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Resumo 
 

Esta dissertação tem como objetivo contribuir para a compreensão do estado de tensão-

deformação e esforços instalados na estrutura de suporte de poços verticais gerados pela sua 

construção. 

Neste trabalho começa-se por apresentar a geometria e as técnicas mais correntes da 

construção de poços, bem como uma sumária revisão dos métodos que estimam os impulsos nas 

paredes dos poços. 

A apresentação do caso de estudo é o ponto de partida para as análises ao nível dos 

parâmetros do solo e dos materiais a considerar, do faseamento construtivo, bem como da geometria 

da solução que, por se tratar de uma solução algo complexa permite uma abordagem geral do tema. 

A análise realizada recorreu ao programa de cálculo automático baseado no método dos 

elementos finitos, Plaxis 2D, para modelar a secção horizontal e a secção vertical do poço. 

Os resultados foram comparados com os métodos simplificados, bem como com a Nota de 

Cálculo do projecto.  

Na parte final é ainda estudada a possibilidade de alteração do faseamento construtivo ao nível 

do passo de escavação, visto que esta alteração, se viável, poderá traduzir economia na solução. 

A dissertação termina com conclusões de caráter geral e com sugestões para futuros estudos 

e desenvolvimentos do tema.   
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Abstract 
 

   This dissertation aims to contribute to the understanding of the stress-strain state of tension and 

forces installed in the retaining structure of vertical shafts, generated by its construction.  

In this work, we begin by presenting the most current geometry and techniques of shaft 

construction, as well as a brief review of the methods that estimate the earth pressure applied in shaft 

walls.  

The presentation of the case study is the starting point for the analysis of the parameters of the 

soil and materials to be considered, of the constructive phase, as well as the geometry of the solution 

which, since it is a somewhat complex solution, allows a general approach to the theme.  

The analysis was based on the automatic calculation program based on the finite element 

method, Plaxis 2D, to model the horizontal and the vertical sections of the shaft. 

The results were compared with simplified methods, as well as with the Calculation Note. 

In the final part, the possibility of changing the construction phase at the level of the excavation 

step is still approached, since this change, if feasible, could translate savings into the solution. 

The dissertation ends with conclusions of a general nature and with suggestions for future 

studies and developments of the theme. 
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1. Introdução 
 

1.1. Motivação e temas 
 

O crescimento urbano e a inerente complexidade de infraestruturas exigem, cada vez mais, 

novas formas de aproveitamento do espaço. Neste sentido, impõe-se o planeamento urbano que ilustra 

a importância da ocupação e valorização do subsolo. Da concorrência funcional surgem novas formas 

de ocupação subterrânea (parques de estacionamento, rede metropolitana, entre outros), considerando 

que a superfície se destina às funções habitacional, de comércio e serviços variados, essencialmente. 

Em consequência do crescimento urbano, as estruturas viárias subterrâneas garantem o 

acesso e a deslocação de pessoas, com maior rapidez e comodidade, encurtando distâncias e 

reduzindo custos. Assim sendo, torna-se imprescindível o recurso ao planeamento urbano como 

estratégia de intervenção no todo tecido urbano e, em especial, neste contexto das vias subterrâneas. 

Qualquer projeto de intervenção assume-se como um instrumento de base num contexto de 

planeamento. 

A expansão urbana desencadeia concorrência entre funções e valorização dos terrenos, 

conduzindo à migração de funções com menor poder de compra para fora das cidades. Com a saída 

de pessoas e de funções menos nobres para as periferias urbanas, a cidade torna-se um espaço em 

crescente valorização e de funções mais nobres. 

Com as migrações pendulares diárias da população recorre-se com maior frequência a modos 

de transporte que encurtem distâncias, como é exemplo, à escala urbana, o metropolitano. 

À escala mundial, o fenómeno urbano arrasta, por sua vez, a construção de vias de 

metropolitano tanto mais ramificadas, quanto mais a expansão urbana assim o exigir e facilitar. Dada 

a correlação entre o crescimento urbano e a complexidade da rede metropolitana, a nível mundial, a 

ramificação da referida rede é um indicador fiável da própria dimensão urbana do espaço construído. 

O projeto das infraestruturas referidas, pelo seu dimensionamento, acarreta custos e incertezas 

inerentes ao sistema urbano. 

 

 

 

1.2. Objetivo da tese 
 

Num projeto de Engenharia, a construção de estruturas pressupõe a identificação e o estudo 

das condicionantes à execução das mesmas. É objeto desta tese de mestrado a modelação da 

construção de um poço que visa garantir a manutenção ou a ventilação da estrutura principal, a linha 

do metropolitano, tendo por referência o Projeto de Execução do Poço de Ventilação nº7, integrado na 

Extensão do Metro de Argel (Melâneo et al., 2015). 

O principal desafio corresponde à definição dos impulsos de terras de dimensionamento a 

considerar na fase construtiva do poço, tendo sido, nesse âmbito, que se elaborou a presente 
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dissertação. O Capítulo 2 referencia, entre outros pontos, a grande incerteza na definição das referidas 

forças, fruto da geometria particular da estrutura em causa. 

O trabalho foi orientado para a simulação numérica, adaptando as características dos materiais, 

a geometria e o faseamento construtivo referidos na Nota de Cálculo do Poço (Melâneo et al., 2015). 

 

 

1.3. Estrutura da tese 
 

Relativamente à estrutura desta dissertação a mesma encontra-se organizada em seis 

capítulos: 

• Capítulo 1 – “Introdução”: estabelece-se um enquadramento à dissertação. É referida a 

importância e a necessidade de abordagem do tema, tecendo imediatamente objetivos para o 

trabalho a desenvolver e apresentando, em traços gerais, a forma como a informação foi 

organizada; 

• Capítulo 2 – “Poços”, definem-se os Poços ao nível da geometria, técnicas de execução e 

soluções analíticas desenvolvidas; 

• Capítulo 3 – “Caso de estudo”, destina-se à apresentação da obra que serviu de base para 

este estudo, fazendo uma breve descrição da mesma e dos pormenores/parâmetros que serão 

considerados nos capítulos seguintes como base de trabalho; 

• Capítulo 4 – “Modelação numérica da secção horizontal do caso de estudo”, como o próprio 

nome indica é o capítulo dedicado ao estudo pormenorizado da secção transversal do poço, 

dada a sua complexidade, tendo como ponto de partida a Solução Analítica de Kirsch; 

• Capítulo 5 – “Modelação numérica da secção vertical do caso de estudo”, destina-se à 

interpretação e previsão do comportamento da estrutura em fase de construção e exploração; 

• Capítulo 6 – “Conclusões e desenvolvimentos futuros”, onde são apresentados breves 

comentários aos dados apresentados nos capítulos supracitados, incluindo recomendações 

para eventuais desenvolvimentos futuros.  
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2. Poços 
 

Poços são obras de escavação geotécnicas, de caráter temporário ou definitivo, distintas pelo 

seu desenvolvimento vertical que pode atingir profundidades e extensão consideráveis, singulares pela 

geometria, técnicas construtivas e finalidades.  

Na atualidade, principalmente os poços NATM (New Austriac Tunneling Method), apresentam 

um amplo campo de aplicação em obras de engenharia. O recurso a esta técnica deve-se à sua simples 

execução e ao reduzido custo associados, principalmente no que diz respeito à reduzida necessidade 

de escoramentos e elementos de contenção e escoramento durante a construção do poço. Os poços 

são hoje em dia realizados em obras associadas a metropolitanos, “ferrovias, rodovias, transporte de 

energia, obras de saneamento, etc” (Campanhã e França, 2008). 

 

 

2.1. Geometria dos poços 
 

A sua crescente utilização reconhece a versatilidade em obra e as vantagens associadas à sua 

geometria. De facto, pode dizer-se que os poços são bastante versáteis nas diferentes fases da obra, 

desde a fase de construção desta, permitindo o acesso para ataque das diferentes frentes da 

escavação até à fase de serviço, representando a estrutura física de salas técnicas, saídas de 

emergência, acesso às estações de metropolitano, etc. 

A geometria circular ou elítica, tanto em poços singulares como em poços múltiplos, permite 

tirar partido do efeito de arco. Além de os elementos da estrutura estarem pratica ou totalmente a 

trabalhar à compressão, existe ainda a vantagem de não haver a necessidade, como já referido, de 

recorrer a escoramentos ou a ancoragens para conter as paredes do furo, o que traduz um maior 

espaço de manobra e de construção. 

A Figura 1, dos autores Campanhã e França (2008) é elucidativa da versatilidade anteriormente 

referida.  

 

 
Figura 1 - Poço da Estação da Luz (Metropolitano de São Paulo) 

Escoras 
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2.2. Técnicas de execução 
 
 Aquando da execução de um ou vários poços, a escolha da técnica construtiva a adotar 

depende diretamente da natureza do terreno, tratando-se de rocha ou solo. De acordo com o artigo de 

Doig (2012), esta distinção é feita pela capacidade autoportante do terreno.  

 Se o terreno é um maciço rochoso, a escolha da técnica a utilizar poderá depender dos 

equipamentos que a entidade responsável pela execução da escavação dispõe, com vista à economia 

do projeto final. Nestes casos, o recurso a revestimento tem como objetivo limitar a fragmentação na 

superfície da cavidade que na ausência deste poderá originar mecanismos. 

