 

máximas permitidas na estrutura de contenção, no túnel e nos carris do Metropolitano de Lisboa 

e nas construções vizinhas. 

Os critérios de alerta e alarme para a estrutura de contenção são os deslocamentos horizontais 

e verticais máximos em 10 metros de desnível de terras e a variação de carga nas ancoragens 

(Quadro 3.3). 

Quadro 3.3 – Critérios de alerta e de alarme para a estrutura de contenção 

 Critério de Alerta Critério de Alarme 

Estrutura de 

Contenção 

δh,max [mm / 10 m] 20 30 

δv,max [mm / 10 m] 15 22,5 

∆carga,ancoragens [%] 15 25 

    

Os critérios de alerta e alarme refentes ao Metropolitano de Lisboa encontram-se no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Critérios de alerta e de alarme para o Metropolitano de Lisboa 

 Critério de Alerta Critério de Alarme 

Túnel 

δh,max [mm] 7 10 

δv,max [mm] 7 10 

Carris 

δh,max [mm] ± 3 ± 3 

δv,max [mm] ± 5 ± 5 

    

Para as construções vizinhas os deslocamentos horizontais e verticais máximos permitidos são 

os apresentados no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 – Critérios de alerta e de alarme para as construções vizinhas 

 Critério de Alerta Critério de Alarme 

Construções 

Vizinhas 

δh,max [mm] 20 40 

δv,max [mm] 15 30 
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4 Solução 1 – Solução adotada no Projeto 

A solução adotada no projeto foi descrita mais detalhadamente no capítulo 3.1. Esta solução é 

constituída por uma cortina de estacas moldadas afastadas de 1,2 metros em todo o perímetro 

da escavação com dois níveis de apoio em altura materializados por ancoragens e escoras nos 

cantos, ambas provisórias. A geometria em planta da área de escavação corresponde à secção 

apresentada a vermelho na Figura 4.1. 

Esta solução será analisada através de um modelo construído no programa de elementos finitos 

SAP2000 no capítulo 6.5. De forma a simplificar a modelação da cortina de estacas, optou-se 

por não considerar as zonas correspondentes às rampas de acesso, por se tratar de uma 

estrutura especial, e uma altura de escavação constante. 

Assim, adotou-se uma secção retangular em planta para a escavação com 88,8 metros de 

comprimento e 16,8 metros de largura (secção a preto na Figura 4.1) e a altura de escavação 

considerada foi a correspondente ao alçado AB com o valor de 12,9 metros. 

 

Figura 4.1 – Representação da área de escavação real e da adotada no modelo 

A contenção é constituída por uma viga de coroamento com uma secção de 0,80x0,70 m2 (à cota 

0,0) e cinco vigas de distribuição com uma secção de 0,60x0,40 m2 às cotas -2,0, -7,8, -10,7 

e -12,9 metros (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Representação dos níveis de apoio da Solução 1 
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Na Figura 4.2 encontram-se ilustrados os dois níveis de ancoragens que se encontram às cotas 

-2,0 e -7,8 metros e as ancoragens estão afastadas de 3,6 metros em planta. Os alçados AB e 

CD apresentam vinte ancoragens e quatro escoras de canto por cada nível de apoio (Figura 4.2). 

As vigas de distribuição correspondem aos níveis dos pisos enterrados da estrutura do edifício, 

sendo o piso 0 correspondente à cota -2,0 metros e o piso -4 correspondente à cota -12,9 metros 

(final da escavação). 
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5 Critérios de Projeto 

Neste capítulo serão definidos os materiais, as ações e as combinações de ações referentes à 

contenção periférica do projeto. 

5.1 Materiais 

 Betão 

Para os elementos estruturais da contenção periférica foi utilizado o betão C30/37 e para 

regularização e enchimento o betão C12/15. As especificações destes betões encontram-se no 

Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Tipos de betão utilizados na estrutura de contenção 

Elemento Especificação 

Regularização e Enchimento C12/15; X0 

Parede de Contenção C30/37; XC2 (P); Dmax25; S4; Cl0.4 

Viga de Coroamento e 

Vigas de Distribuição 

C30/37; XC2 (P); Dmax25; S3; Cl0.4 

Vigas de Travamento C30/37; XC2 (P); Dmax20; S3; Cl0.4 

Estacas em Betão Armado C30/37; XC2 (P); Dmax20; S4; Cl0.4 

  

As propriedades mecânicas do betão C30/37 encontram-se no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 – Propriedades mecânicas do betão C30/37 

Betão 

fck 

[MPa] 

fcd 

[MPa] 

fctk 0,05 

[MPa] 

fctm 

[MPa] 

fctk 0,95 

[MPa] 

Ecm  

[GPa] 

C30/37 30 20 2 2,9 3,8 33 

       

 Aço 

Os aços adotados para os elementos de betão armado e para os elementos pré-esforçados 

foram o A500 NR SD (Quadro 5.3) e aço de alta resistência A1860/1670 (Quadro 5.4), 

respetivamente.  
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Quadro 5.3 – Propriedades mecânicas do aço A500 NR SD 

Aço fyk [MPa] fyd [MPa] Es [GPa] Ԑyd ϒ [kN/m3] 

A500 NR SD 500 435 200 2,18x10-3 78,5 

      

Quadro 5.4 - Propriedades mecânicas do aço de alta resistência 

Aço fp0,1k [MPa] fpk [MPa] Ep [GPa] Ԑyd ϒ [kN/m3] 

A1860/1670 1670 1860 195 ± 10 2,18x10-3 78,5 

      

O aço adotado para os elementos de construção metálica, como os perfis metálicos, foi o aço 

S355 JR. 

 Ancoragens 

A armadura de alta resistência utilizada nas ancoragens foi o A1860/1670. Foram adotados 

cordões de 0,6’’. O pré-esforço útil instalado na ancoragem foi determinado em função da 

respetiva carga de blocagem, do comprimento livre da ancoragem e das perdas de pré-esforço 

consideradas (JETsj, 2015a). Como se tratam de ancoragens provisórias apenas foram 

consideradas as perdas instantâneas, não contabilizando as perdas diferidas. 

5.2 Ações 

A estrutura de contenção periférica vai estar sujeita a ações provenientes do terreno envolvente 

e das sobrecargas provocadas pelos arruamentos e edifícios adjacentes. Estas ações vão 

provocar impulsos na contenção que irão ser equilibrados, numa fase provisória, pelas 

ancoragens e escoras de canto. A estrutura de contenção também irá estar sujeita ao peso 

próprio dos seus elementos estruturais. 

 Ações Permanentes 

Para a fase de escavação e contenção periférica as ações permanentes existentes 

correspondem ao peso próprio dos elementos estruturais. No Quadro 5.5 encontram-se os pesos 

volúmicos utilizados no cálculo do peso próprio de cada elemento estrutural. 

Quadro 5.5 – Ações permanentes 

 ϒ kN/m3 

Betão Simples 24,0 

Betão Armado 25,0 

Aço 78,5 
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 Impulsos Provocados pelas Terras e pelas Sobrecargas 

Os impulsos do solo foram calculados com base nos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck, 

descritos no capítulo 2.3. Por simplificação adotou-se o diagrama retangular definido para as 

areias, onde o impulso do solo é dado pela equação [5.1]. 

 𝐼 = 0,65×𝑘𝑎×�̅�×𝐻𝑑  [5.1] 

   

Onde, 

ka – coeficiente de impulso ativo correspondente à teoria de Rankine (equação [5.2]); 

 𝑘𝑎 =
1 − sin 𝜑′

1 + sin 𝜑′
 [5.2] 

   

Hd – Altura total de dimensionamento da escavação (equação [5.3] onde: H é a altura total da 

escavação; h é a altura de cada zona geotécnica); 

 𝐻𝑑 = 𝐻 + ℎ𝑑 = 𝐻 + min{0,1ℎ; 0,5} [5.3] 

   

�̅� – Peso volúmico médio do solo, (equação [5.4]). 

Na Figura 5.1 encontram-se representados os limites geotécnicos para cada zona geotécnica, 

este traçado foi conseguido através dos resultados obtidos da prospeção descrita no 

capítulo 3.2.3. 

 

Figura 5.1 – Limite das zonas geotécnicas (Alçado AB) 

Por simplificação adotou-se uma distribuição linear dos solos para uma situação intermédia 

(Figura 5.2). A altura (h) adotada para cada zona geotécnica encontra-se no Quadro 5.6. 

 �̅� =
∑ 𝛾𝑡,𝑖×ℎ𝑖

𝐻𝑑

 [5.4] 
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Figura 5.2 – Limite das zonas geotécnicas adotado na modelação (Alçado AB) 

Quadro 5.6 – Cálculo do peso volúmico médio do solo 

O impulso referente às sobrecargas da envolvente foi calculado multiplicando o valor da 

sobrecarga (sob) pelo coeficiente de impulso ativo (ka) (equação [5.5]). O valor adotado para as 

sobrecargas provenientes dos arruamentos foi de 10 kN/m2. 

 𝐼𝑠𝑜𝑏 = 𝑘𝑎×𝑠𝑜𝑏 [5.5] 

   

Os resultados obtidos para o impulso do solo (I) e para o impulso devido às sobrecargas da 

vizinhança (Isob) estão apresentados no Quadro 5.7. 

Quadro 5.7 – Cálculo do impulso do solo e do impulso devido às sobrecargas da vizinhança 

 ϒt [kN/m3] φ' [°] ka I [kN/m/m] Isob [kN/m/m] 

ZG3 18 24 0,422 68,8 4,2 

ZG2A 19 32 0,307 50,1 3,1 

ZG2B 20 34 0,283 46,1 2,8 

ZG1 20 36 0,260 42,4 2,6 
      

O impulso hidrostático não foi contabilizado pois, tanto na fase provisória como na fase definitiva, 

foi considerado um comportamento drenado da contenção, garantido através da utilização de 

geodrenos ao longo da cortina (Figura 5.3), como referido anteriormente. 

 

Figura 5.3 – Geodrenos adotados no projeto para drenagem da cortina 

 ϒt [kN/m3] h [m] Hd [m] �̅� [kN/m3] 

ZG3 18 3,9 

13,1 19,2 
ZG2A 19 3,1 

ZG2B 20 3,9 

ZG1 20 2,2 
     



19 

5.3 Verificação de Segurança e Combinações de Ações 

Neste capítulo serão descritas as verificações de segurança e as combinações de ações 

consideradas para o dimensionamento dos elementos estruturais analisados nesta dissertação. 

Estas foram definidas com base na EN1990 e na EN1997.  

 Estado Limite Último 

Segundo o artigo 6.4.2(3) da EN1990 a segurança ao estado limite de rotura ou de deformação 

excessiva de uma secção, de um elemento ou de uma ligação (STR e/ou GEO) é verificada 

quando o valor de cálculo do efeito das ações (Ed) é inferior ao valor de cálculo da resistência 

(Rd) (equação [5.6]). 

 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 [5.6] 

   

Para a verificação do Estado Limite Último da estrutura do edifício utilizou-se a combinação 

fundamental de ações (equação [5.7]). Os coeficientes parciais de segurança referentes a cada 

ação encontram-se no Quadro 5.8. 

 𝐸𝑑 = ∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 
[5.7] 

   

Quadro 5.8 – Coeficientes parciais de segurança referentes a cada tipo de ação 

Coeficiente Combinação Fundamental 

ϒG 1,35 

ϒQ 1,5 
  

Para a verificação de segurança das estruturas geotécnicas a NP EN 1997 apresenta 3 

abordagens de cálculo, a abordagem 1, a abordagem 2 e a abordagem 3. 

No presente trabalho utilizou-se a abordagem de cálculo 1. Esta divide-se em duas combinações: 

a combinação 1 (equação [5.8]) que é normalmente condicionante quando o que está em causa 

é o dimensionamento estrutural e a combinação 2 (equação [5.9]) quando o que está em causa 

é a verificação geotécnica (Nunes, 2010). 

. "𝐴1 "+" 𝑀1 " + " 𝑅1"      (STR) [5.8] 

 "𝐴2 " + " 𝑀2 " + " 𝑅1"      (GEO) [5.9] 

   

Onde “A” representa as ações, “M” as propriedades dos materiais, “R” as resistências e “+” 

significa “combinado com”. Nestas abordagens de cálculo as ações desfavoráveis e as 

propriedades dos materiais serão majoradas pelos seus respetivos coeficientes parciais de 

segurança, enquanto que as resistências serão minoradas. 

Os coeficientes parciais de segurança para estas combinações referentes às ações e aos 

materiais encontram-se no Quadro 5.9 e no Quadro 5.10, respetivamente. Para estas abordagem 

de cálculo, os coeficientes parciais de segurança referentes às resistências são iguais a 1,0. 
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Quadro 5.9 – Coeficientes parciais de segurança de majoração das ações ou dos efeitos das ações 

Coeficiente Tipo A1 A2 

ϒG 
Desfavorável 1,35 1,00 

Favorável 1,00 1,00 

ϒQ 
Desfavorável 1,50 1,30 

Favorável 0 0 
    

Quadro 5.10 – Coeficientes parciais de segurança de majoração das propriedades dos materiais 

Coeficiente M1 M2 

ϒφ’ 1,00 1,25 

ϒc’ 1,00 1,25 

ϒcu 1,00 1,40 
   

Em relação às ancoragens, foi realizada a verificação da segurança ao estado limite último da 

resistência à tração através da equação [5.10]: 

 𝑃𝑑 ≤ 𝑅𝑡𝑑 [5.10] 

onde, 

Pd – Valor de cálculo da força de pré-esforço aplicado na ancoragem. Obtido por majoração de 

Pútil por ϒg=1,20 (fator de segurança tradicionalmente usado em estruturas de contenção 

provisórias); 

Rtd – Valor de cálculo da resistência da armadura da ancoragem à tração. 

 Estados Limite de Utilização 

A verificação da segurança em relação ao Estados Limites de Utilização foi realizada através da 

equação [5.11]. Ou seja, esta é verificada quando o valor de cálculo do efeito da ação (Ed) for 

inferior ao valor de cálculo correspondente ao valor limite do critério de utilização (Cd), segundo 

o artigo 6.5.1(1) da EN 1990. 

 𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑 [5.11] 

   

Para determinar o valor de cálculo do efeito das ações utilizou-se a combinação 

quase-permanente de ações (equação [5.12]). Esta combinação é normalmente utilizada para 

os efeitos a longo prazo e para o aspeto da estrutura. 

 𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

 " + " P " + " ∑ 𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 
[5.12] 

   

O coeficiente parcial para esta combinação de ações (Quadro 5.11) foi retirado do Quadro A1.1 

do artigo A1.2.2(1) do Anexo A e corresponde à categoria F (zonas de tráfego, peso dos 

veículos ≤ 30 kN). 

Quadro 5.11 – Coeficiente parcial de segurança referente à sobrecarga de categoria F 

Combinação quase-permanente ψ2 0,6 
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6 Modelação 

A estrutura de contenção periférica foi modelada no programa de elementos finitos SAP2000. 

Foram realizados 3 modelos, o primeiro refere-se à modelação tridimensional da estrutura 

utilizado para analisar o comportamento da cortina para as duas soluções de suporte estudadas. 

Os outros dois correspondem a modelos em 2D, um deles é refente ao corte do alçado AB da 

estrutura o outro à planta correspondente ao primeiro nível de apoio. Estes modelos em 2D 

serviram de apoio à modelação do modelo 3D. Neste capítulo serão detalhadas as características 

dos materiais, dos elementos estruturais e das ações consideradas na modelação. 

6.1 Materiais 

Para a construção do modelo é necessário definir os materiais com base nas suas propriedades 

mecânicas. As características do betão e dos aços utilizados na modelação encontram-se no 

Quadro 6.1 e no Quadro 6.2, respetivamente. 

Quadro 6.1 – Propriedades mecânicas do betão 

Material ϒ [kN/m3] E [GPa] ѵ fck [MPa] 

C30/37 25 33 0,2 30 

     

Quadro 6.2 – Propriedades mecânicas dos aços 

Material ϒ [kN/m3] E [GPa] ѵ fyk [MPa] 

A500 78 210 0,3 500 

S355 78 210 0,3 355 

     

6.2 Secções 

As estacas e as vigas foram definidas como elementos de barra (frame). Nestes elementos 

considerou-se uma rigidez de torção nula de forma a desprezar a sua rigidez de torção. Os 

elementos de barra são um elemento finito de dois nós com seis graus de liberdade cada nó (três 

rotações e três translações). 

As estacas moldadas são constituídas por betão armado C30/37 e foram definidas com uma 

secção circular com 600 milímetros de diâmetro. As vigas de coroamento e de distribuição da 

cortina de estacas moldadas têm uma secção retangular com 0,80x0,70 m2 e 0,6x0,4 m2, 

respetivamente. As escoras foram definidas através de elementos de barra (frame) com a secção 

dos perfis HEB200. 
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6.3 Ancoragens 

As ancoragens foram definidas através de forças concentradas de modo a simular o seu 

comportamento, pois o software utilizado não apresenta nenhum comando para a definição de 

ancoragens. Assim, a força exercida pela ancoragem foi decomposta em forças segundo os eixos 

principais, x, y e z e foram aplicadas nos nós correspondentes às localizações das ancoragens. 

Desta forma, o software utilizado não permite verificar a variação da carga aplicada nas 

ancoragens ao longo do processo construtivo. 

6.4 Impulsos Provocados pelas Terras e pelas Sobrecargas 

O valor do impulso do solo foi calculado com base nos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck, 

no capítulo 5.2.2, não tendo sido este o valor utilizado no modelo pois o software utilizado não 

considera o efeito da coesão do solo. Assim, de forma a considerar este fator no modelo optou-

se por aumentar o valor do ângulo de atrito. 

Com os novos valores para os ângulos de atrito definidos, calculou-se novamente e pelo mesmo 

método descrito em 5.2.2, o coeficiente de atrito de cada zona geotécnica e os respetivos 

impulsos (Quadro 6.3). 

Quadro 6.3 – Cálculo do impulso do solo a considerar no modelo para cada zona geotécnica 

 ϒt [kN/m3] φ' [°] ka I [kN/m/m] Isob [kN/m/m] 

ZG3 18 24 → 30 0,333 54,4 3,3 

ZG2A 19 32 → 34 0,283 46,1 2,8 

ZG2B 20 34 → 38 0,238 38,8 2,4 

ZG1 20 36 → 40 0,217 35,5 2,2 
      

6.5 Modelo 3D 

Após a definição de todos os elementos necessários procedeu-se à construção do modelo. Por 

simplificação adotou-se uma secção retangular em planta, não considerando as rampas de 

acesso e uma altura de escavação constante, como já foi referido. Assim, temos uma área em 

planta com 88,8 metros de comprimento e 16,8 metros de largura (Figura 6.1) e a altura de 

escavação considerada foi a do alçado AB (Figura 6.2) com o valor de 12,9 metros. 

 

Figura 6.1 – Planta do modelo 3D à cota 0,0 metros (imagem retirada do SAP2000) 
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Figura 6.2 – Alçado AB do modelo 3D com representação do corte 1-1’ (imagem retirada do SAP2000) 

As estacas apresentam um afastamento em planta de 1,2 metros e um comprimento de 

16,9 metros no total, para que a estaca tenha no mínimo 4 metros do seu comprimento 

enterrados. Existe uma viga de coroamento à cota 2,0 metros e cinco vigas de distribuição às 

cotas -2,0, -7,8, -10,7 e -12,9 metros. 

Na zona enterrada, colocaram-se molas ao longo do comprimento das estacas com um 

afastamento de 1 metro em altura, de forma a simular o comportamento do solo envolvente. 

 

Figura 6.3 – Modelo em 3D (imagem retirada do SAP2000) 

O impulso do solo foi aplicado ao longo do comprimento das estacas através de cargas 

distribuídas. O valor a colocar em cada estaca foi calculado multiplicando os valores 

determinados no Quadro 6.3 (página 22) pela área de influência de cada estaca, que neste caso 

corresponde ao afastamento das estacas em planta, 1,2 metros. Os valores obtidos para os 

impulsos encontram-se no Quadro 6.4. 
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Quadro 6.4 – Cálculo do impulso a aplicar no modelo 3D nas diferentes zonas geotécnicas 

 
Por Estaca (Modelo 3D) 

I [kN/m] Isob [kN/m] ITotal [kN/m] 

ZG3 65,3 4,0 69,3 

ZG2A 55,4 3,4 58,8 

ZG2B 46,6 2,9 49,4 

ZG1 42,6 2,6 45,2 
    

A cortina de estacas apresenta dois níveis de apoio, o nível 1 e o nível 2 que se encontram às 

cotas de escavação -2,0 e -7,8 metros, respetivamente. Estes níveis de apoio são materializados 

através de ancoragens e escoras nos cantos, como já foi referido. 

Numa fase inicial as ancoragens e as escoras foram modeladas através de apoios com o 

deslocamento perpendicular à cortina impedido. As reações destes apoios obtidos pela análise 

do modelo irão corresponder às componentes horizontais das forças das ancoragens. Na Figura 

6.4 estão representados os dois níveis de apoio com a localização das ancoragens e das escoras 

para o alçado AB. O alçado CD é simétrico ao alçado AB. 

A análise de um modelo tridimensional permite comparar as variações das deformações e dos 

esforços ao longo de toda a cortina. Na análise deste modelo, no capitulo 8,  serão analisadas 

as estacas E1 e E2. A estaca E1 corresponde à estaca central do alçado AB e é uma estaca que 

se encontra afastada de 1,2 metros das ancoragens mais próximas, enquanto E2 corresponde a 

uma estaca que se encontra afastada de 0,6 metros do alinhamento de ancoragens mais 

próximo. 

 

Figura 6.4 – Alçado AB (imagem ilustrativa) 

6.6 Modelo 2D Corte 

Como foi referido anteriormente, o valor do pré-esforço nas ancoragens determinado de forma a 

equilibrar os diagramas de Terzaghi e Peck corresponde, normalmente, a um adequado 

comportamento da escavação. 

Este modelo referente ao corte do alçado AB foi construído com o intuito de validar o modelo, 

posteriormente no capítulo 6.7, comparando os valores obtidos da sua análise com os obtidos 

pelos diagramas de Terzaghi e Peck. 
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Este modelo é constituído por uma estaca de 600 milímetros de diâmetro e um comprimento de 

16,9 metros. Colocaram-se dois apoios localizados nas zonas correspondentes às ancoragens 

dos níveis de apoio 1 e 2. Na zona enterrada, colocaram-se molas bilineares, com uma rigidez 

perpendicular à estaca de 50 000 kN/m, afastadas de 1 metro ao longo da estaca para simular o 

comportamento do solo envolvente.  

 

Figura 6.5 – Modelo 2D Corte, corte 1-1’ correspondente à estaca E1 (imagem retirada do SAP2000) 

O impulso do solo a aplicar ao longo do comprimento da estaca será afetado da área de influência 

de cada ancoragem. Assim, multiplicou-se o impulso calculado anteriormente no Quadro 6.3 

(página 22) pelo afastamento das ancoragens em planta (Quadro 6.5). Sendo que o valor do 

afastamento entre ancoragens em planta é de 3,6 metros . 

Quadro 6.5 – Cálculo do impulso a aplicar no modelo 2D Corte nas diferentes zonas geotécnicas 

 
Por Ancoragem (Modelo 2D Corte) 

I [kN/m] Isob [kN/m] ITotal [kN/m] 

ZG3 195,9 12,0 207,9 

ZG2A 166,1 10,2 176,3 

ZG2B 139,8 8,6 148,4 

ZG1 127,8 7,8 135,6 
    

6.7 Validação do Modelo 

Com o modelo 2D Corte definido procedeu-se ao cálculo das reações refentes às forças das 

ancoragens. Na Figura 6.6 podem-se observar as áreas de influência adotadas para cada nível 

de ancoragem. O valor do impulso do solo para cada zona geotécnica utilizado nos cálculos foi 

o determinado anteriormente no Quadro 6.5. 
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Figura 6.6 – Área de influência dos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck para cada nível de 
ancoragens (corte 1-1’ do alçado AB) 

Considerou-se a área de influência da ancoragem do 1º nível de apoio entre o início da 

escavação e o meio vão entre as duas ancoragens (vermelho) e a área de influência da 

ancoragem do 2º nível entre o meio vão entre as duas ancoragens e o meio vão entre a 

ancoragem do 2º nível e o fim da escavação (verde). Foi considerado que o restante impulso é 

acomodado pelo impulso passivo (azul). Assim, foi possível calcular a força horizontal 

correspondente a cada nível de apoio pelo método dos diagramas aparentes (coluna: Diagramas 

Aparentes do Quadro 6.6). 

Através do modelo 2D Corte, realizou-se a análise para verificar se as reações nos níveis de 

apoio apresentavam valores semelhantes aos determinados anteriormente através dos 

diagramas aparentes de Terzaghi e Peck (coluna: SAP2000 do Quadro 6.6). 

Quadro 6.6 – Comparação das reações nos apoios determinados pelos diagramas aparentes de Terzaghi 
e Peck e os obtidos pela análise do modelo 2D Corte 

 Diagramas Aparentes SAP2000 

K [kN/m] - 50 000 

F1,H [kN] 987 952 

F2,H [kN] 867 1010 

FImp passivo [kN] 353 244 

∑F [kN] 2207 2207 

   

No Quadro 6.6 pode-se observar que, na análise do modelo, o valor da força horizontal na 

ancoragem do nível 2 é bastante superior ao calculado pelos diagramas aparentes e que o valor 

da força absorvida pela ficha foi inferior. Para tentar aproximar os valores obtidos no modelo 

analisado no software SAP2000 aos calculados pelos diagramas aparentes aumentou-se a 

rigidez das molas na zona enterrada no modelo (Quadro 6.7). 
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Quadro 6.7 – Resultados dos valores das forças horizontais das ancoragens obtidos com o aumento da 
rigidez das molas 

 
Diagramas 

Aparentes 
SAP2000 

K [kN/m] - 50 000 100 000 200 000 →  ∞ 

F1,H [kN] 987 952 956 959 967 

F2,H [kN] 867 1010 992 977 937 

FImp passivo [kN] 353 244 259 271 303 

∑F [kN] 2207 2207 2207 2207 2207 

      

Numa primeira fase decidiu-se duplicar o valor da rigidez, mas não houve uma alteração 

significativa dos resultados. Assim, optou-se por quadruplicar o valor da rigidez nas molas e 

observou-se uma diminuição do valor da força horizontal na ancoragem do nível 2 e um aumento 

do valor da força absorvida pela ficha, mas ainda com alguma diferença em relação ao calculado 

pelos diagramas aparentes. No limite considerou-se uma rigidez muito elevada (K = 1x1010 kN/m) 

para verificar qual o valor máximo que pode ser absorvido pela ficha. 