 Quando o solo é de natureza arenosa, poderá ser necessário o recurso a técnicas auxiliares 

de sustentação das paredes do furo ou até à melhoria das caraterísticas do solo. É comum, em 

Portugal, recorrer-se a cortinas de estacas secantes, tangentes ou espaçadas, como técnica auxiliar. 

A nível nacional, os dois primeiros são menos utilizados; é sobre uma solução de estacas espaçadas 

que se realizarão as simulações dos capítulos seguintes.  

Poderá não ser necessário aumentar a rigidez do terreno em toda o desenvolvimento do poço, 

se apenas extensões localizadas do solo apresentarem propriedades suscetíveis de condicionar a 

execução da solução. O tratamento localizado do solo poderá ser uma escolha mais viável. 

 Em solos de natureza argilosa a solução mais utilizada são as paredes tipo Berlim, 

reconhecidas pela economia e facilidade de execução. 

 Sucintamente, apresentam-se sob a forma de esquema algumas das técnicas mais relevantes 

na prática nacional: 

 

 
Figura 2 - Técnicas de execução de poços, adaptado de Doig (2012) 

SOLO
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2.3. Pressão de terras atuante em cavidades cilíndricas verticais 
 

Nesta secção é feita uma revisão dos métodos propostos para avaliar os impulsos de terras 

em cavidades cilíndricas verticais. 

A teoria dos impulsos de terra de Coulomb e o método de Rankine são as vias mais conhecidas 

para estimar os impulsos de terras em estruturas de suporte rígidas lineares. O modelo cilíndrico, por 

não se assemelhar ao modelo que os autores supracitados consideraram como base dos seus estudos, 

invalida a utilização das suas conclusões e soluções no dimensionamento de poços verticais. 

Em consequência, desenvolveram-se diversas abordagens nas quais se estuda o estado de 

tensão em paredes de suporte cilíndricas.  

De seguida apresenta-se uma breve revisão dos métodos mais conhecidos para estimar os 

impulsos de terras em poços circulares. 

 

 

2.3.1. Soluções analíticas 
 

De acordo com o estudo publicado por Tobar e Meguid (2010), Westergaard (1941) foi pioneiro 

na análise do estado de tensão num furo de pequeno diâmetro não revestido, com base no equilíbrio 

de uma cunha deslizante. A sua solução analítica revelou-se bastante limitada devido à especificidade 

do furo objeto de análise.  

Terzaghi (1943) propôs-se determinar o impulso de terras atuante no revestimento de poços 

de diâmetros superiores aos do primeiro autor, assumindo o comportamento elástico do solo e o 

equilíbrio com base numa cunha deslizante. Considerando as direções vertical e horizontal como 

direções principais, a pressão é dada pelas equações  (1) e  (2),                     

 

#$ = #& = #= 
 (1) 

#L = #K 
 (2) 

donde resulta que o estado de tensões ao longo do revestimento do poço é dado por 

 

56 =
ℎ
9
:O + 1
2:O

:O − (:O − 2)<=+

:O + <=
QRS=  

(3) 

tan T∗ = <=+ − 1
56<=

QR −
2:O
:O + 1

9
ℎ
<=
QRS= − 1
<=
QR  

(4) 
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Terzaghi demonstrou a importância da correta determinação deste parâmetro na sua 

experiência, verificando uma redução de cerca de 9% dos impulsos com o aumento de 1º no valor do 

ângulo de resistência ao corte de dimensionamento (Figura 3). 

 
Figura 3 - Sensibilidade na determinação dos impulsos atuantes no revestimento do poço, com a 

variação do ângulo de resistência ao corte, in Tobar e Meguid (2010) 

 

A variação dos impulsos é muito mais significativa nos primeiros metros, com tendência a 

estabilizar a partir de uma certa profundidade, como se pode ver também na Figura 6. 

 

 

Por outro lado, Prater (1977) baseou-se na teoria de Coulomb para desenvolver uma solução 

analítica que simulasse as condições axissimétricas. Para tal, assumiu uma superfície de rotura cónica, 

pela definição de forças tangenciais e radiais, T e F, respetivamente (Figura 4). 

 
Figura 4 - Forças atuantes no modelo de Prater (1977), in Tobar e Meguid (2010) 

 

 Esta abordagem revelou-se um avanço na compreensão deste fenómeno por ter em conta o 

efeito de arco da mesma, isto é, a capacidade que esta apresenta de redistribuir as cargas. Assim, 

materiais mais rígidos (menos deformáveis) absorverão cargas maiores que materiais menos rígidos 

(mais deformáveis). 
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 Na teoria de Prater (1977), a relação entre a tensão horizontal e a tensão vertical, U, é diferente 

da unidade e deve estar compreendida entre o coeficiente do impulso ativo, !', e o coeficiente de 

impulso em repouso, !@, da teoria de Coulomb. O impulso do terreno, P, é dado pela eq. (5): 

 

?= = 0.5!L8ℎ+ 
(5) 

onde, 

!L =
ℎ

9 tan F tan F + G 1
3 tan F −

9
ℎ − U

3 

(6) 

 

Na Figura 6, verifica-se que esta solução a partir de uma determinada profundidade a pressão 

do solo é nula, devendo ser considerado o valor máximo obtido na solução como o impulso de 

dimensionamento. A solução pode não apresentar viabilidade económica. 

 

Berezantzev (1958) propôs-se determinar os impulsos atuantes em paredes cilíndricas 

considerando a presença de sobrecarga no modelo (Figura 5), em condições axissimétricas, e 

considerando unitária a relação entre a tensão horizontal e a tensão vertical. 

 
Figura 5 - Distribuição de impulsos sobre uma parede cilíndrica, segundo Berezantzev (1958), in 

Tobar e Meguid (2010) 

 

Baseando a sua análise em métodos computacionais, Berezantzev (1958) desenvolveu a 

expressão que mais tarde foi estudada por Fujii et al. (1994), eq. (7). 

 

?' = 98 !'
X − 1 1 − 9

>Y
Z[= + C 9!'>Y\

+ cot T 9
>Y\

!' − 1 _ 

 (7) 

onde X = 2 tan(T′) tan(45 + Oa
+ ); >Y = 9 + ℎ !'; !' = b9<+(45 − Oc

+ ). 
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Cheng e Hu (2005) desenvolveram a expressão de Berezantzev ampliando o seu campo de 

ação para situações em que não se verificasse U = 1. A solução proposta é a eq.(8). 

 

?' = 98 !'
X − 1 1 − 9

>Y
Z[= + C 9!'>Y\

+ cot T 1 − U + X
X − 9d>Y\

!' _ 

(8) 

onde, 

X = U tan	+(45 + Oa
+ )-1; >Y = 9 + ℎ !'; d = 1 − U X[= tan	+ 45 + Oc

+ + 1; 0 < X < 1; T′ ≠ 0 

 

São apresentadas para um poço de profundidade h, raio a, sem sobrecarga à superfície e com 

Ta = 41º e _a = 0 as propostas de impulsos atuantes numa parede cilíndrica na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Variação da pressão no solo, em função da profundidade, nas diferentes teorias, in Tobar e 

Meguid (2010) 

  

Tendo por base estes modelos simplificados, a análise dos impulsos tem vindo a ser 

aperfeiçoada com a apresentação de novas propostas mais complexas na definição das propriedades 

do solo. 
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2.3.2.  Considerações finais 
 

Para além de limitações que possam existir – como é o exemplo já referido da solução de Prater 

que assume valores de pressão nulos a partir de uma dada profundidade – nenhuma das soluções 

analíticas apresenta resultados consistentes entre si a partir de uma profundidade superior a 

sensivelmente 2× i
'.  

Feita uma primeira análise à Figura 6 conclui-se imediatamente que todas as soluções 

apresentam valores de pressão, para as mesmas condições, inferiores ao estado ativo e ao estado de 

repouso. 

Embora diferentes de zero, as soluções de Terzaghi e Berezantzev consideram constante o 

valor de pressão no solo a partir de uma dada profundidade.  

Concluindo e em virtude dos resultados inconsistentes entre métodos e das soluções acima 

referidos, permanece a necessidade de definir corretamente o comportamento do solo e o estado de 

tensão do mesmo em geometrias como as dos poços. 
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3. Caso de estudo 
 

O presente capítulo é dedicado à descrição da obra que serviu de base à simulação numérica 

realizada na presente dissertação.  

Foram definidas três extensões de linha (Figura 7): extensão de linha entre El Harrach Centre 

e Bab Ezzouar (Lote 1); extensão de linha entre Ain Naadja e Baraki (Lote 2), na qual se insere o poço 

em questão; extensão de linha entre Place Des Martyrs, Bab El Oued e Chevalley (Lote 3). 