No Quadro 6.7 pode-se observar que o valor que se aproxima mais ao calculado pelos diagramas 

aparentes é o da rigidez mais elevada. Assim, foi este o valor adotado para as rigidezes das 

molas (K=1x1010 kN/m) da zona enterrada. 

Através da análise do modelo 2D Corte adotado obtiveram-se os valores de 967 e 937 kN para 

as componentes horizontais das ancoragens do nível 1 e do nível 2, respetivamente. A força de 

pré-esforço útil de cada ancoragem foi determinada dividindo a componente horizontal, valor 

retirado da análise do modelo, pelo cosseno da inclinação da ancoragem (equação [6.1]). No 

nível 1 as ancoragens têm uma inclinação de 32,5° e no nível 2 uma inclinação de 20°. 

 𝑃ú𝑡𝑖𝑙 =
𝐹𝐻

cos 𝛼
 [6.1] 

   

Os valores das forças das ancoragens respetivos a cada nível de apoio para o modelo 2D Corte 

encontram-se no Quadro 6.8. 

Quadro 6.8 – Cálculo do valor da força nas ancoragens de cada nível de apoio referentes ao modelo 2D 
Corte 

 FH [kN] α [°] F [kN] 

Nível 1 967 32,5 1146 

Nível 2 937 20,0 997 
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6.8 Modelo 2D Planta 

O modelo 2D Planta foi definido para analisar o comportamento da contenção referente a cada 

nível de apoio . Este modelo é constituído pelas vigas de distribuição correspondentes ao nível 

de apoio e o impulso do solo foi aplicado ao longo dessas vigas (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7 – Representação da distribuição dos impulsos do solo considerados no modelo 2D Planta 
(imagem ilustrativa sem a representação dos apoios) 

O valor do impulso, correspondente a cada nível de apoio (Quadro 6.9 e Quadro 6.10), foi 

calculado multiplicando o impulso determinado no Quadro 6.3 (página 22) pela respetiva área de 

influência de cada zona geotécnica, definida anteriormente na Figura 6.6 (página 26). 

Quadro 6.9 – Cálculo do impulso a aplicar no nível de apoio 1 no Modelo 2D Planta 

 hinfluência [m] I [kN/m] Isob [kN/m] ITotal [kN/m] 

ZG3 3,9 

258,3 15,8 274,1 
ZG2A 1,0 

ZG2B 0,0 

ZG1 0,0 
     

Quadro 6.10 – Cálculo do impulso a aplicar no nível de apoio 2 no Modelo 2D Planta 

 hinfluência [m] I [kN/m] Isob [kN/m] ITotal [kN/m] 

ZG3 0,00 

227,0 13,9 240,9 
ZG2A 2,10 

ZG2B 3,35 

ZG1 0,00 
     

 



29 

7 Solução 2 – Solução Alternativa para o Travamento da 

Parede de Contenção 

Em alternativa ao suporte da contenção periférica através de ancoragens e escoras provisórias 

optou-se por estudar uma solução de bandas de laje. Este método foi descrito no capítulo 2.2.3. 

A solução estudada consiste na utilização das bandas de laje em toda a periferia da cortina de 

estacas formando um quadro fechado e, como a geometria da área de escavação o permite, 

adotaram-se vigas de travamento apoiadas nas bandas de laje (Figura 7.1). 

 

Figura 7.1 – Planta tipo das hipóteses estudadas para a Solução 2 (imagem ilustrativa) 

Foram estudadas quatro hipóteses para o sistema de travamento desta solução e a escolha da 

solução adotada resultou de um processo iterativo onde se compararam os valores dos esforços 

e das deformações das bandas de laje e das vigas de travamento das quatro hipóteses, o qual 

será descrito no capítulo 7.1. 

Como se referiu anteriormente, este tipo de sistema de suporte tem um caracter definitivo pois 

as lajes dos pisos enterrados irão dar continuidade às bandas de laje. Assim, neste capítulo foi 

realizado o dimensionamento das lajes dos pisos enterrados de forma a definir a espessura das 

bandas de laje e as dimensões das vigas de travamento. 

7.1 Definição da Largura das Bandas de Laje e do Número de Vigas 

de Travamento 

Como foi referido anteriormente, a definição da solução mais adequada é feita através de um 

processo iterativo. Assim, foram analisadas quatro hipóteses para esta solução de apoio (Quadro 

7.1), as quais diferem nas dimensões das bandas de laje e no número de vigas de travamento. 

Esta análise foi realizada no software SAP2000, através do qual se obtiveram os valores dos 

esforços e das deformações das bandas de laje e das vigas de travamento. 

 Pré-dimensionamento da Solução 2 

Inicialmente (hipótese 1) adotou-se uma largura de 3,4 metros para as bandas de laje de modo 

a obter um vão de escavação com 10 metros de comprimento na direção da menor dimensão da 

planta de escavação (segundo y). Este valor será o comprimento das vigas de travamento 

(L=10,0 m). O número de vigas de travamento foi definido de forma a que o afastamento entre 
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estas fosse da mesma ordem de grandeza do seu vão. Assim, obtiveram-se sete vigas de 

travamento afastadas de 10,5 metros nos vãos centrais e afastadas de 12,9 metros das 

extremidades da escavação (Figura 7.2). 

 

Figura 7.2 – Planta da hipótese 1 para a Solução 2 (imagem ilustrativa) 

Para as hipóteses 2, 3 e 4 reduziu-se a largura da banda de laje para 3, 2 e 1 metros, 

respetivamente e definiu-se o número de vigas de travamento através do mesmo critério (Quadro 

7.1). 

Quadro 7.1 – Hipóteses estudadas para as dimensões das bandas de laje 

Hipótese 1 2 3 4 

Largura da banda [m] 3,4 3,0 2,0 1,0 

Lviga travamento [m] 10,0 10,8 12,8 14,8 

Lvão central [m] 10,5 10,5 12,0 14,5 

Lvão extremidades [m] 12,9 12,9 14,4 15,4 

Nº de Vigas de Trav. 7 7 6 5 
     

 Modelação da Solução 2 – Modelo 2D Planta 

Após definir as quatro hipóteses para a Solução 2 procedeu-se à sua modelação no software 

SAP2000. Este modelo teve como base o modelo 2D Planta definido anteriormente alterando-se 

o tipo de sistema de apoio. Ou seja, acrescentaram-se as bandas de laje e as vigas de 

travamento com as dimensões correspondentes a cada uma das hipóteses e retiraram-se os 

apoios refentes às ancoragens e às escoras de canto. A planta deste modelo encontra-se 

ilustrada na Figura 7.3. 

 

Figura 7.3 – Planta do modelo 2D Planta para a hipótese 2 da Solução 2 (imagem retirada do SAP2000) 
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As bandas de laje foram definidas através de elementos de laje (Shell–Thick) com uma 

espessura de 0,68 metros e as vigas de travamento foram definidas como elementos de barra 

(frame) com uma secção de 0,68x0,55 m2. A rigidez de torção destes elementos foi considerada 

nula, tal como se procedeu para os restantes elementos de barra no capítulo 6.2. 

Foram definidos quatro modelos correspondentes às quatro hipóteses a estudar. Em relação à 

modelação, estes apenas diferem na largura das bandas de laje e no número de vigas de 

travamento. 

 Análise das quatro Hipóteses para a Solução 2 

Através da análise do modelo 2D Planta das diferentes hipóteses obtiveram-se os valores das 

deformações máximas, verticais (δz,max) e horizontais (δy,max), nas bandas de laje e o esforço 

normal das vigas de travamento (Quadro 7.2). Nesta análise tiveram-se em consideração as 

cargas permanentes dos elementos estruturais e o impulso provocado pelo solo e pelas 

sobrecargas. 

A escolha da solução a adotar baseou-se na comparação das deformações da banda de laje, 

dos esforços normais das vigas de travamento e das dimensões das áreas livres para executar 

o processo de escavação. A hipótese 4 apresenta áreas de escavação superiores às restantes 

o que seria um ponto a favor em relação ao processo de escavação, mas, podemos observar 

que as deformações e os esforços dos elementos estruturais são consideravelmente superiores 

às restantes, por estes motivos excluiu-se esta hipótese. Entre as hipóteses 1 e 2, a diferença 

dos esforços e das deformações não é significativa, sendo que é preferível adotar a hipótese 2 

por esta apresentar uma maior área de escavação entre as vigas de travamento. 

Quadro 7.2 – Esforços e deformações das vigas de travamento e área de escavação para as hipóteses 
estudadas 

Hipótese 1 2 3 4 

N [kN] -2870,2 -2870,2 -3282,0 -3966,4 

δy,max [mm] 1,5 1,6 2,5 9,9 

δz,max [mm] 32,8 29,8 13,4 4,7 

Área de Escavação 
[mxm] 

10,0 x 10,0 10,0 x 10,8 11,5 x 12,8 14,0 x 14,8 

     

Assim, a hipótese 2 foi a adotada para esta solução de suporte da estrutura de contenção. Como 

referido, a solução de bandas de laje vai fazer parte da solução definitiva da laje, assim, o 

dimensionamento das vigas de travamento e das bandas de laje terão de ter em conta a fase 

definitiva, sendo esta, possivelmente, a mais condicionante para estes elementos. Para definir a 

secção das vigas de travamento e a espessura de laje realizou-se o dimensionamento da laje 

dos pisos enterrados no capítulo 7.2. 
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7.2 Pré-dimensionamento da Laje dos Pisos Enterrados 

Para a laje dos pisos enterrados foram adotados os condicionamentos arquitetónicos definidos 

no projeto do caso de estudo. Como, a impossibilidade da utilização de pilares e uma espessura 

máxima da laje no valor de 0,68 metros. Sendo que a laje definida no projeto, para os pisos 

enterrados, é uma laje pré-esforçada e pré-fabricada. 

Como referido, a solução de bandas de laje definida anteriormente vai integrar a laje definitiva 

dos pisos enterrados. Assim, foi definida uma solução de laje vigada com 88,8x16,8 m2 de 

dimensão. Devido à impossibilidade da adoção de pilares, decidiu-se aumentar o número de 

vigas da laje (Figura 7.4) diminuindo o afastamento entre estas. Desta forma as ações 

transmitidas à viga pela laje serão menores e, consequentemente, a sua deformação também 

será menor. 

 

Figura 7.4 – Planta da laje dos pisos enterrados 

Estudaram-se quatro hipóteses para a laje dos pisos enterrados. Estas hipóteses foram definidas 

com base na solução de travamento adotada para a fase de escavação. Assim, as hipóteses 

estudadas diferem no número de vigas adotadas entre as vigas de travamento definidas 

anteriormente. No Quadro 7.3 encontram-se o número de vigas entre vigas de travamento 

definidas para cada hipótese estudada e o respetivo afastamento entre vigas. 

Quadro 7.3 – Hipóteses estudadas para a laje dos pisos enterrados 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

Número de vigas entre 

vigas de travamento 
6 5 4 2 

Afastamento entre 

vigas [m] 
1,5 1,75 2,1 3,5 

Número total de vigas 55 47 39 23 

     

 Pré-dimensionamento da Laje 

O critério de esbelteza utilizado para o pré-dimensionar a espessura da laje foi (L/h) = 25 a 30 

(Quadro 7.4), por se tratar de uma laje vigada. Considerou-se uma espessura mínima para a laje 

no valor de 0,15 metros. As espessuras adotadas para cada hipótese encontram-se no Quadro 

7.4, onde L1 e L2 correspondem à menor e maior dimensão da laje, respetivamente. 
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Quadro 7.4 – Pré-dimensionamento da espessura da laje e valor adotado 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

L1 [m] 1,5 1,75 2,1 3,5 

L2 [m] 10,8 10,8 10,8 10,8 

h = L1/30 [m] 0,05 0,06 0,07 0,12 

h = L1/25 [m] 0,06 0,07 0,08 0,14 

hadot [m] 0,15 0,15 0,15 0,15 

     

Após definir a espessura da laje calculou-se o seu peso próprio (Quadro 7.5). O valor da 

sobrecarga de utilização da laje de estacionamento é de 5,0 kN/m2. 

Quadro 7.5 – Cálculo da carga permanente e da sobrecarga da laje 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

pplaje [kN/m2] 3,75 3,75 3,75 3,75 

soblaje [kN/m2] 5 5 5 5 

     

 Pré-dimensionamento das Vigas 

As vigas foram pré-dimensionadas pelo critério de esbelteza (L/h) = 12. Por questões 

arquitetónicas, a altura das vigas não deve ser superior a 0,68 metros. Os valores adotados 

encontram-se no Quadro 7.6. 