 

 
Figura 7 - Extensão do metro e oferta de transportes, em Argel 

 
 

Considerando apenas a extensão onde se insere o poço de ventilação, o projeto divide-se em 

três fases: 

1. Estudo Prévio: foram analisadas quatro alternativas de traçado, tendo como referência a 

identificação de zonas com maior densidade populacional e o conforto na realização do 

referido traçado. Em cada alternativa foram estudadas duas variantes: por um lado, uma 

extensão completamente subterrânea, e por outro uma extensão com troços de linha 

subterrâneos e troços à superfície. No Estudo Prévio foi selecionada uma alternativa 

apenas, que abrange 75.170 postos de trabalho, bem como escolas, universidades, centros 

de formação profissional, entre outros pontos de interesse e de significativa procura 

populacional. 
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2. Anteprojeto sumário: apenas sobre a alternativa escolhida da análise final de 1, com uma 

extensão total de 6,16 Kms e raios de curvatura compreendidos entre 350 e 5500 metros: 

Neste documento é estudada a inserção de seis estações de metro, dividindo a peça em 

várias fases; 

3. Anteprojeto detalhado: individualmente para cada fase definida no Anteprojeto resumido: 

Poço integrante da Fase 1, com uma extensão de 2,33 Kms e raios de curvatura 

compreendidos entre 350 e 1000 metros. Nesta fase é estudada a integração de duas 

estações de metro. 

 

3.1. Trabalhos de prospeção e ensaios realizados  
 

Os trabalhos de prospeção nas três fases foram divididos de modo a permitir estudar o terreno, 

tendo em conta a economia global da obra. 

Sucintamente, nas 3 fases do projeto realizaram-se os seguintes ensaios: 

 

 
Figura 8 - Trabalhos de prospeção e ensaios in-situ realizados nas diferentes fases de projeto 

 

Verifica-se que de fase para fase a extensão diminui e o número de ensaios tende a aumentar, 

aprimorando o conhecimento sobre o terreno e as suas propriedades em profundidade e nas extensões 

desejadas. 

Recorrendo às sondagens executadas, o trabalho de prospeção foi complementado com 

ensaios de laboratório, que permitiram determinar nas diferentes profundidades a granulometria do 

solo, o teor em água, os pesos volúmicos húmido e seco, os limites de Atterberg, entre outros. 
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Analisados os ensaios identificaram-se solos do Terciário e do Quaternário.  

Com base na prospeção geotécnica, o maciço no qual se irá executar o poço tem o perfil 

geológico apresentado na Figura 9. 

 
Figura 9 - Perfil geológico do maciço, adaptado de Melâneo (2015)	

Este é composto por: 

 
Camada de aterro 

 
Argilas vermelhas ou castanhas 

 
Argilas e areias com intercalações argilosas 

 
Argilas e saibros argilosos 

 
Margas amarelas d’El Harrach 

 
Saibros argilosos intercalados com grés 

 

 

Como se pode observar, embora a superfície do terreno onde é preconizado o poço não seja 

plana, nos capítulos seguintes vai considerar-se como tal por forma a poder desenvolver o estudo em 

condições axissimétricas. 

38,8m 
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3.2. Breve resumo das características dos solos e dos materiais 
  

A estratificação apresenta valores de resistência semelhantes, devendo-se a melhoria das 

propriedades essencialmente à sua disposição em profundidade. Os resultados dos ensaios 

apresentam-se extensivamente no Anexo 1. Sucintamente, os parâmetros geotécnicos considerados 

são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros geotécnicos considerados 

Camada γ (kN/m3) su (kPa) Eu (MPa) K0 

QA / QS 20,7 

z < 5 m : su = 104  

z≥5m:   su =104+0,90(z-5) 

z < 5 m : Eu = 73  

z≥5m:   Eu =73+0,60(z-5) 

0,6 

QM / TS 21,0 su =178+1,80(z-25) Eu = 142 + 1,50 (z-25) 
0,6 

 

 Facilitando a compreensão da variação dos parâmetros em profundidade: 

  

 

Figura 10 - Parâmetros geotécnicos em profundidade 
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Aquando da análise do perfil do terreno em profundidade conclui-se também que a construção 

do poço não intersetará o nível freático (NF), tendo sido identificado a cerca de 6 metros abaixo da cota 

de fundo do poço (Figura 9). No entanto, deve ter-se sempre em conta possíveis variações da posição 

do NF, uma vez que se realizaram os ensaios piezométricos nos meses de junho de 2014, julho de 

2015 e agosto de 2015, onde se espera que a precipitação seja mínima. 

Nestes casos devem ser definidos à priori critérios de alerta e alarme que contemplem a 

possibilidade de manifestação de água nas paredes do poço. 

 

 

3.3. Faseamento construtivo 
 

Considerando Melâneo et al. (2015), o faseamento construtivo da construção do poço e da sua 

ligação ao túnel do metropolitano é o seguinte: 

1- Desvio de todas as redes existentes (rede de eletricidade, condutas de gás, condutas de água, 

etc); 

2- Decapagem do terreno e preparação da plataforma de trabalho onde irá ser integrado o 

estaleiro; 

3- Execução das estacas (1 metro de diâmetro); 

4- Saneamento da cabeça das estacas (até aproximadamente à profundidade de 1 metro); 

5- Escavação do terreno junto à face interior da viga de coroamento e posterior aplicação de 10cm 

de betão projetado; 

6- Colocação das armaduras e betonagem da viga de coroamento em simultâneo com a viga da 

soleira da entrada; 

7- Escavação junto à superfície interior do primeiro anel de reforço e consequente escavação com 

passo igual a 1.5m, marcado pela projeção do revestimento de betão projetado entre estacas 

e à face destas (betão projetado) – ver Figura 13; aplicação do sistema de drenagem; 

8- Colocação da armadura e betonagem do primeiro anel interior de reforço (a cerca de 7 metros 

de profundidade); 

9- Escavação junto à superfície interior do segundo anel de reforço e consequente escavação 

com passo igual a 1.5m, marcado pela projeção do revestimento de betão projetado entre 

estacas e à face destas (betão projetado); aplicação do sistema de drenagem; 

10- Colocação da armadura e betonagem do segundo anel interior de reforço (a cerca de 14 metros 

de profundidade); 

11- Escavação junto à superfície interior do terceiro anel de reforço e consequente escavação com 

passo igual a 1.5m, marcado pela projeção do revestimento de betão projetado entre estacas 

e à face destas (betão projetado); aplicação do sistema de drenagem; 

12- Colocação da armadura e betonagem do terceiro anel interior de reforço (a cerca de 21 metros 

de profundidade); 
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13- Escavação até à cota de fundo do poço com passo igual a 1.0m, marcado pela projeção do 

revestimento de betão projetado entre estacas e à face destas (betão projetado); aplicação do 

sistema de drenagem; 

14- Colocação da armadura e betonagem da laje de fundo do poço; 

15- Enchimento do poço com materiais de aterro ao nível médio da escavação da galeria de 

ventilação e construção de uma laje temporária em betão; 

16- Demolição das estacas na zona de abertura da ligação da galeria, com o términus dos trabalhos 

de escavação previstos; 

17- Escavação ao nível da galeria de ventilação, demolição das estacas na zona de abertura 

respetiva e finalização dos trabalhos de escavação (fase definitiva do projeto específico); 

escavar até abaixo da secção da galeria e aterro até à cota pretendida. 

18- Escavação ao nível da fundação (fundo, base, profundidade), aplicação da membrana 

impermeabilizante e betonagem do revestimento definitivo do poço a definir. 

 

Este faseamento, à exceção do passo de escavação de 1.5m, será considerado no capítulo 5, 

aquando da modelação dos referidos trabalhos. 

 

 Na Figura 11 apresenta-se uma vista da execução do poço. 

 

 
Figura 11 - Escavação do poço (janeiro de 2016) 
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3.4. Solução executada 
 
 A solução tem a secção transversal apresentada nas figuras 12 e 13. 

 

 
Figura 12 - Secção transversal do poço nº7, in Melâneo et al. (2015) 

 

 
Figura 13 - Pormenor construtivo das estacas do Poço nº 7, in Melâneo et al. (2015) 
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Será simulada, nos próximos capítulos, a presença do edifício adjacente ao poço por meio de 

uma sobrecarga. 

 

 
Figura 14 - Edifício adjacente ao poço 
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4. Modelação Numérica da secção horizontal do caso de estudo 
 

A modelação do poço foi feita com recurso ao programa Plaxis. Este permite simular a interação 

entre o solo e a estrutura. Tem a grande vantagem que a modelação contempla o faseamento 

construtivo pretendido, permitindo analisar esforços, estados de tensões, deformações, entre outros, 

em cada passo de construção. 

Dado que a solução construtiva que se pretende analisar é composta por estacas afastadas, a 

modelação em condições axissimétricas deve ser precedida de homogeneização da secção transversal 

da estrutura de suporte de terras, que combina estacas com betão projetado. 

Assim, a análise inicia-se com o modelo plano horizontal para aferir por via numérica a 

espessura equivalente de um suporte com espessura constante. Este modelo foi validado com a 

solução de Kirsch. 

 

4.1. Validação do modelo numérico 
 

A solução analítica de Kirsch é aplicada no âmbito da validação de modelos que tenham por 

base um meio elástico linear, infinito, isotrópico e contínuo, com geometrias semelhantes à que se 

segue, Figura 15, onde se consideram as direções horizontal e vertical principais. 

 

 
Figura 15 - Modelo da Solução analítica de Kirsch 

 
 
 

O cálculo das tensões principais é feito com base nas seguintes eqs. (9) e (10): 

 

#LL =
7
2 ∙ 1 + k ∙ 1 − 9

+

>+ − 1 − k ∙ 1 − 49
+

>+ + 39
l

>l cos 2n  

(9) 
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#$$ =
7
2 ∙ 1 + k ∙ 1 + 9

+

>+ − (1 − k) ∙ 1 + 39
l

>l cos(2n)  

(10) 

Onde, 

 #LL – componente normal da tensão na direção radial; 

 n – ângulo medido no sentido positivo, conforme Figura 15; 

 #$$ – componente normal da tensão na direção tangente à parede do poço; 

r – distância entre o centro do poço do ponto a considerar; 

p – pressão; devo indicar que, uma vez que k=1, a pressão a considerar vai ser a horizontal; 

a – raio do poço; 

k – quociente entre a tensão horizontal mínima e máxima. 

 

Tendo em consideração k=1, resulta: 

#LL = 7 1 − 9
+

>+  

(11) 

 

#$$ = 7 1 + 9
+

>+  

(12) 

Considere-se, numa primeira análise, uma pressão p=1 MPa. Após análise dos resultados 

demonstrados concluiu-se que junto à parede do poço (r=6m) a tensão radial, #LL, é nula e a tangencial, 

#$$, é máxima, tendendo ambas a estabilizar para o valor da pressão considerada (Figura 16).  

 
Figura 16 - Tensões radial e tangencial em função da distância ao centro do poço 

 

Como esperado, com o afastamento ao centro do poço deixa de se sentir a influência do mesmo 

no estado de tensões. 
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4.2. Análise numérica 
 

Comparativamente com a Solução Analítica de Kirsch (Figura 15), a geometria da solução de 

contenção do caso de estudo é bastante complexa.  
Tirando partido da bi-simetria do problema modelou-se apenas ¼ da secção transversal do 

poço. Esta simplificação requer ainda a definição de condições de fronteira sobre os eixos de simetria: 

impedir deslocamentos horizontais no eixo vertical e impedir deslocamentos verticais no eixo horizontal. 

Para isso, com o auxílio do menu Loads do Plaxis, traçaram-se as características Horizontal fixities e 

Vertical fixities, no eixo vertical e horizontal, respetivamente (Figura 17). 

 

 
Figura 17 - Condições de fronteira do modelo 

 

O modelo foi definido conforme Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Definições gerais do modelo 

General 
Model Plane strain 

Elements 15-Node 

Acceleration 

Gravity Angle -90º      1.0G 

x-acc 0 

y-acc 0 

Earth gravity 0,001 [m/s
2
] 

Units 

Length m 

Force kN 

Time day 
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Aquando da definição do modelo e de acordo com a tabela anteriormente apresentada, não foi 

possível anular por completo o valor da aceleração da gravidade. Na tentativa de ultrapassar esta 

limitação do software, serão considerados nulos os pesos volúmicos dos materiais integrantes da 

modelação transversal do poço.  

 
Como referido no ponto 1 do presente capítulo, a Solução Analítica de Kirsch é viável 

considerando, entre outros aspetos, um comportamento elástico do solo. Assim sendo, com vista à 

validação do modelo assumido no Plaxis com a referida Solução Analítica, os materiais terão que 

apresentar parâmetros elásticos. Sendo o solo o único material existente, os parâmetros adotados 

foram os indicados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetros do solo em regime elástico 

Material Set Material Model Linear elastic 

General properties 8o\p'q  0 [kN/m
3
] 

8o\p'q  0 [kN/m
3
] 

Stiffness E 85 [MPa] 

r (nu) 0,3 

 

 

Considera-se um modelo ajustado ao problema e passível de ser utilizado para simular o 

comportamento do poço (com 6 metros de raio), aquele cujas tensões radial e tangencial se 

assemelharem ao apresentado anteriormente na Figura 16. Está apenas por definir a distância a que 

deverá ser aplicado o carregamento de valor p (neste caso, como já referido, p=1MPa) do centro da 

escavação. Testaram-se distâncias de 10m, 40m e 80m, adiante mencionados como stáv = 105, 

stáv = 405 e stáv = 805, respetivamente. 

 
Figura 18 - Modelo com distância carga-centro de escavação igual a 10m 

6 m 
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Figura 19 - Modelo com distância carga-centro de escavação igual a 40m 

 

 

 

 
Figura 20 - Modelo com distância carga-centro de escavação igual a 80m 
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Em cada um dos modelos após aplicação da carga selecionou-se a secção horizontal que 

passa pelo centro da escavação, registando os valores das tensões horizontais e verticais. Tendo 

definido estes dois valores para cada ponto da secção considerada compararam-se os resultados com 

os já apresentados da solução de Kirsch. Foram os seguintes:  

 
 

 
Figura 21 - Solução Analítica de Kirsch VS. Modelação no software Plaxis 

 
 

É percetível que o modelo cujo stáv = 105 não se adequa, pois o seu comportamento difere 

em muito do esperado pela Solução Analítica. Por sua vez, os outros dois modelos apresentam uma 

boa resposta face ao esperado. Daqui em diante utiliza-se o modelo com stáv = 405 por apresentar 

uma maior definição a pequenas distâncias do centro de escavação, que se traduz numa malha mais 

apertada, logo com erro baixo. 
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4.3. Modelo numérico com estacas e betão projetado 
 

Dada a natureza dos materiais em profundidade, essencialmente argilosos, os parâmetros 

referidos na Tabela 1 simulam o comportamento não drenado do solo. 

 

4.3.1.  Análise elástica linear 
 

Foram introduzidas as estacas no modelo (Figura 22) com vista a estimar a rigidez do sistema 

de contenção de terras composto pelas estacas e betão projetado, e aferir a espessura equivalente de 

um suporte contínuo. 

De modo a reproduzir o comportamento elástico linear do modelo, os parâmetros foram os 

utilizados no ponto 2 deste capítulo, referidos na Tabela 3. 

  

 
Figura 22 - Pormenor do modelo representativo da secção transversal com poço com a consideração 

de estacas 

 

Determinaram-se os deslocamentos na cavidade, para carregamentos sucessivos de 100kPa, 

200kPa e 300kPa, obtendo deslocamentos totais radiais iguais a 0.296mm, 0.591mm e 0.887mm, 

respetivamente. As deformadas e os deslocamentos dos dez pontos selecionados encontram-se 

indicados nos Anexos 2 e 3, respetivamente. 

Não só as deformações na cavidade poderão ser alvo de análise neste tipo de modelações. 

Nesse sentido, verificou-se o comportamento elástico em todos os pontos da malha gerada no software 

numa análise tensão-deformação. Para os carregamentos indicados obtiveram-se para os referidos 

pontos, nas direções vertical e horizontal, os valores de tensão (#vv,	#xx e #vx) e extensão (dvv,	dxx e 

dvx).  
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Sabendo que  

 

# = #vv
2 − #xx2

+
+ #vx

2
+
 

(13) 

 

d = dvv
2 − dxx2

+
+ dvx

+
 

(14) 

obtiveram-se os resultados indicados na mesma base gráfica (Figura 23). 

 

 
Figura 23 - Análise tensão-deformação dos modelos carregados com p=100kPa, p=200kPa e 

p=300kPa, no regime elástico 
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4.3.2.  Análise elastoplástica 
 

Encontrando-se validado o modelo construído pela Solução Analítica, com parâmetros de solo 

elásticos, segue-se a verificação da resposta deste aquando da inserção de parâmetros elastoplásticos. 

Paralelamente aos considerados na Tabela 3, nesta fase os parâmetros a definir são os seguintes: 

 

Tabela 4 - Parâmetros do solo em regime elastoplástico 

Material Set Material Model Linear elastic 

General properties 8o\p'q  0 [kN/m
3
] 

8o\p'q  0 [kN/m
3
] 

Stiffness E 85 [MPa] 

r (nu) 0,3 

Strength _Lyz  120 [kN/m
2
] 

{  0º 

 

A análise elastoplástica segue a metodologia apresentada no ponto imediatamente anterior, 

tendo sidos obtidos deslocamentos totais radiais iguais a 0.296mm, 0.591mm e 0.885mm, para os 

carregamentos de 100kPa, 200kPa e 300kPa, respetivamente. 

A verificação do comportamento elástico perfeitamente plástico nos pontos da malha numa 

análise tensão-deformação foi realizada, uma vez mais, como indicado no ponto imediatamente anterior 

e os seus resultados apresentados sob a mesma figura. 

 
Figura 24 - Análise tensão-deformação dos modelos carregados com p=100kPa, p=200kPa e 

p=300kPa, no regime elástico perfeitamente plástico 
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4.3.3.  Análise comparativa 
 

Finalmente, foi feita a comparação entre os deslocamentos na face da cavidade. Selecionados 

dez pontos da superfície foi determinado o deslocamento total radial (Anexo 3). Verificou-se que os 

deslocamentos apresentam uma variação relativamente constante (variação máxima de 6%) em todos 

os cenários considerados, à exceção de quando o modelo cujo solo tinha propriedades elastoplásticas 

foi carregado com 300 kPa, onde o erro foi de cerca de 8%, devido à plasticidade. 

 

Genérica e graficamente a deformação na face da cavidade é a apresentada na Figura 25: 

a)  
 

b)  
 

Figura 25 - Deformação isotrópica do modelo após carregamento: a) malha; b) pormenor 

 

Era expetável que na simulação com resposta elastoplástica o valor de erro fosse maior, visto 

que foi o único que apresentou pontos da malha em regime plástico, percetível na Figura 27, e que 

estes se situam junto à superfície interior do poço (Figura 26). O erro não se verificou nulo devido à 

geometria do modelo. 