Quadro 7.6 – Pré-dimensionamento das dimensões das vigas e respetivo peso próprio 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

L [m] 10,8 10,8 10,8 10,8 

h (L/12) [m] 0,90 0,90 0,90 0,90 

hadot [m] 0,68 0,68 0,68 0,68 

badot [m] 0,55 0,55 0,55 0,55 

     

As cargas consideradas no dimensionamento da viga foram o seu peso próprio e as cargas 

provenientes da laje. Como a laje funciona apenas numa direção (flexão cilíndrica) a sua carga 

será distribuída apenas segundo essa direção. O valor da carga respetiva à laje foi calculado 

multiplicando a sua carga permanente mais a sobrecarga da laje pela respetiva largura de 

influência (Quadro 7.7). 
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Quadro 7.7 – Cálculo das ações atuantes nas vigas 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

ppviga [kN/m] 7,3 7,3 7,3 7,3 

Linf [m] 1,5 1,75 2,1 3,5 

pplaje x Linf [kN/m] 5,6 6,6 7,9 13,1 

soblaje x Linf [kN/m] 7,5 8,8 10,5 17,5 

     

7.3 Dimensionamento das Lajes dos Pisos Enterrados 

 Dimensionamento da Laje 

Os momentos fletores de dimensionamento foram determinados pelo método das bandas, 

através do software FTOOL. A laje foi dimensionada para a combinação fundamental para o 

Estado Limite Último definida no capítulo 5.2.2. Os valores máximos negativos e positivos 

determinados por esta análise, para cada uma das hipóteses, encontram-se no Quadro 7.8. 

Quadro 7.8 – Momentos de dimensionamento máximos 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

m-
max [kNm/m] -11,3 -10,9 -10,6 -15,1 

m+
max [kNm/m] 2,7 3,3 4,4 10,4 

     

A armadura de dimensionamento é determinada pela equação [7.1]: 

 𝐴𝑠 = 𝜔×𝑏×𝑑2×
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑

 [7.1] 

   

onde, 

 𝜔 = (1 − √1 − 2,42𝜇) 1,21⁄  [7.2] 

 𝜇 =
𝑀𝑠𝑑

𝑏×𝑑2×𝑓𝑐𝑑

 [7.3] 

   

Sendo que, a armadura mínima é dada pela equação [7.4]: 

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26×𝑏×𝑑×
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘

 [7.4] 

   

A percentagem de armadura na laje deve ser inferior a 1%: 

 𝜌 [%] =
𝐴𝑠,𝑎𝑑𝑜𝑡

𝑏×𝑑
×100 < 1% [7.5] 
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O dimensionamento da armadura superior e inferior da laje dos pisos enterrados encontra-se no 

Quadro 7.9 e no Quadro 7.10, respetivamente. 

Quadro 7.9 – Dimensionamento da armadura superior da laje dos pisos enterrados 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

m-
max [kNm/m] -11,3 -10,9 -10,6 -15,1 

μ 0,047 0,045 0,044 0,062 

ω 0,048 0,046 0,045 0,065 

As [cm2/m] 2,43 2,34 2,28 3,28 

As,min [cm2/m] 1,66 1,66 1,66 1,66 

As,adot [cm2/m] 
Φ8//0,20 Φ8//0,20 Φ8//0,20 Φ8//0,20 

2,51 2,51 2,51 3,35 

ρ [%] 0,17 0,17 0,17 0,22 

     

Quadro 7.10 – Dimensionamento da armadura inferior da laje dos pisos enterrados 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

m+
max [kNm/m] 2,7 3,3 4,4 10,4 

μ 0,011 0,014 0,018 0,043 

ω 0,011 0,014 0,018 0,044 

As [cm2/m] 0,57 0,70 0,93 2,23 

As,min [cm2/m] 1,66 1,66 1,66 1,66 

As,adot [cm2/m] 
Φ8//0,20 Φ8//0,20 Φ8//0,20 Φ8//0,20 

2,51 2,51 2,51 2,51 

ρ [%] 0,17 0,17 0,17 0,17 

     

 Dimensionamento das Vigas 

As cargas consideradas no dimensionamento das vigas foram o seu peso próprio e as cargas 

provenientes da laje. O valor da carga relativa à laje corresponde à sua carga permanente e à 

sobrecarga de utilização da laje afetadas pela largura de influência da viga. 

No Quadro 7.11 encontram-se as ações consideradas para cada solução: o peso próprio da viga 

(ppviga) e o peso próprio e a sobrecarga da laje atuantes em cada viga (ppp,laje e qsob,laje, 

respetivamente).  
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Quadro 7.11 – Valores das ações consideradas nas vigas 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

ppviga [kN/m] 7,3 7,3 7,3 7,3 

Linfluência da viga [m] 1,5 1,75 2,1 3,5 

ppp,laje [kN/m] 5,6 6,6 7,9 13,1 

qsob,laje [kN/m] 7,5 8,8 10,5 17,5 

     

 

Figura 7.5 – Representação das secções A e B da viga de travamento (imagem ilustrativa) 

A secção A corresponde à zona de ligação entre a banda de laje e a viga de travamento e a 

secção B à zona de meio vão da viga de travamento (Figura 7.5)  . 

Através do modelo 2D Planta definido no capítulo 7.1.2 analisaram-se os esforços das secções 

A e B da viga para o Estado Limite Último (Quadro 7.12). 

Quadro 7.12 – Esforços de dimensionamento para o Estado Limite Último (SAP2000) 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

psd [kN/m] 28,7 31,8 36,2 53,8 

MA [kNm] 657,7 677,1 844,1 1214,6 

MB [kNm] 1057,9 1141,1 1372,2 1999,1 

     

O momento reduzido (μ) foi calculado pela equação [7.6] e os valores determinados 

encontram-se no Quadro 7.13. O valor do momento reduzido deve estar compreendido entre 

0,10 e 0,25 de forma garantir a ductilidade da viga. 

 𝜇 =
𝑀𝑠𝑑

𝑏×𝑑2×𝑓𝑐𝑑

 [7.6] 

   

Os valores do momento reduzido referente a cada hipótese encontram-se no Quadro 7.13. 

Quadro 7.13 – Cálculo do momento reduzido para as secções A e B 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

μA 0,23 0,25 0,30 0,43 

μB 0,14 0,15 0,18 0,26 
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As hipóteses 2.2 e 2.3 apresentam valores para o momento reduzido na secção A bastante 

superiores ao desejável. Para obter valores do momento reduzido das vigas inferiores seria 

necessário aumentar a largura das vigas, visto que a altura não pode ser superior à adotada. 

Para os momentos obtidos para a secção pré-dimensionada estimou-se a largura da viga de 

forma a reduzir estes valores (Quadro 7.14). 

Quadro 7.14 – Cálculo do momento reduzido para as novas dimensões das vigas para as secções A e B 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

hadot [m] 0,68 0,68 0,68 0,68 

badot [m] 0,55 0,55 0,65 1,00 

μA 0,23 0,25 0,25 0,24 

μB 0,14 0,15 0,15 0,14 

     

Desta forma realizou-se o dimensionamento das vigas em betão armado apenas para as 

primeiras duas hipóteses. 

O cálculo da armadura de flexão das vigas foi realizado como o apoio do programa XD-CoSec, 

apenas para as hipóteses 2.1 e 2.2.  

No Quadro 7.15 e no Quadro 7.16 encontram-se os valores de armadura de flexão adotados 

para a zona de ligação banda-viga (secção A) e para a zona de meio vão da viga (Secção B), 

respetivamente, para cada hipótese. 

Quadro 7.15 – Dimensionamento das vigas na secção A para o Estado Limite Último 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

As,A [cm2/m] 43,07 47,13 - - 

As,A,adot [cm2/m] 
6Φ32 6Φ32 - - 

48,25 48,25 - - 

ρ [%] 1,29 1,29 - - 

     

Quadro 7.16 – Dimensionamento das vigas na secção B para o Estado Limite Último 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

As,B [cm2/m] 25,20 26,02 - - 

As,B,adot [cm2/m] 
4Φ32 4Φ32 - - 

32,17 32,17 - - 

ρ [%] 0,86 0,86 - - 

     

Realizou-se uma análise das deformações das vigas para a combinação quase-permanente de 

ações (Quadro 7.14). Através desta análise observou-se que as flechas da viga nas secções A 
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e B para a combinação quase-permanente de ações são elevadas. Assim, no capítulo 7.3 serão 

estudados dois tipos de soluções para controlar estas deformações. 

Quadro 7.17 – Flechas das secções A e B da viga para a combinação quase-permanente de ações 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

pcqp [kN/m] 17,4 19,1 21,5 30,9 

fA [cm] -4,0 -4,2 -2,5 -7,0 

fB [cm] -2,1 -2,2 -4,9 -3,6 

     

7.4 Controlo da Flecha das Vigas da Laje dos Pisos Enterrados 

Como o vão a vencer pelas vigas tem um valor elevado (16,8 metros) e a altura destas está 

limitada a 0,68 metros recorreu-se a uma solução alternativa para diminuir a flecha das vigas. As 

flechas das vigas foram determinadas para a combinação quase permanente de ações sem 

consideração da sobrecarga de utilização da laje. Estes valores encontram-se no Quadro 7.18. 

Quadro 7.18 – Esforços e deslocamentos para a combinação quase permanente de ações sem 
consideração da sobrecarga 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

MA [kNm] 318,1 349,0 392,8 540,9 

MB [kNm] 506,4 551,0 613,9 838,5 

fA [cm] -1,6 -1,7 -1,9 -2,6 

fB [cm] -3,0 -3,3 -3,7 -5,0 

     

É necessário, também, analisar a influência do efeito da fluência na deformação das vigas. Este 

efeito pode ser considerado através de um módulo de elasticidade equivalente, determinado pela 

equação [7.7].  

 𝐸𝑐
∗ =

𝐸𝑐

1 + 𝜑
=

33

1 + 2,5
= 9,43 𝐺𝑃𝑎 [7.7] 

   

Onde, 

Ec – Módulo de elasticidade do betão; 

φ – Coeficiente de fluência; Adotou-se φ = 2,5. 

Alterou-se o valor do módulo de elasticidade do betão para o determinado pela equação [7.7] no 

modelo e da sua análise obtiveram-se os deslocamentos apresentados no Quadro 7.19. 
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Quadro 7.19 – Deslocamentos devido ao efeito da fluência do betão 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

fA [cm] -5,5 -6,0 -6,6 -9,0 

fB [cm] -10,7 -11,6 -12,8 -17,5 

     

 Pré-esforço em Vigas afastadas de x metros 

Uma das soluções estudadas para controlar a deformação das vigas foi a utilização de vigas 

pré-esforçadas. Este tipo de vigas apresenta melhor controlo das deformações e maior facilidade 

de pormenorização de armaduras em comparação com as vigas de betão armado. Por este 

motivo, o critério de esbelteza utilizado para o seu pré-dimensionamento é (L/h) = 15 a 20, valor 

superior ao considerado para vigas de betão armado. Assim, adotou-se, para as vigas pré-

esforçadas, uma altura de 0,55 metros e uma largura de 0,30 metros (Quadro 7.20). 

Quadro 7.20 – Pré-dimensionamento da secção das vigas pré-esforçadas 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

h (L/20) [m] 0,54 0,54 0,54 0,54 

h (L/15) [m] 0,72 0,72 0,72 0,72 

hadot [m] 0,55 0,55 0,55 0,55 

badot [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 

     

O traçado para os cabos de pré-esforço foi definido no comprimento total da viga e como se trata 

de uma viga simplesmente apoiada utilizou-se um traçado parabólico como apresentado na 

Figura 7.6. 

 

Figura 7.6 – Traçado do pré-esforço (apenas ilustrativo) 

O valor do pré-esforço a aplicar foi definido de forma a equilibrar 80% da flecha provocada pelo 

efeito da fluência do betão. Assim, através do modelo 2D Planta, analisou-se a deformação das 

vigas considerando o efeito da fluência (ffluência) e posteriormente analisou-se a deformação para 

um valor de pré-esforço de 1000 kN (fpe=1000kN). O valor de pré-esforço mínimo (Pmin) foi 

determinado através da seguinte equação: 

 𝑃𝑚𝑖𝑛 =
1000×(80%𝑓𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝑓𝑝𝑒=1000𝑘𝑁

 [7.8] 
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O tipo de armaduras de pré-esforço adotadas para esta solução foram cordões de 0,6’’N com 

uma secção nominal de 1,4 cm2. Sabendo o valor de pré-esforço mínimo e o tipo de aço adotado 

(A1860/1760) obteve-se a área de pré-esforço correspondente através da seguinte equação: 

 𝐴𝑃 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

0,75×𝑓𝑝𝑘

 [7.9] 

   

No Quadro 7.21 encontra-se o valor de pré-esforço mínimo determinado para contrariar 80% da 

deformação provocada pela fluência do betão e o número de cordões adotados para cada 

hipótese. 

Quadro 7.21 – Cálculo do valor mínimo de pré-esforço para equilibrar 80% da flecha a meio vão para o 
Traçado 1 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

fmax,fluência [cm] -22,3 -24,6 -27,5 -36,6 

80% fmax,fluência [cm] -17,9 -19,7 -22,0 -29,3 

fmax,pe=1000kN [cm] 33,6 32,5 31,1 26,3 

Pmin [kN] 532,0 604,9 706,8 1112,1 

Ap [cm2] 3,81 4,34 5,07 7,97 

ncordões 2,7 3,1 3,6 5,7 

ncordões,adot 3 4 4 6 

PꚘ [kN] 586 781 781 1172 

     

 Contra Flecha nas Vigas 

A segunda solução estudada para controlar a deformação das vigas foi a aplicação de uma 

contra flecha. Esta solução consiste em construir a viga com uma deformada a meio vão de valor 

igual ou superior ao valor da flecha que se quer controlar (Figura 7.7). 