 

a)  b)  

Figura 26 - Pontos de plastificação (p=300kPa): a) modelo; b) pormenor 
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Compilando os resultados das análises tensão-deformação supracitadas na mesma base 

gráfica, obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 27. 

 

 
Figura 27 - Análise tensão-deformação dos modelos carregados com p=100kPa, p=200kPa e 

p=300kPa, nos regimes elástico e elástico perfeitamente plástico 

 

4.4. Estudo de sensibilidade 
 

Para compreender o comportamento do poço em estudo, foram realizados 3 modelos 

horizontais que intersetam as 3 zonas geotécnicas: a meio da primeira camada de solo; na fronteira 

entre camadas; e ao nível da laje de fundo. Estes permitem avaliar o grau de desenvolvimento das 

deformações plásticas. 

Os parâmetros utilizados nos modelos são referidos na Figura 10 e sumariamente  

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Propriedades do terreno e condições de carregamento 

Zona geotécnica Profundidade [m] Peso volúmico [kN/m
3
] E [MPa] Su [kPa] p [kPa] 

ZG1 15 20,7 79 113 225,9 

ZG2 25 20,7 85 122 350,1 

ZG3 35 21,0 157 196 480,6 
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 Os impulsos foram calculados tendo por base a teoria de impulso de terras de Coulomb: 

 

7 = k×8×ℎ + k×C 

(15) 

 

Onde, 

 p – impulsos horizontais; 

 k – quociente entre a tensão horizontal mínima e máxima; 

 8 - peso volúmico do solo; 

 h – profundidade; 

 q – sobrecarga. 

 

Nesta fase o valor do carregamento, p, tem em conta, além dos impulsos horizontais, o estado 

de tensão que se faz sentir devido à presença de um edifício adjacente ao poço nº7. Para isso, 

consideraram-se os valores estipulados em projeto de k@ = 0,6 e 7y}~zíÄ~Å = 66k:/5+, tendo por base 

uma distribuição de tensões em profundidade de Mohr-Coulomb. 

À semelhança da análise anteriormente realizada verificou-se em cada um dos cenários 

identificados na Tabela 5 o estado de tensão dos pontos do solo: para ZG1 e ZG3 o terreno e a estrutura 

respondem na totalidade da sua extensão de forma elástica, não se verificando qualquer ponto de 

plastificação (Figura 28); no ZG2 já se verificaram pontos de plastificação no terreno adjacente às 

estacas, como se pode verificar na Figura 29, embora em número reduzido o que não compromete a 

estabilidade global da obra. Ainda que difíceis de diferenciar entre si são apresentadas as deformadas 

de cada uma das situações acima indicadas. 

 

 

   

Figura 28 - Ausência de pontos plastificados quando o modelo 

reproduz a interseção com as ZG1 e ZG3: a) modelo; b) 

pormenor 

Figura 29 - Pontos plastificados 

quando o modelo está sujeito 

às condições da ZG2 

 

a) b) 
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Figura 30 - Deformada nas 

condições da ZG1 
Figura 31 - Deformada nas 

condições da ZG2 
Figura 32 - Deformada nas 

condições da ZG3 

 

 

 Sucintamente, tendo como anteriormente os pontos de controlo à superfície interior do poço, 

para cada um dos cenários obtiveram-se os seguintes valores de deslocamento horizontal: 

 

Tabela 6 - Deslocamento horizontal radial para cada cenário em estudo 

Zona geotécnica Deslocamento horizontal médio (mm) 

ZG1 0,527 (6,4%) 

ZG2 0,746 (6,4%) 

ZG3 0,959 (4,8%) 

 
 A grandeza dos deslocamentos sugere, à partida, um sobredimensionamento da solução. 
 
 

4.5. Modelo equivalente com estrutura de contenção contínua 
 

A consideração do modelo axissimétrico parte do pressuposto que todo e qualquer plano da 

escavação que passe no centro da mesma e se desenvolva em profundidade é igual, o que não se 

verifica na geometria considerada (Figura 13). Assim, considerou-se a definição de uma geometria 

equivalente, isto é, considerar uma estrutura de suporte com rigidez equivalente à solução adotada na 

construção composta por estacas e betão projetado. 

Tendo por base os modelos elaborados em que o solo apresentava propriedades 

elastoplásticas, fixou-se o valor do módulo de elasticidade do suporte contínuo em 31 GPa e estimou-

se a espessura que este deveria ter. Inicialmente, definiu-se uma espessura de 0,80m que se verificou 

desadequada, uma vez que as deformações à superfície de escavação eram significativamente 

inferiores às calculadas anteriormente aquando da análise do comportamento elastoplástico do modelo 

definido no Capítulo 4, para os valores de carga 7 = 100,200,300  kPa. Nesta fase testaram-se as 

espessuras de 0.50m, 0.60m, 0.70m e 0.80m. Os deslocamentos radiais na superfície da cavidade são 

os da Figura 33. 
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Figura 33 - Deslocamentos radiais totais dos modelos contínuos 

 

Os valores de deformação foram bastante aproximados para uma espessura de 0,60m     

(Anexo 4). 
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De modo a verificar o funcionamento do modelo em simulações cujos parâmetros variam fez-

se o mesmo exercício para as condições das zonas geotécnicas 1, 2 e 3, e mais uma vez se obtiveram 

deslocamentos horizontais na superfície interior do poço muito próximos dos modelos apresentados no 

ponto 4.3. 

Considera-se, assim, uma estrutura de suporte contínua de 0,60m para o modelo a construir. 

 

   
Figura 34 - Comparação entre as deformadas do modelo inicial e do modelo equivalente (ampliadas 

1000 vezes) 

 
A alteração da geometria provoca uma variação do estado de tensão de alguns pontos do 

modelo, nomeadamente dos pontos adjacentes às estacas. Assim, para cada um dos cenários 

identificados no ponto 4.3. verificamos que não existem pontos plastificados nos modelos contínuos. A 

ausência de plastificação era esperada, uma vez que aquando da consideração de um modelo que não 

contém estacas, não é mobilizado o efeito de arco por estas provocado. 
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5. Modelação Numérica da secção vertical do caso de estudo 
 

Este capítulo é dedicado à modelação numérica da secção vertical do poço, incluindo a fase 

de escavação e a execução da parede, com recurso ao programa Plaxis 2D. 

Pretende-se avaliar também neste capítulo a influência do faseamento construtivo na execução 

do poço, pelo que todos os cálculos são repetidos para passos de escavação de 2m e 3m. 

 

5.1. Definições gerais  
 

Contrariamente ao que se verificou na modelação da secção transversal do poço, neste ponto 

ter-se-á em consideração a distribuição das diferentes camadas de solo em profundidade e os materiais 

definidos no projeto do poço nº7. É ainda de referir que nesta modelação foi considerado o estado 

axissimétrico, por forma a tirar partido da simplicidade gráfica da modelação. 

 As definições gerais do modelo considerado são as seguintes: 

 

Tabela 7 - Definições gerais do modelo 

General Model Axisymmetric 

Elements 15-Node 

Acceletation Gravity Angle -90º      1.0G 

x-acc 0 

y-acc 0 

Earth gravity 9,8 m/s^2 

Units Length m 

Force kN 

Time day 

 
 

Mediante estas condições surge assim a problemática de como modelar da forma mais correta 

possível a solução anteriormente apresentada, sendo analisadas duas variantes. 
 

Como referido, por forma a simular a presença do edifício adjacente ao poço, considerou-se 

uma carga distribuída com o valor de 66 kN/m
2
.  

 
5.1.1. Modelo da solução sem estacas 
 

Este ponto tem como objetivo recriar as condições de projeto relativas ao processo construtivo. 

Em projeto a simulação da escavação do poço baseou-se no pressuposto que a rigidez das estacas 

permitiria cerca de 50% de alívio de tensões do solo, isto é, os impulsos de dimensionamento são 

metade dos que se considerariam caso o modelo considerasse a presença das estacas (SANTOS et 

al., 2015). Esta consideração não foi suportada por cálculos, mas sim pela experiência do projetista. 
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Os resultados seguintes são relativos ao cálculo considerando conservativamente a totalidade dos 

impulsos. 

Numa primeira análise, com base nas condições de terreno anteriormente apresentadas, 

propriedades dos materiais, espessura equivalente da parede, simetria do problema, carregamento à 

superfície com vista à simulação da presença do edifício adjacente, entre outros, construiu-se o modelo 

apresentado na Figura 35: 

 
Figura 35 - Modelo em profundidade do poço (cluster) 

 
Ao longo do desenvolvimento do trabalho o modelo da Figura 35 foi sendo modificado de modo 

a obter os resultados pretendidos. Assim, numa primeira fase, substituiu-se a cortina de estacas pela 

ferramenta Plate, cujos parâmetros foram escolhidos simulando o comportamento pretendido. Esta 

alteração deveu-se ao facto de ser possível, com o recurso a esta ferramenta, a determinação de 

esforços na cortina. 