 

Figura 7.7 – Contra flecha da viga (imagem ilustrativa) 

Os efeitos secundários provenientes da introdução da contra flecha são favoráveis, pois a 

compressão induzida na laje pelos impulsos dos terrenos que atuam na cortina de estacas, 

travada por estas lajes, irá provocar trações na face superior, ao contrário do que acontece com 

as cargas gravíticas. 

Esta solução poderá funcionar, também, como sistema de drenagem das lajes dos pisos 

enterrados devido à inclinação (i) que a contra flecha vai proporcionar à viga. Desta forma o valor 
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a definir para a contra flecha terá de ter em consideração que a longo prazo as vigas terão de 

continuar a apresentar uma inclinação que permita o escoamento da laje para as zonas dos 

apoios. O valor da contra flecha a aplicar foi definido de forma a equilibrar a flecha provocada 

pelo efeito da fluência do betão (Quadro 7.22). 

Quadro 7.22 – Valor da contra flecha a aplicar nas vigas 

 Hipótese 2.1 Hipótese 2.2 Hipótese 2.3 Hipótese 2.4 

fA,fluência [cm] -5,5 -6,0 -6,6 -9,0 

fB,fluência [cm] -10,7 -11,6 -12,8 -17,5 

fA [cm] 6,0 7,0 - - 

fB [cm] 11,0 12,0 - - 

i [%] 1,3 1,4 - - 

     

7.5 Solução Adotada 

 Lajes dos Pisos Enterrados 

A solução adotada para a laje dos pisos enterrados foi a hipótese 2.2 (Figura 7.8). Esta solução 

é constituída por uma laje com 0,15 metros de espessura e 47 vigas afastadas de 1,75 metros e 

uma secção de 0,68x0,50 m2.  

 

Figura 7.8 – Planta da solução adotada para a laje dos pisos enterrados (imagem ilustrativa) 

Em relação às soluções de controlo da deformação das vigas, a utilização de uma contra flecha 

apresenta algumas vantagens em relação às vigas pré-esforçadas, entre elas a facilidade 

construtiva e os custos associados. O número de cordões necessários para a solução 

pré-esforçada estudada também não justifica a sua utilização, sendo a outra solução económica 

e construtivamente mais viável. Assim, adotou-se a utilização de uma contra flecha das vigas de 

12 centímetros a meio vão e uma inclinação de 1,4%, inicialmente. Como referido anteriormente, 

a inclinação das vigas gerada pela introdução da contra flecha vai funcionar como sistema de 

escoamento das lajes.  

A esbelteza da laje adotada é elevada razão pela qual se adotaram as contra flechas nas vigas. 

Um problema associado a este tipo de lajes é o facto de serem mais sensíveis ao desconforto 

provocado pelas vibrações. Sendo que, neste caso, por se tratam de lajes de um parque de 
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estacionamento, este fator não é tao problemático, como seria para um edifício de habitação ou 

de escritórios. 

 Solução de Travamento – Solução 2 

A solução de travamento foi definida após a escolha da solução para a laje dos pisos enterrados.  

A solução adotada (Figura 7.9) corresponde à hipótese 2 e é constituída por bandas de laje 

aplicadas nos mesmos níveis de apoio da solução 1, às cotas -2,0 e -7,8 metros. As bandas de 

laje têm 0,68 metros de espessura e 3,0 metros de largura e são travadas através de sete vigas 

com um comprimento de 10,8 metros e uma secção de 0,68x0,55 m2.  As áreas de escavação 

nos vãos centrais e nas extremidades têm as dimensões 9,5x10,8 m2 e 9,4x10,8 m2, 

respetivamente. 

 

Figura 7.9 - Planta da Solução 2 (imagem ilustrativa) 

Como esta solução apresenta um carácter definitivo as vigas de travamento e as bandas de laje 

serão construídas com a contra flecha definida para as lajes dos pisos enterrados (Figura 7.10). 

De forma a controlar as deformações nesta fase adotaram-se apoios verticais provisórios para 

as bandas de laje. Estes serão materializados por perfis metálicos instalados no alinhamento das 

vigas de travamento. 

 

Figura 7.10 – Contra flecha das vigas de travamento (imagem ilustrativa) 
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8 Análise da Solução 1 (Modelo 3D) 

Neste capítulo serão analisados os esforços e deslocamentos da cortina de estacas no modelo 

tridimensional referente à Solução 1. A Solução 1 corresponde à solução de projeto que recorre 

a ancoragens provisórias e escoras nos cantos, também estas provisórias, como sistema de 

apoio da contenção periférica, como foi descrito anteriormente. 

Realizaram-se dois tipos de análises a Análise 1 e a Análise 2. A Análise 1 teve em consideração 

apenas a fase final da escavação enquanto a Análise 2 teve em consideração o faseamento 

construtivo. As ações consideradas nestas análises foram o peso próprio dos elementos 

estruturais e o impulso provocado na cortina pela pressão do solo e das sobrecargas da 

envolvente para a combinação de ações AC1-C1, definida no capítulo 5.3.1.  

8.1 Análise 1 – Sem Consideração das Fases de Escavação 

Numa primeira fase, as ancoragens foram definidas como apoios com o deslocamento 

perpendicular à cortina impedido, de forma a pré-dimensionar a força a aplicar nas ancoragens. 

Sendo que, o valor obtido para as reações nestes apoios irá corresponder à componente 

horizontal da força a aplicar na ancoragem. 

Assim, através da análise do modelo obtiveram-se os valores da componente horizontal das 

forças das ancoragens (FH) para cada nível de apoio. Sabendo que as ancoragens apresentam 

uma inclinação de 32,5 e 20º nos níveis 1 e 2, respetivamente, determinou-se o valor do 

pré-esforço útil (Pútil) das ancoragens (Quadro 8.1). 

Quadro 8.1 – Forças nas ancoragens referentes à Análise 1 da Solução 1 

 FH [kN] α [°] Pútil [kN] 

Nível 1 972 32,5 1153 

Nível 2 915 20,0 974 

    

No Quadro 8.2 encontram-se os valores dos deslocamentos horizontais das estacas E1 e E2 

obtidos da análise tridimensional. 

Quadro 8.2 – Deformações horizontais das estacas E1 e E2 refentes à Análise 1 da Solução 1 

Piso - 0 -1 -2 -3 -4 - 

Cota [m] 0,0 -2,0 -4,9 -7,8 -10,7 -12,9 -16,9 

δH (E1) [mm] 0,5 1,2 2,3 1,1 0,6 0 0 

δH (E2) [mm] 0,5 0,4 2,1 0,4 0,6 0 0 

        

Através dos deslocamentos obtidos definiram-se as respetivas deformadas da cortina na Figura 

8.1. 
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Figura 8.1 – Comparação das deformadas das estacas E1 e E2 referentes à Análise 1 da Solução 1 

Também foram comparados os esforços entre as estacas E1 e E2 (Quadro 8.3) concluindo-se 

que a estaca mais condicionante é a estaca mais próxima das ancoragens (E2). 

Quadro 8.3 – Esforços máximos das estacas E1 e E2 refentes à Análise 1 da Solução 1 

Estacas Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

E1 -96,3 145,0 

E2 -169,9 205,8 

   

Desta forma, os valores das deformações máximas da cortina de estacas correspondem às 

deformações da estaca E1 e os valores dos esforços máximos correspondem aos esforços da 

estaca E2. Em resumo, para a análise do modelo tridimensional sem consideração das fases de 

escavação (Análise 1) o deslocamento horizontal máximo é de 2,3 milímetros e ocorre à cota -

4,9 metros para a estaca mais afastada das ancoragens (estaca E1), como se pode observar na 

Figura 8.2. 
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Figura 8.2 – Deformada final da cortina de estacas referente à Análise 1 da Solução 1 

Em relação aos esforços máximos (Quadro 8.4) estes são verificados na estaca mais próxima 

das ancoragens (estaca E2). 

Quadro 8.4 – Esforços máximos da cortina de estacas referentes à Análise 1 da Solução 1 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

Estaca E2 -169,9 205,8 

   

8.2 Análise 2 - Com Consideração das Fases de Escavação 

O software utilizado (SAP2000) permite-nos realizar uma análise tendo em consideração o 

faseamento construtivo da contenção periférica. Esta análise vai permitir analisar as 

deformações e os esforços em todas as fases consideradas no modelo. Desta forma, é possível 

verificar se a fase final da escavação corresponde à fase mais condicionante e também se a 

consideração do faseamento construtivo tem influência nos resultados finais. Na Figura 8.3 

encontram-se ilustradas as 5 fases construtivas consideradas no modelo e as mesmas serão 

descridas de seguida: 

Fase 1 – Escavação até à cota -2,0 m; 

Fase 2 – Introdução das ancoragens e das escoras de canto referentes ao primeiro nível de 

apoio à cota -2,0 m; 

Fase 3 – Escavação até à cota -7,8 m; 

Fase 4 – Introdução das ancoragens e das escoras de canto referentes ao segundo nível de 

apoio à cota -7,8 m; 

Fase 5 – Escavação até à cota -12,9 m. 
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Figura 8.3 – Fases construtivas consideradas na Análise 2 da Solução 1 (imagem ilustrativa) 

Ao realizar a análise deste modelo foi possível obter a deformação horizontal da cortina de 

estacas (Quadro 8.5)  e os esforços máximos (Quadro 8.6) correspondentes a cada fase 

estudada. Como nesta análise as ancoragens foram modeladas através de apoios não existe 

variação das deformações e dos esforços entre as fases 1 e 2 e entre as fases 3 e 4. 

Quadro 8.5 – Deformações horizontais da cortina de estacas referentes à Análise 2 da Solução 1 

Cota [m] 0,0 -2,0 -4,9 -7,8 -10,7 -12,9 -16,9 

Fase Inicial δH [mm] 0 0 0 0 0 0 0 

Fase 1 δH [mm] 4,9 3,4 1,5 0,5 0 0 0 

Fase 2 δH [mm] 4,9 3,4 1,5 0,5 0 0 0 

Fase 3 δH [mm] 5,2 4,6 3,9 1,6 0,1 0 0 

Fase 4 δH [mm] 5,2 4,6 3,9 1,6 0,1 0 0 

Fase 5 δH [mm] 4,5 4,6 4,9 2,7 1,1 0 0 

         

Quadro 8.6 – Esforços máximos da cortina referentes à Análise 2 da Solução 1 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

Fase Inicial 0 0 

Fase 1 -138,6 138,6 

Fase 2 -138,6 138,6 

Fase 3 -199,2 191,9 

Fase 4 -199,2 191,9 

Fase 5 -170,0 207,3 

   

Com as deformações obtidas desta análise (Quadro 8.5) foi possível representar as deformadas 

da cortina de estacas para cada fase construtiva estudada (Figura 8.4). 
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Figura 8.4 – Deformada da cortina de estacas referente a cada fase construtiva da Análise 2 (Solução 1) 

Ao analisar a Figura 8.4 pode-se verificar que a fase mais condicionante para a cota 0,0 não 

corresponde à fase final da escavação e em relação aos esforços (Quadro 8.6) os valores 

máximos ocorrem nas fases 3 e 4. 

Através da análise deste modelo obtiveram-se também as reações dos apoios correspondentes 

às componentes horizontais das forças das ancoragens em cada nível de apoio para cada fase 

construtiva (Quadro 8.7), sendo as fases que apresentam variação no valor destes esforços. 

Quadro 8.7 – Componente horizontal das forças das ancoragens referentes à Análise 1 da Solução 1 

 F1,H [kN] F2,H [kN] 

Fase Inicial - - 

Fase 1 - - 

Fase 2 - - 

Fase 3 946 - 

Fase 4 946 - 

Fase 5 976 890 

   

O valor do pré-esforço útil de cada nível de ancoragem foi calculado no Quadro 8.8. 

Quadro 8.8 – Forças nas ancoragens referentes à Análise 1 da Solução 1 

 FH [kN] α [°] Pútil [kN] 

Nível 1 976 32,5 1157 

Nível 2 890 20,0 947 
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8.3 Comparação entre a Análise 1 e a Análise 2 

Ao comparar os resultados das duas análises foi possível concluir que a consideração do 

processo construtivo tem influência na deformação final da cortina. Sendo a análise que 

considera o faseamento de escavação a mais condicionante. Na Figura 8.5 pode-se comparar 

as deformadas finais dos dois tipos de análises. 

 

Figura 8.5 – Comparação das deformadas da cortina de estacas considerando ou não o faseamento 
construtivo (Solução 1) 

Ao comparar os resultados obtidos para os esforços máximos da cortina para as duas análises 

(Quadro 8.9) pode-se concluir que a consideração do faseamento construtivo não teve uma 

influência significativa nos esforços finais. 

Quadro 8.9 – Comparação dos esforços máximos da cortina na fase final de escavação entre as Análises 
1 e 2 da Solução 1 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

Análise 1 -169,9 205,8 

Análise 2 -170,0 207,3 

   

Em relação às componentes horizontais das forças das ancoragens obtidas pode-se verificar que 

a consideração do faseamento construtivo teve influência, especialmente nos valores 

correspondentes ao segundo nível de apoio (Quadro 8.10). 
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Quadro 8.10 – Comparação dos esforços correspondentes às componentes horizontais das forças das 
ancoragens da cortina na fase final de escavação entre as Análises 1 e 2 da Solução 1 

 F1,H [kN] F2,H [kN] 

Análise 1 972 915 

Análise 2 976 883 

   

8.4 Deformações e Esforços de Dimensionamento máximos 

Os esforços de dimensionamento resultaram da análise com consideração do faseamento de 

escavação, por se ter verificado que era a mais condicionante, mas com as ancoragens definidas 

através de forças concentradas. 

Os valores adotados para o pré-esforço útil das ancoragens foram os obtidos na fase 5 da 

Análise 2 (Quadro 8.8 na página 47), correspondente à fase final da escavação. As forças das 

ancoragens adotadas foram decompostas segundo y e z de forma a simular o seu 

comportamento no modelo 3D (Quadro 8.11). 

Quadro 8.11 – Valores adotados para as forças das ancoragens para cada nível de apoio 

 Pútil [kN] α [°] Fy [kN] Fz [kN] 

Nível 1 1157 32,5 976 622 

Nível 2 947 20,0 890 324 

     

Os valores das deformações apresentados na Quadro 8.12 correspondem aos deslocamentos 

horizontais máximos da cortina de estacas para cada fase construtiva e para o valor de 

pré-esforço das ancoragens adotado no Quadro 8.11. 

Quadro 8.12 – Deformações máximas da cortina de estacas correspondentes a cada fase construtiva da 
Solução 1 

Cota [m] 0,0 -2,0 -4,9 -7,8 -10,7 -12,9 -16,9 

Fase 0 δH [mm] 0 0 0 0 0 0 0 

Fase 1 δH [mm] 4,9 3,4 1,5 0,5 0 0 0 

Fase 2 δH [mm] -2,3 -2,6 -1,3 -0,5 0 0 0 

Fase 3 δH [mm] 1,0 1,9 3,4 1,8 0,1 0 0 

Fase 4 δH [mm] -2,5 -1,4 -0,6 -0,1 0 0 0 

Fase 5 δH [mm] 4,4 4,5 4,9 2,7 1,1 0 0 

         

Na Figura 8.6 encontram-se as deformadas da cortina de estacas correspondentes a cada fase 

construtiva. Através do qual se pode verificar o efeito da aplicação do pré-esforço nas fases 2 e 

4. A aplicação das ancoragens vai produzir um deslocamento da cortina contrário ao 

deslocamento provocado pelo impulso do solo. 
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Figura 8.6 – Deformadas máximas da cortina de estacas correspondentes a cada fase construtiva da 
Solução 1 

Ao analisar os esforços da cortina de estacas (Quadro 8.13) observou-se que a fase mais 

condicionante corresponde à Fase 2 quando é instalado o primeiro nível de apoio.  

Quadro 8.13 – Esforços máximos de dimensionamento da cortina de estacas para a Solução 1 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

Fase Inicial 0 0 

Fase 1 -138,6 138,6 

Fase 2 -170,2 154,4 

Fase 3 -160,9 149,8 

Fase 4  -162,6 150,6 

Fase 5 -163,2 150,9 

   

Assim, os esforços máximos das estacas da cortina de contenção encontram-se na Quadro 8.14. 

Quadro 8.14 – Esforços máximos de dimensionamento das estacas 

Estacas Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] Nsd [kN] 

E3 -170,2 154,4 -567,9 

    

As vigas mais condicionantes correspondem às vigas dos níveis de apoio 1 e 2. Estas estão 

sujeitas a flexão desviada. Os esforços máximos de dimensionamento destas vigas 

encontram-se no Quadro 8.15. 
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Quadro 8.15 – Esforços máximos de dimensionamento das vigas de distribuição da Solução 1 

Níveis de apoio Msd,y [kNm] Vsd,z [kN] Msd,z [kNm] Vsd,y [kN] 

Nível 1 133,0 316,1 297,5 487,9 

Nível 2 71,7 165,6 269,5 441,6 

     

O esforço normal máximo das escoras de canto para cada nível de apoio encontram-se no 

Quadro 8.16. 

Quadro 8.16 – Esforços máximos de dimensionamento das escoras de canto para a Solução 1 

Níveis de apoio Nsd [kN] 

Nível 1 1137,4 

Nível 2 1062,0 
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9 Análise da Solução 2 (Modelo 3D) 

A Solução 2 corresponde à solução de apoio da estrutura de contenção alternativa que consiste 

na utilização de bandas de laje como sistema de apoio, como foi descrito anteriormente. 

9.1 Modelação do Modelo 3D para a Solução 2 

O modelo 3D para esta solução foi modelado com base no modelo 3D da Solução 1 alterando-se 

o sistema de apoio, tal como se procedeu em 7.1.2 para o Modelo 2D Planta. 

 

Figura 9.1 – Modelo 3D da Solução 2 (imagem retirada do SAP2000) 

No capítulo 7.1.3 realizou-se uma análise do modelo 2D referente a esta solução onde se 

verificou que as deformações verticais das bandas de laje (δz,max) apresentavam valores elevados 

(Quadro 7.2 na página 31). Durante o processo construtivo optou-se por utilizar apoios verticais 

provisórios no alinhamento das vigas de travamento materializados por perfis metálicos 

colocados no terreno por furação à rotação (Figura 9.2). 

 

Figura 9.2 – Corte do modelo 3D da Solução 2 (imagem retirado do SAP2000) 

Tal como se procedeu para a primeira solução analisaram-se duas estacas, a estaca E3 e a 

estaca E4. A estaca E3 corresponde à estaca central do alçado AB que se encontra no 

alinhamento de uma viga de travamento, enquanto a estaca E4 corresponde a uma estaca mais 

afastada das vigas de travamento (Figura 9.3). 
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Figura 9.3 – Representação da localização das estacas E3 e E4 analisadas para a Solução 2 

9.2 Análise 1 - Sem Consideração das Fases de Escavação 

Na análise do modelo 3D, tal como para a análise da solução 1, teve-se em consideração o peso 

próprio dos elementos estruturais e o impulso na cortina devido ao impulso do solo e das 

sobrecargas da envolvente para a combinação AC1-C1 definida no capítulo 5.2.2. 

No Quadro 9.1 encontram-se os valores dos deslocamentos horizontais das estacas E3 e E4 

obtidos da análise tridimensional, onde podemos observar que no alinhamento das vigas de 

travamento (estaca E3) a cortina apresenta uma menor deformação. Sendo que a variação das 

deformações entre as duas estacas não é significativa. 

Quadro 9.1 – Deformações das estacas E3 e E4 refentes à Análise 1 da Solução 2 

Piso - 0 -1 -2 -3 -4 - 

Cota [m] 0,0 -2,0 -4,9 -7,8 -10,7 -12,9 -16,9 

δH (E3) [mm] 2,1 1,5 2,7 1,3 0,9 0 0 

δH (E4) [mm] 2,3 1,9 3,2 1,6 0,9 0 0 
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Na Figura 9.4 encontram-se representadas as deformadas correspondentes a cada estaca. 

 

Figura 9.4 – Comparação das deformadas das estacas E3 e E4 para a Análise 1 da Solução 2 

 

Em relação aos esforços (Quadro 9.2) apesar de não existir uma diferença significativa o que se 

deve à rigidez no plano do sistema de apoio. 

Quadro 9.2 – Esforços máximos das estacas E3 e E4 refentes à Análise 1 da Solução 2 

Estacas Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

E3 -186,3 202,6 

E4 -178,1 195,9 

   

No Quadro 9.3 encontram-se os valores das deformações para a estaca E4 e a deformação 

máxima ocorre à cota -4,9 metros (piso -1) no valor de 3,3 mm. 

Quadro 9.3 – Deformações máximas da cortina de estacas referentes à Análise 1 da Solução 2 

Piso - 0 -1 -2 -3 -4 - 

Cota [m] 0,0 -2,0 -4,9 -7,8 -10,7 -12,9 -16,9 

δH (E4) [mm] 2,3 1,9 3,2 1,6 0,9 0 0 
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A deformada da cortina encontra-se ilustrada na Figura 9.5. 

 

Figura 9.5 – Deformada da cortina referente à análise sem a consideração das fases de escavação da 
Solução 2 

9.3 Análise 2 - Com Consideração das Fases de Escavação 

Nesta análise teve-se em consideração o peso próprio dos elementos estruturais e o impulso na 

cortina devido à pressão do solo e das sobrecargas da envolvente. Na Figura 9.6 encontram-se 

ilustradas as 5 fases construtivas consideradas no modelo e as mesmas serão descridas de 

seguida: 

Fase 1 – Escavação até à cota -2,0 m; 

Fase 2 – Introdução das bandas de laje referentes ao primeiro nível de apoio à cota -2,0 m; 

Fase 3 – Escavação até à cota -7,8 m; 

Fase 4 – Introdução das bandas de laje referentes ao segundo nível de apoio à cota -7,8 m; 

Fase 5 – Escavação até à cota -12,9 m. 

 

Figura 9.6 – Ilustração das fases construtivas consideradas no modelo 3D para a Solução 2 
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Através desta análise foi possível comparar os esforços e as deformações de cada fase de 

escavação e verificar qual é a fase mais condicionante e, também, se a consideração do 

faseamento construtivo tem influência nos resultados finais. 

As deformações para cada fase construtiva analisada encontram-se na Quadro 9.4. Através da 

qual se pôde constatar que não existe variação das deformações entre as fases 1 e 2 e entre as 

fases 3 e 4. Isto deve-se ao facto de o sistema de apoio não introduzir deslocamentos na cortina 

quando aplicado, sendo este betonado contra o terreno. O sistema de apoio só é ativado quando 

se realizar a fase de escavação seguinte, existindo assim, uma alteração das deformações da 

cortina (entre as fases 2 e 3 e as fases 4 e 5). 

Quadro 9.4 – Deformações da cortina de estacas referentes à Análise 2 da Solução 2 

Cota [m] 0,0 -2,0 -4,9 -7,8 -10,7 -12,9 -16,9 

Fase Inicial δH [mm] 0 0 0 0 0 0 0 

Fase 1 δH [mm] 4,9 3,4 1,5 0,5 0 0 0 

Fase 2 δH [mm] 4,9 3,4 1,5 0,5 0 0 0 

Fase 3 δH [mm] 7,1 5,2 4,1 1,7 0,1 0 0 

Fase 4 δH [mm] 7,1 5,2 4,1 1,7 0,1 0 0 

Fase 5 δH [mm] 6,4 5,4 5,7 3,2 1,4 0 0 

         

Com as deformações retiradas da análise do modelo foi possível representar as deformadas da 

cortina de estacas para cada fase construtiva estudada (Figura 9.7), tal como se procedeu para 

a Solução 1. A fase mais condicionante corresponde à fase final exceto para a cota 0,0 metros 

onde a maior deformação ocorre nas fases 3 e 4. 

 

Figura 9.7 – Deformada da cortina de estacas referente à Análise 2 da Solução 2 
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Os esforços máximos na cortina de estacas para esta análise ocorrem na fase final da 

escavação, sendo os valores máximos os apresentados no Quadro 9.5. 

Quadro 9.5 – Esforços máximos da cortina referentes à Análise 2 da Solução 2 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

Fase Inicial 0 0 

Fase 1 -138,6 138,6 

Fase 2 -138,6 138,6 

Fase 3 -202,4 175,6 

Fase 4  -202,4 175,6 

Fase 5 -210,6 211,4 

   

9.4 Comparação entre as Análises 1 e 2 (Solução 2) 

Ao comparar os resultados obtidos para os dois tipos de análise através da Figura 9.8  pode-se 

observar que a consideração das fases construtivas tem influência na deformação final da 

cortina. 

 

Figura 9.8 – Comparação das deformadas da cortina de estacas considerando ou não as fases 
construtivas para a Solução 2 

Ao comparar os resultados obtidos para os esforços máximos da cortina para as duas análises 

(Quadro 9.6) pode-se concluir que a consideração do faseamento construtivo não tem uma 

influência significativa nos esforços finais. 
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Quadro 9.6 – Comparação dos esforços máximos da cortina na fase final de escavação entre as Análises 
1 e 2 da Solução 2 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] 

Análise 1 -186,3 202,6 

Análise 2 -210,6 211,4 

9.5 Deformações e Esforços de Dimensionamento Máximos 

Para o dimensionamento e a verificação de segurança da Solução 2 utilizou-se a análise do 

modelo 3D com consideração das fases construtivas (Análise 2). A deformação máxima da 

cortina de estacas é de 7,1 milímetros e ocorre à cota 0,0 metros nas fases 3 e 4. Os esforços 

máximos das estacas da cortina de contenção encontram-se no Quadro 9.7. 

Quadro 9.7 – Esforços máximos de dimensionamento das estacas 

Estacas Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] Nsd [kN] 

E3 -210,6 211,4 -316,4 

    

Os esforços máximos de dimensionamento dos apoios provisórios das bandas de laje 

encontram-se no Quadro 9.8. 