Por outro lado, aquando da definição do faseamento construtivo já no módulo do programa 

Calculations, a consideração do passo de escavação a estudar tem que ser tida em conta nesta fase. 

Quer isto dizer que tiveram que ser definidas, à priori, na superfície a escavar camadas com espessura 

igual ao mínimo múltiplo comum, isto é, para o estudo dos passos de escavação de 2 e 3 metros 

consideraram-se camadas de 1m. 

Finalmente, dada a variabilidade dos parâmetros em profundidade consideraram-se 3 camadas 

com parâmetros médios: 

Tabela 8 - Propriedades das camadas de solo 

 Peso volúmico [kN/m
3
] K0 E [MPa] Su [kPa] 

ZG1 20,7 0,6 73,0 104,0 

ZG2 20,7 0,6 79,3 113,45 

ZG3 20,7 0,6 157,75 196,9 
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O modelo do Plaxis, tomadas todas as considerações anteriormente indicadas, é apresentado 

na Figura 36: 

 
																				Figura 36 - Modelo em profundidade do poço 

 
Concluídas as etapas mencionadas com base no faseamento construtivo, obtiveram-se, para 

cada um dos casos em estudo, os seguintes resultados: 

 

Figura 37 - Malha deformada após escavação 

do poço até à cota da laje de fundo, 

considerando um passo de escavação de 2m 

 

Figura 38 - Malha deformada após escavação 

do poço até à cota da laje de fundo, 

considerando um passo de escavação de 3m 
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À primeira vista, feita a comparação dos resultados a uma escala de deformações semelhantes, 

não há alterações significativas. Avaliaram-se os pontos de relevo para o estudo e conclusão acerca 

da possibilidade de aumentar o passo de escavação do poço, nomeadamente: deslocamentos 

horizontais (na superfície interior do poço) e verticais (ao nível da laje de fundo) máximos, esforço 

normal na cortina, esforço transverso na cortina, momento fletor na cortina, pontos de plastificação no 

terreno. Estes parâmetros serão demonstrados de forma genérica nos parágrafos seguintes, 

encontrando-se toda a informação devidamente pormenorizada no Anexo 6. 

 

 

Figura 39 - Deslocamentos horizontais no final 

da execução do poço 

 

Figura 40 - Deslocamentos verticais no final da 

escavação do poço 

 

No que diz respeito a deslocamentos, o deslocamento horizontal máximo é, para a 

consideração de passo de escavação de 2.0m e 3.0 m, respetivamente, igual a 62 mm e 67mm (cujas 

relações com a altura da escavação são de 0,16% e 0,17%, respetivamente), e verifica-se 

sensivelmente a um terço da profundidade da cortina de estacas.  

O deslocamento vertical máximo não se encontra na cortina de estacas, mas sim na laje de 

fundo. No entanto, este toma valores de 1,86m em ambas as simulações. Este valor elevado é irrealista, 

justificável por se tratar de uma análise segundo o modelo constitutivo de Mohr-Coulomb. É importante 

perceber que não se prevê que este empolamento aconteça, mas sim que é também originado pela 

sensibilidade do Plaxis a situações de perda de confinamento (neste caso, e por se tratar de um 

empolamento, vertical) após escavação do terreno. Não deverá este ser um parâmetro condicionante 

das conclusões a retirar, mas uma possível solução para a sua eliminação seria a consideração de um 

modelo Hardening Soil. 
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Seguidamente, analisaram-se os esforços obtidos na cortina de estacas. É de realçar que esta 

é uma análise que ganha significado pois, apesar da simplificação que a geometria permitiu 

desenvolver no modelo em estudo, a configuração circular do poço e a assunção de que as condições 

de terreno nesta análise são simétricas radialmente, permite concluir que a distribuição dos esforços é 

radial. A estrutura tirará ainda partido do efeito de arco que se mobiliza, estando todos os componentes 

da mesma à compressão. 

Resumidamente, obtiveram-se os seguintes esforços máximos na cortina: 

 

Tabela 9 - Esforços máximos obtidos na cortina de estacas 

 Esforço Normal (kN/m) 
Esforço Transverso 

(kN/m) 
Momento fletor (kNm/m) 

Passo de 

escavação 

de 2m 

 

 

Esforço normal máximo: 

242,76 kN/m 

 

 

Esforço transverso 

máximo: 5,38 kN/m 

 

 

Momento fletor máximo: 

116,04×10
-3

 kNm/m 

Passo de 

escavação 

de 3m 

 

 

Esforço normal máximo: 

243,27 kN/m 

 

 

Esforço transverso 

máximo: 5,41 kN/m 

 

 

Momento fletor máximo: 

116,67×10
-3

 kNm/m 

 
 

Em ambas as simulações podemos concluir que o esforço normal se deve maioritariamente ao 

peso próprio da cortina de estacas, uma vez que não existe nenhum carregamento coincidente com o 

eixo desta. O esforço transverso máximo é obtido à profundidade da laje de fundo, uma vez que é o 
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elemento que oferece rigidez perpendicularmente à cortina, havendo ainda picos nas fronteiras entre 

camadas, ainda que não tão significativos como a presença da laje de fundo e nas profundidades onde 

se encontram construídos os anéis de reforço interiores. Como é de esperar, nos pontos em que a 

estrutura se depara com elementos introdutores de rigidez transversal (anéis de reforço e laje de fundo), 

os valores de momento fletor são superiores. Note-se finalmente que, quer o esforço transverso, quer 

o momento fletor, devido à reduzida rigidez das estacas (originada pela elevada esbelteza das 

mesmas), o efeito de arco torna-se preponderante quando comparado à rigidez transversal. 

Finalmente, apresenta-se a distribuição dos pontos de plastificação em cada um dos modelos. 

 

 

Figura 41 - Pontos de plastificação no final da 

execução do poço, considerando um passo de 

escavação de 2m 

 

Figura 42 - Pontos de plastificação no final da 

execução do poço, considerando um passo de 

escavação de 3m 

 

 

A extensão da plastificação é muito diminuta, o que em nenhum dos casos compromete a 

estabilidade global da obra, sendo que a presença das estacas contribuirá positivamente para a 

eliminação do efeito observado na Figura 41 e na Figura 42.  
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Embora o passo de escavação considerado não seja rigorosamente o mesmo que o definido 

em projeto, todos os restantes parâmetros e metodologias são semelhantes. No entanto, os 

deslocamentos obtidos em projeto são sensivelmente metade dos apresentados nas simulações acima 

indicadas. Esta diferença justifica-se pela consideração da totalidade dos impulsos atuantes na parede 

do poço, ao invés de considerar somente 50% dos mesmos. 

De forma gráfica, no projeto apresentado por meio de um modelo contínuo e nos cálculos 

realizados e apresentados por meio de Plate, a simulação do faseamento construtivo segue o raciocínio 

apresentado na Figura 43.  

 

 
Figura 43 - Etapas consecutivas do faseamento construtivo adotado na modelação da escavação do 

poço 

 

 Uma vez que ambos os modelos assumem hipóteses demasiado conservativas, acresce a 

necessidade de desenvolver um modelo que permita obter resultados mais próximos dos esperados. 

 

 

5.1.2.  Modelo da solução com estacas 
 

Mediante o exposto, surge a necessidade de desenvolver um modelo que tenha em conta a 

presença das estacas numa fase anterior à escavação do poço. Embora a solução apresente estacas 

afastadas, a rigidez das mesmas poderá ter influência no comportamento do poço. 
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5.1.2.1. Estimativa da espessura equivalente das estacas e do 
betão projetado 

 

Por tudo o que já foi justificado, considera-se essencial simular, nas condições referidas no 

início do subcapítulo 5.1., o efeito positivo das estacas no terreno. Efetivamente, e embora ainda que 

não se mobilize o efeito de arco pretendido em momento anterior à escavação, não pode ser 

desprezado o facto de serem estacas de diâmetros consideravelmente grandes e relativamente 

próximas entre si. Apesar de se tratarem de elementos discretos, as estacas revelam-se elementos 

com elevada rigidez e, assim que é construído o primeiro anel de reforço (a uma profundidade de 7 

metros), as estacas encontram-se a trabalhar solidariamente em 2 pontos – na viga de coroamento à 

superfície e no anel de reforço –, não podendo de forma alguma desprezar-se o efeito das mesmas 

nos cálculos.  

Tendo por base o modelo equivalente calculou-se o contributo de cada um dos elementos da 

solução (estacas e betão projetado), definindo na espessura equivalente qual a espessura que simula 

o efeito das estacas e qual a espessura que simula o efeito do betão projetado. A área em secção 

transversal foi calculada com o auxílio do programa de cálculo Excel, recorrendo a uma Macro de 

cálculo de áreas de figuras irregulares e tendo por base as coordenadas dos pontos que serviram de 

base na modelação da secção horizontal. Homogeneizou-se a secção seguindo o raciocínio das eqs. 

(16) e (17): 

 

Çypq'Ä'pyÉo~& = Ñypq'Ä'ppq ×Öypq'Ä'p
Ñypq'Ä'ppq ×Öypq'Ä'p + ÑYÜpq ×ÖYÜ

×0,6	(5) 

(16) 

e 

ÇYÜ
yÉo~& =

ÑYÜpq ×ÖYÜ
Ñypq'Ä'ppq ×Öypq'Ä'p + ÑYÜpq ×ÖYÜ

×0,6	(5) 

(17) 

 

Onde, 

 Çypq'Ä'pyÉo~&
 representa a espessura equivalente associada às estacas; 

 ÇYÜ
yÉo~&

 representa a espessura equivalente associada ao betão projetado; 

 Ñypq'Ä'ppq  representa a área das estacas na secção transversal da solução; 

 ÑYÜpq   representa a área do betão projetado na secção transversal da solução; 

 Öypq'Ä'p representa o módulo de Young das estacas; 

 ÖYÜ representa o módulo de Young do betão projetado. 

 

Assim sendo, podemos considerou-se que as estacas corresponderiam a uma espessura de 

0,5m e o betão projetado a uma espessura equivalente de 0,10m. 
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5.1.2.2. Simulação numérica 
 

Já referida e justificada a necessidade de considerar o efeito das estacas na modelação da 

solução, e uma vez que estas são executadas na totalidade da sua extensão numa fase prévia à 

escavação, as estacas serão representadas por meio de cluster, enquanto que o betão projetado será 

simulado por meio da ferramenta Plate. 

 

 
Figura 44 - Pormenor da solução adotada 

 

De facto, e tendo sempre por base o faseamento construtivo definido à priori, a escavação é 

modelada de forma semelhante à já apresentada na Figura 43, como é possível observar na Figura 45. 

 

  

Figura 45 - Etapas consecutivas do faseamento construtivo adotado na modelação da escavação 

do poço 

 
É imediatamente percetível que está a ser considerada a presença das estacas, como 

pretendido, simulando corretamente a projeção do betão em cada fase de escavação. 
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5.1.2.3. Comparação de resultados 
 

São objeto de análise os pontos que se evidenciaram no capítulo 5.1.1.1., aquando da 

comparação entra as duas soluções apresentadas e os resultados previstos. 

Relativamente aos deslocamentos horizontais na superfície de escavação, obtiveram-se para 

passos de escavação de 2m e 3m, o valor máximo de 1,1mm. 

 

Figura 46 - Deslocamentos na superfície interior do poço no final da execução da laje de fundo, 

tendo em conta avanços de escavação de 2m e 3m 
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Estes valores estão de acordo com os previstos inicialmente que, às profundidades analisadas 

aquando da realização do Estudo de sensibilidade do capítulo 4.4., são apresentados em seguida: 

 

Tabela 10 - Deslocamentos horizontais nas profundidades definidas para as diferentes zonas 

geotécnicas 

Zona 

geotécnica 

Estudo de 

sensibilidade 

Passo de escavação de 

2m 

Passo de escavação de 

3m 

ZG1 0,572mm (erro: 6,4 %) 0,419mm 0,420mm 

ZG2 0,746mm (erro: 6,4 %) 0,761mm 0,772mm 

ZG3 0,959mm (erro: 4,8 %) 0,989mm 1,11mm 

 

As diferenças entre os valores esperados pela realização da modelação da secção transversal 

e os obtidos aquando da modelação da escavação do poço são bastante pequenas. Era de esperar 

que não fossem iguais pois, entre outros fatores: a) a modelação transversal não teve em consideração 

deformações que pudessem ser induzidas pelo faseamento construtivo considerado; b) os parâmetros 

usados no Estudo de Sensibilidade foram os parâmetros exatos estimados para a profundidade em 

questão, abordados no Capítulo 3.2. (Figura 10), tendo sido utilizados parâmetros médios para as 

camadas do modelo vertical; c) o facto de existirem travamentos (anéis de reforço) ao longo da 

superfície interior do poço para controlo da flexão do mesmo. Ainda assim, a relação entre eles é 

bastante razoável e os valores de deslocamento perfeitamente admissíveis em obra. O efeito dos 

travamentos, situados a profundidades de 7,0m, 14,4m e 21,8m é perfeitamente visível nos resultados 

apresentados. 

 

 Face ao modelo contínuo sem estacas, os esforços obtidos revelaram-se muito mais sensíveis 

ao faseamento construtivo.  

O esforço transverso e o momento fletor, como já justificado, não apresentam extrema 

importância para a análise, uma vez que assumem valores muito reduzidos e por se tratar de uma 

estrutura que tira essencialmente partido do efeito de arco, deixando todos os elementos sujeitos a 

esforços de compressão, com distribuição radial de tensões; quanto ao esforço normal, em projeto é 

sugerida a consideração de um diagrama “médio”, à semelhança do considerado na Figura 47, 

permitindo assim a definição das forças de dimensionamento. 

 Pela análise da Figura 46 a uma profundidade de 38m os deslocamentos horizontais na 

cavidade têm sentidos opostos, o que à primeira vista sugere disparidade entre os modelos. No entanto, 

analisando os gráficos à escala do problema, a diferença entre os dois modelos é de aproximadamente 

1.5mm (relação com a vertical de 0,004%), valor esse bastante aceitável em situação de obra. O sentido 

dos deslocamentos é justificado pela rigidez que a laje de fundo oferece perpendicularmente à 

superfície da cavidade.  
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Tabela 11 - Esforços máximos obtidos na cortina de estacas 

 Esforço Normal (kN/m) 
Esforço Transverso 

(kN/m) 
Momento fletor (kNm/m) 

Passo de 

escavação 

de 2m 

 

Esforço normal máximo:   

-15,18 kN/m 

 

Esforço transverso 

máximo: -4,34 kN/m 

 

Momento fletor máximo: 

0,95 kNm/m 

Passo de 

escavação 

de 3m 

 

Esforço normal máximo: -

47,15 kN/m 

 

Esforço transverso 

máximo: -20,10 kN/m 

 
 

Momento fletor máximo: -

3,20 kNm/m 

 

 O esforço normal é muito inferior ao verificado no capítulo 5.1.1.1., uma vez que a ferramenta 

Plate neste ponto simula apenas o betão projetado. Assim, o peso próprio das estacas não é espelhado 

nestes esforços. 
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Figura 47 - Tratamento dos resultados obtidos pelo programa de cálculo automático Plaxis, no projeto 

do PV7 

 

 Uma vez reconhecida a limitação do programa no que toca ao desconfinamento e à 

descompressão do solo em cada passo de escavação, é de esperar que os diagramas de esforços 

espelhem a redistribuição de esforços (tracejado azul, da fig. 47) que o modelo automaticamente 

produz para gerar o equilíbrio da estrutura. Esses diagramas têm que ser tratados para eliminar o efeito 

das redistribuições de esforços (tracejado vermelho, da fig. 47) e, posteriormente, aplicados os 

coeficientes de segurança que determinam o diagrama de esforço de dimensionamento. 

Em suma, o modelo desenvolvido neste ponto, a nível de deformações é bastante mais próximo 

do esperado pelo estudo realizado no Capítulo 4., do que os modelos estudados e apresentados no 

ponto 5.1.1. 
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Relativamente aos pontos de plastificação, e uma vez que está a ser considerada a presença 

das estacas nestes últimos modelos, é de esperar que o efeito observado na Figura 41 e na Figura 42 

deixe de ser observado (ou seja significativamente reduzido). Como se pode observar na Figura 48 e 

na Figura 49, o efeito foi substancialmente minimizado. 

 

 

 

Figura 48 - Pontos de plastificação no final da 

execução do poço, considerando um passo de 

escavação de 2m 

 

Figura 49 - Pontos de plastificação no final da 

execução do poço, considerando um passo de 

escavação de 3m 

 
 

Uma vez mais a superfície plastificada não é condicionante, não colocando em causa a 

estabilidade global da obra. Note-se, finalmente, que a mancha de pontos plastificados aquando da 

consideração de um passo de escavação de 3m se deve ao facto de não se considerar um modelo 

infinito. Isto poderá sugerir que o modelo considerado não tem extensão suficiente, o que influenciará 

diretamente os parâmetros medidos visto que o modelo pode estar a considerar que a fronteira rígida 

se encontra na zona de influência do poço. 
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5.1.3.  Modelo da solução com estacas, com extensão do terreno 
 

Após análise da Figura 49, considerou-se um modelo com fronteiras rígidas mais afastadas do 

poço, por forma a analisar a influência destas. Assim sendo, seguindo a mesma metodologia 

considerou-se o modelo apresentado na Figura 50.  

 

 
Figura 50 - Modelo considerado no estudo de sensibilidade à extensão de solo a considerar 

 

 Determinaram-se os deslocamentos na superfície interior do poço. Estes resultados são 

apresentados seguidamente nas figuras 51 e 52 e na Tabela 12, contrapostos com os apresentados 

na Tabela 10. 
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Figura 51 - Deslocamentos na superfície interior 

do poço no final da execução da laje de fundo, 

tendo em conta um passo de escavação de 2m, 

após extensão do terreno no modelo 

 

Figura 52 - Deslocamentos na superfície interior 

do poço no final da execução da laje de fundo, 

tendo em conta um passo de escavação de 3m, 

após extensão do terreno no modelo 

  

Ao nível dos deslocamentos radiais na superfície da cavidade o modelo anterior não indicia 

que as fronteiras rígidas tenham sido colocadas próximas da zona de influência dos mesmos, uma 

vez que os deslocamentos obtidos são muito semelhantes entre análises. 