Quadro 9.8 – Esforços máximos de dimensionamento dos apoios provisórios das bandas de laje 

 Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] Nsd [kN] 

Apoios Provisórios 58,4 19,0 564,1 

    

Para as vigas de distribuição e as vigas de travamento foram analisados os valores dos esforços 

para os dois níveis de apoio.  Os valores obtidos para as vigas de travamento e para as vigas de 

distribuição encontram-se no Quadro 9.9 e no Quadro 9.10, respetivamente. 

Quadro 9.9 – Esforços máximos de dimensionamento das vigas de travamento 

Nível de Apoio Mx,sd [kNm] Vy,sd [kN] Nsd [kN] 

1 -101,2 68,2 2989,6 

2 -105,0 68,2 2396,8 

    

Quadro 9.10 – Esforços máximos de dimensionamento das vigas de distribuição 

Nível de Apoio Msd,y [kNm] Vsd,z [kN] Msd,z [kNm] Vsd,y [kN] 

1 -125,6 315,7 -292,8 486,2 

2 -71,0 172,5 -276,9 457,4 
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10 Dimensionamento e Verificação de Segurança 

Após a análise da estrutura de contenção periférica procedeu-se ao dimensionamento de alguns 

elementos estruturais da contenção periférica e à respetiva verificação de segurança. Neste 

capitulo serão dimensionadas as estacas moldadas, as vigas de coroamento e de distribuição. 

10.1 Estacas moldadas 

 Armaduras Longitudinais 

O valor da armadura longitudinal das estacas moldadas é dado pela equação [10.1]: 

 𝐴𝑠 =
𝜔 𝜋 𝑟2 𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑

 [10.1] 

   

O valor de ω é obtido através das tabelas de betão armado do LNEC após definidos o parâmetro 

μ, determinado pela equação [10.2] e a relação rec/h. 

 𝜇 =
𝑀𝑆𝑑

2 𝜋 𝑟3 𝑓𝑐𝑑

 [10.2] 

   

Quadro 10.1 – Cálculo da armadura longitudinal das estacas moldadas 

 MSd 

[kNm] 

Nsd 

[kN] 

D 

[m] 
μ ν ωtot 

As,tot 

[cm2] 

Solução 1 -170,2 -567,9 0,6 0,050 0,102 0,05 6,51 

Solução 2 -210,6 -316,4 0,6 0,063 0,066 0,07 9,10 

        

Segundo a EN1992 a área mínima de armaduras longitudinais está relacionada com a secção 

da estaca e os valores recomendados encontram-se no Quadro 10.2. 

Quadro 10.2 – Área mínima de armaduras longitudinais recomendada em estacas moldadas (Quadro 
9.6N da EN1992) 

Secção da estaca (Ac) Área mínima de armaduras longitudinais (As,bpmin) 

Ac ≤ 0,5 m2 0,005 Ac 

0,5 m2 ≤ Ac ≤ 1,0 m2 25 cm2 

Ac > 1,0 m2 0,0025 Ac 

0,28 m2 14,14 cm2 

  

Sendo o valor da área da estaca de 0,28 m2 a área mínima de armaduras longitudinais toma o 

valor de 14,14 cm2. A NP EN 1992 refere ainda que as estacas deverão ter no mínimo 6 varões 

e estes não devem apresentar um diâmetro inferior a 16 milímetros e uma distância livre entre 

varões inferior a 200 milímetros medida ao longo da periferia da estaca. Assim, para cumprir 
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estas condições serão necessários dez varões de 16 milímetros o que corresponde a uma área 

de armadura no valor de 20,11 cm2. Sendo assim, a área da armadura longitudinal mínima das 

estacas é de 20,11 cm2. 

Quadro 10.3 – Verificação da segurança à flexão das estacas moldadas 

 MSd [kNm] As,adot [cm2] MSd ≤ MRd [kNm] 

Solução 1 170,2 10Φ16 20,11 170,2 ≤ 271,4   

Solução 2 210,6 10Φ16 20,11 210,6 ≤ 271,4   

     

Adotaram-se 10 varões de 16 milímetros para a armadura longitudinal das estacas de cada uma 

das soluções. Como se pode observar no Quadro 10.3, a segurança à flexão das estacas é 

verificada para as duas soluções. 

 Armadura Transversal 

Segundo a EN1992 artigo 9.2.2(5) a taxa de armaduras de esforço transverso (𝜌𝑤) é dado pela 

equação [10.3] e o valor mínimo para esta taxa é dado pela equação [10.4]: 

 𝜌𝑤 =
𝐴𝑠𝑤 𝑠⁄

𝑏𝑤× sin 𝛼
 [10.3] 

   

 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘

 [10.4] 

   

Assim, foi possível calcular o valor da armadura transversal mínima (Equação [10.5]): 

 (𝐴𝑠𝑤 𝑠⁄ )𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛×𝑏𝑤× sin 𝛼 [10.5] 

   

onde, 

𝑏𝑤 – Largura da alma do elemento; 

𝛼 – Ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso e o eixo longitudinal (45° ≤ 𝛼 ≤ 90°); 

O valor de α é de 90º. 

Adotou-se uma secção equivalente (com a mesma área) para a estaca de secção quadrada com 

0,53x0,53 m2. 

Quadro 10.4 – Cálculo da armadura transversal mínima das estacas moldadas 

D [m] heq [m] beq [m] Ρw,min [%] As,min [cm2/m/ramo] 

0,6 0,53 0,53 0,088 4,66 
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O valor resistente do esforço transverso é dado pela equação [10.6], definida no artigo 9.2.3(3) 

da EN1992. Onde Asw/s corresponde à armadura transversal adotada e z corresponde a 90% da 

altura útil (d). 

 𝑉𝑅𝑑 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠
 𝑧𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 𝑓𝑦𝑑 [10.6] 

   

Segundo a EN1536 o afastamento máximo entre varões transversais é de 20 centímetros. 

Quadro 10.5 – Verificação da segurança ao esforço transverso das estacas moldadas 

 VSd [kN] As,adot [cm2/m] zcotg(θ) [m] VRd [kN] 

Solução 1 154,4 2R ϕ12//0,175 12,92 0,74 154,4 ≤ 413,3   

Solução 2 211,4 2R ϕ12//0,175 12,92 0,74 211,4 ≤ 413,3   

      

Para a armadura transversal das estacas adotaram-se dois ramos de varões de 12 milímetros 

afastados de 17,5 centímetros. Como se pode observar no Quadro 10.5, a segurança ao esforço 

transverso das estacas é verificada para as duas soluções. 

10.2 Vigas de Distribuição 

 Armaduras Longitudinais 

Foi dimensionada a viga de distribuição mais condicionante que corresponde à viga do primeiro 

nível de apoio. A armadura longitudinal mínima e máxima, definidas no artigo 9.2.1.1 da EN1992, 

são dadas pelas expressões [10.7] e [10.8], respetivamente e foram calculadas no Quadro 10.6 

onde bt é a largura média da zona tracionada e Ac a secção transversal da viga.  

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {0,26×
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘

×𝑏𝑡×𝑑 ;  0,0013×𝑏𝑡×𝑑} [10.7] 

 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04𝐴𝑐 [10.8] 

   

Onde 𝑏𝑡 é a largura média da zona tracionada e 𝐴𝑐 a secção transversal da viga. 

Quadro 10.6 – Cálculo da armadura longitudinal mínima e máxima das vigas de distribuição (Solução 1) 

bt [m] d [m] Ac [m2] fctm [MPa] fyk [MPa] As,min [cm2] As,max [cm2] 

0,4 0,55 0,24 2,9 500 3,3 96,0 

       

As vigas de distribuição apresentam momentos fletores segundo os dois eixos principais, assim, 

estas foram dimensionadas para flexão desviada. A armadura de dimensionamento para flexão 

desviada foi calculada (Quadro 10.7) através das tabelas de cálculo de estruturas de betão I 

(Gomes e Vinagre, 1997). Foi necessário calcular os momentos reduzidos para cada direção 

(equações [10.9] e [10.10]). 
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 𝜇𝑦 =
𝑀𝑆𝑑,𝑦

𝑏ℎ2𝑓𝑐𝑑

 [10.9] 

 𝜇𝑧 =
𝑀𝑆𝑑,𝑧

𝑏2ℎ𝑓𝑐𝑑

 [10.10] 

   

Quadro 10.7 – Cálculo da armadura longitudinal para as vigas de distribuição (Solução 1) 

MSd,y 

[kNm] 

MSd,z 

[kNm] 

h  

[m] 

b  

[m] 
μy μz ωtot 

As,tot 

[cm2] 

133,0 299,2 0,6 0,4 0,046 0,156 0,43 47,45 

        

A armadura adotada para as vigas de distribuição foi 4Φ32+4Φ25, com uma área total de 51,80 

cm2. A segurança à flexão das vigas de distribuição é verificada (Quadro 10.8). 

Quadro 10.8 – Verificação da segurança à flexão das vigas de distribuição (Solução 1) 

As,adot [cm2] ωtot μy μz MSd,y ≤ MRd,y [kNm] MSd,z ≤ MRd,z [kNm] 

4Φ32 + 4Φ25 51,80 0,47 0,046 0,156 133,0 ≤ 374,4   299,2 ≤ 374,4   

       

 Armadura Transversal 

A armadura transversal mínima das vigas de distribuição foi calculada pelas mesmas equações 

utilizadas para o cálculo da armadura transversal das estacas moldadas (Capítulo 10.1.2). 

Adotaram-se 4 ramos para a armadura transversal das vigas de distribuição. 

Quadro 10.9 – Cálculo da armadura transversal mínima das vigas de distribuição 

 h [m] b [m] Ρw,min [%] 

As,min 

[cm2/m/ramo] 

(As/s)min [cm2/m] 

(4 ramos) 

y 0,6 0,4 0,088 3,51 14,02 

z 0,4 0,6 0,088 5,26 21,03 

      

A segurança ao esforço transverso das vigas de distribuição foi verificada (Quadro 10.10). 

Quadro 10.10 – Verificação da segurança ao esforço transverso das vigas de distribuição 

 VSd [kN] As,adot [cm2/m] zcotg(θ) [m] VSd ≤ VRd [kN] 

y 292,8 
4R ϕ12//0,15 30,16 

0,27 292,8 ≤ 354,1   

z 488,6 0,56 488,6 ≤ 736,3   

      



65 

10.3 Bandas de Laje 

 Armaduras Longitudinais 

As bandas de laje vão funcionar como vigas, assim, a armadura longitudinal mínima e máxima 

(Quadro 10.11) foi calculada pelas mesmas expressões utilizadas para as vigas de distribuição, 

definidas no capítulo 10.2.1. 

Quadro 10.11 – Cálculo da armadura longitudinal mínima e máxima das bandas de laje (Solução 2) 

bt [m] d [m] Ac [m2] fctm [MPa] fyk [MPa] As,min [cm2] As,max [cm2] 

3,0 0,63 2,04 2,9 500 30,3 816,0 

       

As bandas de laje estão sujeitas a flexão simples. A armadura de flexão foi calculada (Quadro 

10.12) através das tabelas de cálculo de estruturas de betão I (Gomes e Vinagre, 1997). O 

momento reduzido foi calculado através da equação [10.11]. 

 𝜇 =
𝑀𝑆𝑑

𝑏𝑑2𝑓𝑐𝑑

 [10.11] 

   

Quadro 10.12 – Cálculo da armadura longitudinal para as bandas de laje (Solução 2) 

MSd,z [kNm] h [m] b [m] μ ω As,tot [cm2] 

-2521,9 3,0 0,68 0,021 0,022 19,91 

      

A armadura longitudinal determinada no Quadro 10.12 é inferior à armadura mínima, assim a 

armadura longitudinal adotada para as bandas de laje foi definida de forma a cumprir as 

condições calculadas no Quadro 10.11. a armadura longitudinal adotada para as bandas de laje 

e a respetiva verificação de segurança encontram-se no Quadro 7.13. 

Quadro 10.13 – Verificação da segurança à flexão das bandas de laje (Solução 2) 

MSd,z [kNm] As,adot [cm2] MSd ≤ MRd [kNm] 

2521,9 6Φ25 29,45 2521,9 ≤ 3098,4   

    

Podemos concluir que a segurança à flexão é verificada. 

 Armadura Transversal 

A armadura transversal mínima das bandas de laje foi calculada pelas mesmas equações 

utilizadas para o cálculo da armadura transversal das estacas moldadas (Capítulo 10.1.2). 

Adotaram-se 2 ramos para a armadura transversal das bandas de laje. 
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Quadro 10.14 – Cálculo da armadura transversal mínima das bandas de laje 

h [m] b [m] Ρw,min [%] As,min [cm2/m/ramo] 
(As/s)min [cm2/m] 

(2 ramos) 

3,0 0,68 0,088 5,96 11,92 

     

A segurança ao esforço transverso das bandas de laje foi verificada (Quadro 10.15). 

Quadro 10.15 – Cálculo da armadura transversal para as bandas de laje (Solução 2) 

VSd [kN] As,adot [cm2/m] zcotg(θ) [m] VSd ≤ VRd [kN] 

1440,0 2R ϕ12//0,175 12,92 4,60 1440,0 ≤ 2584,5   

     

10.4 Ancoragens Provisórias 

 Estado Limite Último de Resistência à Tração 

A verificação do estado limite último da resistência à tração das ancoragens é feita pela equação 

[10.12]: 

 𝑃𝑑 ≤ 𝑅𝑡𝑑 [10.12] 

   

onde, Rtd corresponde ao valor de cálculo da resistência da armadura da ancoragem e é dado 

por: 

 𝑅𝑡𝑑 =
𝑅𝑘

𝛾𝑅

=
𝑃𝑡𝑘

𝛾𝑅

 [10.13] 

   

Onde, Ptk é o valor característico da força de rotura à tração da armadura da ancoragem e ϒR o 

coeficiente parcial de segurança da resistência da ancoragem (𝛾𝑅 ≥ 1,35); Adotou-se 𝛾𝑅 = 1,35. 

A ancoragem é constituída por 7 cordões 0,6’’. O valor característico da força de rotura à tração 

da armadura da ancoragem pode ser determinado através da seguinte equação: 

 𝑃𝑡𝑘 = 7 × 𝐴𝑡  × 𝑓𝑡𝑘 = 7 × 140 × 1860 × 10−3 = 7 × 260,4 = 1822,8 𝑘𝑁 [10.14] 

   

Segundo a EN 1537 a carga na ancoragem e a carga de blocagem devem ser inferiores a 65% 

(equação [10.15]) e a 60% (equação [10.16]) do valor característico da capacidade resistente da 

armadura que constitui a ancoragem, respetivamente. 

 𝑃ú𝑡𝑖𝑙 ≤ 0,65𝑃𝑡𝑘 [10.15] 

 𝑃0 ≤ 0,60𝑃𝑡𝑘 [10.16] 

   

Considerou-se que as perdas imediatas seriam de 15% assim o valor da força de blocagem é 

dado pela equação [10.17]: 

 𝑃0 = 1,15 𝑃ú𝑡𝑖𝑙 [10.17] 
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Quadro 10.16 – Verificação da segurança à tração das ancoragens provisórias (Solução 1) 

 Pútil [kN] P0 [kN] Rtd [kN] P0 ≤ 0,60 Ptk [kN] Pútil ≤ 0,65 Ptk [kN] 

Nível 1 1157 1330,6 1350,2 1330,6 ≤ 1093,7   1157 ≤ 1184,8   

Nível 2 947 1089,1 1350,2 1089,1 ≤ 1093,7   947 ≤ 1184,8   

      

A segurança à tração das ancoragens do primeiro nível de apoio não verifica a segurança, desta 

forma alterou-se o número de cordões da ancoragem para 9 cordões 0,6’’. Na equação [10.18] 

calculou-se o valor característico da força de rotura à tração armadura da ancoragem. 

 𝑃𝑡𝑘 = 9× 𝐴𝑡  × 𝑓𝑡𝑘 = 9 × 140 × 1860 × 10−3 = 9 × 260,4 = 2343,6 𝑘𝑁 [10.18] 

   

Quadro 10.17 – Verificação da segurança à tração da ancoragem provisória do nível 1 (Solução 1) 

 Pútil [kN] P0 [kN] Rtd [kN] P0 ≤ 0,60 Ptk [kN] Pútil ≤ 0,65 Ptk [kN] 

Nível 1 1157 1330,6 1736,0 1330,6 ≤ 1406,2   1157 ≤ 1523,3   

      

A segurança à tração das ancoragens do primeiro nível de apoio encontra-se assim, verificada 

(Quadro 10.17).
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11 Comparação das duas Soluções Estudadas 

11.1 Comparação das deformações 

Na Figura 11.1 estão representadas as deformadas correspondentes à fase final da escavação 

correspondentes à Análise 2 para cada uma das soluções. 

 

Figura 11.1 – Comparação das deformadas da fase final de escavação das duas soluções para a análise 
com consideração das fases de escavação 

Ao analisar a Figura 11.1 pode-se verificar que a Solução 2 apresenta valores de deslocamentos 

horizontais da cortina superiores aos da Solução 1. Quando ocorre a primeira fase de escavação 

os primeiros 2 metros da cortina ficam em consola provocando um deslocamento horizontal no 

valor de 4,9 e 3,4 milímetros no topo e à cota do primeiro nível de apoio, respetivamente. 

Para a Solução 1 quando é aplicado o primeiro nível de ancoragens a deformação provocada 

pela primeira fase de escavação é controlada. Enquanto que para a Solução 2 a construção do 

sistema de apoio não vai provocar deslocamentos na cortina, não diminuindo assim os 

deslocamentos existentes até à altura. Este facto pode justificar a diferença nas deformadas 

finais de cada solução. 

Os deslocamentos horizontais obtidos na análise da estrutura de contenção no SAP2000 foram 

bastante reduzidos. As simplificações adotadas na modelação da estrutura podem justificar estes 

resultados, entre elas a rigidez adotada nas molas que simulam o terreno na zona enterrada. 

11.2 Comparação dos Custos 

Neste subcapítulo realizou-se uma análise comparativa dos custos das duas soluções 

estudadas. Os custos foram determinados para a secção de escavação adotada para o modelo 

(88,8x16,8 m2 em planta). 
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Em relação aos elementos estruturais da estrutura, o que difere entre as duas soluções são os 

sistemas de apoio. Assim, dispensou-se a análise de custos em relação aos elementos comuns, 

como a execução das estacas moldadas e das vigas de coroamento e de distribuição. Os 

trabalhos de escavação, também, não foram contabilizados, apesar da solução 2 apresentar uma 

maior dificuldade nestes. 

A cortina da Solução 1 é constituída por dois níveis de apoio constituídos por 40 ancoragens 

provisórias e escoras nos 4 cantos, por nível. O comprimento total das ancoragens do primeiro 

e segundo nível é de 21 e 16 metros, respetivamente. 

A Solução 2 apresenta também dois níveis de apoio. Estes são materializados por bandas de 

laje travadas por 7 vigas. As vigas de travamento têm uma secção de 0,68x0,55 m2 e as bandas 

de laje de 0,68x3,0 m2 ao longo de toda a periferia da estrutura de contenção. Para esta solução 

foram ainda contabilizados os perfis provisórios utilizados para o apoio vertical das bandas de 

laje. Foram utilizados 14 perfis HEB200 com uma altura de 14,9 metros cada. 

A análise de custos foi realizada por metro linear de parede de contenção (mlp) de forma a poder 

comparar os custos entre as duas soluções. A área total considerada para a parede de contenção 

foi de 2724,48 m2 e uma altura de 12,9 metros. 

 

Quadro 11.1 – Quantidadas e custos estimados para a Solução 1 

 
Custo 

Unitário 
Dimensões 

Custo total 

[€/mlp] 

Ancoragens provisórias 70 €/m 1480,0 m 490,5 

Perfis HEB 200 (escoras) 1,2 €/kg 99,4 kg 0,6 

  Total [€/mlp] 491,1 

  Total [€/m2] 38,1 
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Quadro 11.2 – Quantidadas e custos estimados para a Solução 2 

 
Custo 

Unitário 
Dimensões 

Custo total 

[€/mlp] 

Betão para as bandas de Laje 80,0 €/m3 812,7 m3 307,9 

Armadura para as bandas de laje 1,0 €/kg 7607,2 kg 36,0 

Betão para as vigas de travamento 80,0 €/m3 56,5 m3 21,4 

Armadura para as vigas de travamento 1,0 €/kg 5689,9 kg 26,9 

Perfis HEB 200 (apoio vertical das bandas) 1,2 €/kg 127,0 kg 0,7 

  Total [€/mlp] 393,0 

  Total [€/m2] 30,5 

    

Ao comparar os resultados obtidos podemos concluir que não existe uma grande variação dos 

custos entre as duas soluções estudadas, contudo a solução de apoio 2 é a mais económica. 
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12 Considerações Finais 

12.1 Principais Aspetos 

Neste capítulo pretende-se fazer um apanhado geral do que foi feito ao longo do presente 

trabalho. Pode-se concluir que os principais objetivos definidos foram cumpridos. 

O estudo realizado nesta dissertação pretendia analisar o comportamento de uma cortina de 

estacas moldadas ancorada através da sua modelação tridimensional no programa de cálculo 

automático SAP2000 referente à obra de caso de estudo junto à Gare do Arco do Cego, em 

Lisboa. 

 Na modelação da estrutura o impulso gerado pelo solo sobre a cortina foi simulado através de 

cargas distribuídas aplicadas ao longo do comprimento das estacas. O valor destas cargas 

distribuídas foi determinado de forma simplificada através dos diagramas aparentes de Terzaghi 

e Peck. 

A análise tridimensional da estrutura permite-nos compreender o comportamento dos elementos 

estruturais ao longo de todo o perímetro da cortina. Desta forma foi possível analisar quais são 

as zonas mais condicionantes e as variações dos deslocamentos e dos esforços entre estacas. 

O programa de cálculo automático permitiu ainda realizar dois tipos de análises. A primeira 

(Análise 1) teve em consideração apenas a fase final da escavação enquanto que a segunda 

(Análise 2) teve em consideração as fases de escavação. Ao comparar os resultados obtidos 

pelos dois tipos de análise concluiu-se que a consideração do faseamento da escavação tem 

influência nas deformações e nos esforços finais da cortina. E também que a fase final pode não 

corresponder à fase mais condicionante. 

Definiu-se uma solução de suporte alternativa para a estrutura de contenção que consistiu na 

utilização de bandas de laje como sistema de apoio. Esta solução apresenta um carácter 

definitivo o que levou à necessidade do dimensionamento das lajes dos pisos enterrados. 

Como foram estudados dois tipos de solução de suporte para a estrutura de contenção foi 

possível realizar uma análise comparativa entre as duas soluções e compreender a influência 

que o tipo de suporte tem no funcionamento da cortina. 

Na Figura 12.1 podemos comparar o comportamento da cortina após a introdução dos sistemas 

de apoio para cada uma das soluções. No mesmo, as deformadas representadas a linha contínua 

(Fases 1, 3 e 5) correspondem a fases de escavação e as representadas a tracejado (Fases 2 e 

4) correspondem à introdução do sistema de apoio. 

Na Figura 12.1 a) pode-se verificar o efeito provocado pela introdução das ancoragens. As 

ancoragens quando são instaladas vão introduzir um deslocamento contrário ao provocado pelo 

impulso do solo sobre a cortina, diminuindo, assim, os deslocamentos verificados até à altura. 
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A segunda solução, corresponde à utilização de bandas de laje como suporte da estrutura de 

contenção. Esta vai funcionar através da elevada rigidez do sistema. Desta forma, a introdução 

das bandas de laje não vai provocar deslocamentos na cortina, mas sim controlar as 

deformações provocadas pela próxima fase de escavação (Figura 12.1 b)). 

 

Figura 12.1 – Comparação do comportamento da cortina após a introdução dos sistemas de apoio em 
cada uma das soluções 

Após a análise das duas soluções procedeu-se ao dimensionamento e verificação da segurança 

dos principais elementos estruturais. 

Ao realizar a análise comparativa das deformadas finais de cada solução verificou-se que os 

valores dos deslocamentos horizontais verificados na Solução 1 são inferiores aos da segunda 

solução. Sendo que a solução que recorre a elementos estruturais como sistema de travamento 

apresenta um bom comportamento e desta forma é uma solução alternativa eficaz quando, por 

algum condicionamento, não é permitida a utilização de ancoragens. 

Na análise comparativa dos custos foram estimados apenas os custos dos elementos que 

diferiam entra as duas soluções, sendo estes apenas os elementos estruturais utilizados para o 

sistema de apoio da cortina. Ao comparar os custos estimados para cada solução verificou-se 

que não existe uma grande variação dos custos associados a cada uma das soluções estudadas, 

contudo a Solução 2 é a mais económica, além de integrar elementos da solução final (bandas 

de laje e vigas) na solução do travamento provisório da cortina de contenção periférica. 

A Solução 2 apresenta também outras vantagens em relação à solução ancorada. O facto de se 

tratar de uma solução definitiva faz com que não seja necessária a fase de desmontagem ou 

desmantelamento da estrutura de suporte. O que se irá traduzir numa maior rigidez do sistema 
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e consequentemente uma menor descompressão do terreno e menores deslocamentos do que 

os que se verificariam ao desativar o sistema de ancoragens provisório. 

12.2 Desenvolvimentos Futuros 

Neste capítulo serão descritos alguns desenvolvimentos futuros que poderão complementar o 

estudo desenvolvido no presente trabalho. De forma a prosseguir o estudo realizado nesta 

dissertação seria interessante realizar o acompanhamento da obra estudada e realizar uma 

análise comparativa entre os resultados obtidos na análise de elementos finitos do modelo 

tridimensional e os observados e medidos em obra. 

Seria interessante, também, realizar a modelação tridimensional executada no programa de 

elementos finitos SAP2000 num software de estruturas geotécnicas, como por exemplo o 

PLAXIS. Assim, poder-se-ia analisar a alteração do comportamento do solo e das construções 

vizinhas ao longo do processo de escavação. 

De forma a otimizar a solução do projeto do ponto de vista do rendimento da obra, seria pertinente 

analisar a estrutura de contenção considerando apenas um nível de suporte. 
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