À semelhança do que foi visto anteriormente, por forma a ter a perceção da escala na análise 

dos deslocamentos os resultados das figuras 51 e 52 são apresentados sobre a mesma base gráfica 

na Figura 53. 
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Figura 53 - Deslocamentos radiais totais no final da execução da laje de fundo 
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Sucintamente, para as diferentes zonas geotécnicas: 

 

Tabela 12 - Deslocamentos horizontais nas profundidades definidas para as zonas geotécnicas do 

modelo 

Zona 

Geotécnica 

Estudo de 

sensibilidade 

Passo de 

escavação de 

2m 

(apresentado 

em 5.1.2.2.) 

Passo de 
escavação de 

2m (após 
extensão de 

terreno) 

Passo de 

escavação de 

3m 

(apresentado 

em 5.1.2.2.) 

Passo de 
escavação de 

3m (após 
extensão de 

terreno) 

ZG1 0,572mm 0,419mm 0,416mm 0,420mm 0,416mm 

ZG2 0,746mm 0,761mm 0,811mm 0,772mm 0,775mm 

ZG3 0,959mm 0,989mm 1,142mm 1,11mm 1,143mm 

 

Quanto aos pontos de plastificação, a mancha de pontos plastificados mantém-se conforme 

visto anteriormente: 

 

 

Figura 54 - Pontos de plastificação no final da execução do poço, considerando um passo de 

escavação de 2m, após extensão de terreno no modelo 
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Figura 55 - Pontos de plastificação no final da execução do poço, considerando um passo de 

escavação de 3m, após extensão de terreno no modelo 

 

No entanto, dado o afastamento à escavação os resultados não são influenciados pela presença destes 

pontos plastificados. 

 

 

 Concluindo, as diferenças entre os deslocamentos são muito pequenas para a grandeza de 

valores observados, pelo que o primeiro modelo não está desajustado para o estudo em questão. Isto 

é, as fronteiras rígidas não se encontram na zona de influência dos fatores de análise que deverão ser 

tidos em conta em situação de obra. 
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5.1.4.  Análise dos impulsos horizontais ao longo da escavação do 
poço 

 

 

Tome-se o modelo imediatamente anterior como alvo de comparação neste ponto 

(considerando o passo de escavação de 3m, por exemplo). Como visto no capítulo 2, todos os métodos 

analíticos desenvolvidos para determinar os impulsos sofridos nas paredes de um poço vertical se 

revelaram bastante inconclusivos. 

Em jeito de conclusão, são apresentados em seguida os impulsos obtidos no modelo 

supramencionado em fases anterior à escavação e posterior à execução da laje de fundo do poço. 

 
Figura 56 - Variação das tensões horizontais em profundidade 

 

Não se verificou uma descompressão significativa após a escavação do poço.  

Dada a continuidade da viga de coroamento, e pela sua elevada rigidez quando comparada ao 

terreno envolvente, a descompressão espera-se nula ou praticamente nula, o que se verifica pela 

Figura 56.  
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No restante desenvolvimento do poço a descompressão é baixa. Isto deve-se à presença das 

estacas no terreno. Embora sejam estacas afastadas, têm diâmetros consideráveis face ao seu 

afastamento e espera-se que aquando da escavação (e numa fase anterior à projeção de betão que 

possibilitará a solidarização das mesmas), a descompressão do solo não seja elevada, o que mais uma 

vez se confirma. 

Desta forma, numa solução que considere apenas a aplicação do revestimento da cavidade 

sem a preconização de qualquer elemento numa fase anterior ao início da escavação que aumente a 

rigidez do terreno é esperada uma maior descompressão do solo, isto é, uma maior variação entre o 

estado de repouso (antes da escavação) e a mobilização do estado ativo (após escavação). Por esta 

razão, qualquer comparação direta com as soluções apresentadas no Capítulo 2 não permitiria aferir 

uma conclusão válida, dada a dependência visível da solução utilizada em projeto.  
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6. Soluções alternativas 
 

Dada a dificuldade de definição das ações e, pelo facto da solução se encontrar efetivamente 

sobredimensionada, este capítulo tem em vista a apresentação de soluções alternativas ao projeto. 

Assim sendo, considera-se inicialmente uma solução que contempla metade das estacas da solução 

de projeto e, posteriormente, soluções semelhantes à solução de projeto com redução do raio das 

estacas. 

Analogamente ao que já foi referido, tirar-se-á partido da bissimetria nas modelações das 

secções horizontais e considerar-se-á a axissimetria nas modelações de desenvolvimento vertical. 

 

6.1. Redução do número de estacas da solução 
 

Conforme referido, a primeira proposta de solução apresentada é semelhante à do projeto, no 

entanto contempla apenas 16 estacas igualmente espaçadas, que adiante é identificada como Proposta 

1 (Figura 57). 

  

Figura 57 - Proposta 1 (16 estacas) 

 

Com vista à definição de um modelo de espessura equivalente mediram-se os deslocamentos 

radiais totais nos mesmos pontos de controlo do subcapítulo 4.3.2.  

Obtiveram-se, para os mesmos valores de carregamento os deslocamentos horizontais radiais 

médios apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Deslocamento horizontal radial médio para a solução proposta 

p	(kPa)	 Deslocamento	horizontal	médio	(mm)	
100	 0,329	(erro:18,40%)	
200	 0,657	(erro:	18,43%)	
300	 0,983	(erro:	18,40%)	
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 Contrariamente ao verificado nas modelações anteriores, os deslocamentos apresentam um 

erro significativamente maior, isto é, uma variação significativa dos deslocamentos máximo e mínimo 

medidos nos pontos de controlo (e apresentados no Anexo 7). A solução apresentada, embora 

heterogénea, não revela um comportamento isotrópico à superfície, o que leva a concluir que um estudo 

em condições axissimétricas poderá não ser a melhor abordagem ao tema. Recomenda-se, neste caso 

específico, o modelo tridimensional. 

 

 

6.2. Variação do raio das estacas na solução de projeto 
 

Considerando, uma vez mais, que a solução apresentada em projeto sugere 

sobredimensionamento, a economia da solução pode obter-se, por exemplo, reduzindo o raio das 

estacas. Inicialmente igual a 0.5m, neste ponto serão apresentadas três soluções com raios iguais a 

0.35m, 0.40m e 0.45m, respetivamente. 

 

6.2.1.  Raio das estacas da solução igual a 0.35m 
 

A solução proposta é semelhante à de projeto, no entanto as estacas têm 0.35m de raio (Figura 

58). Adiante identificada como Proposta 2. 

 
Figura 58 – Proposta 2 (estacas com raio igual a 0.35m) 

 Os deslocamentos obtidos à superfície estão apresentados, para cada situação de 

carregamento, na Tabela 14 e os cálculos dos mesmos apresentados no Anexo 7. 

 

Tabela 14 - Deslocamento horizontal radial médio para a solução proposta 

p (kPa) Deslocamento horizontal médio (mm) 

100 0,419 (6,76%) 

200 0,837 (6,82%) 

300 1,250 (7,23%) 
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 Tendo por base os modelos auxiliares de espessura constante elaborados no ponto 4.5., 

determinou-se qual a espessura equivalente correspondente à solução proposta neste ponto. 

 

 

 

Figura 59 - Deslocamentos radiais totais dos modelos contínuos 
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O modelo equivalente a considerar tem uma espessura constante e igual a 0,40m. 

 

Com vista à determinação da espessura a considerar, aquando da modelação em Plaxis, das 

estacas e do betão projetado seguiu-se o raciocínio das equações 16 e 17. Obtiveram-se, para as 

estacas e para o betão projetado, espessuras iguais a 0.24m e 0.16m, respetivamente. 

 

A modelação do desenvolvimento vertical foi análoga à do capítulo 5.1.3., e os resultados serão 

apresentados adiante. 

 

 

6.2.2.  Raios das estacas da solução iguais a 0.40m e 0.45m 
 

Faça-se a leitura do ponto imediatamente anterior para soluções cujo raio das estacas é 0.40m 

e 0.45m, adiante identificadas como Proposta 3 e Proposta 4, respetivamente. 

 

 
Figura 60 – Proposta 3 (estacas com raio igual a 

0.40m) 

 
Figura 61 – Proposta 4 (estacas com raio igual 

a 0.45m) 

 Os deslocamentos obtidos à superfície estão apresentados, para cada situação de 

carregamento, na Tabela 18 e os cálculos dos mesmos apresentados no Anexo 7. 

 

Tabela 15 - Deslocamento horizontal radial médio para a solução proposta 

p (kPa) Solução proposta (r=0.40m) Solução proposta (r=0.45m) 

100 0,368 (6,7%) 0,329 (5,2%) 

200 0,736 (6,7%) 0,657 (5,2%) 

300 1,098 (6,9%) 0,982 (6,0%) 
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Da mesma forma se determinaram as espessuras dos modelos equivalentes (Figura 62): 

Solução proposta (estacas com raio igual a 
0.40m) 

Solução proposta (estacas com raio igual a 
0.45m) 

  

  

  

Figura 62 - Deslocamentos radiais totais dos modelos contínuos 
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6.2.3.  Análise comparativa 
 

As soluções apresentadas têm uma evidente redução ao nível da rigidez, face à solução de 

projeto. Interessa estudar a sua viabilidade de execução em obra estimando os deslocamentos 

horizontais à superfície do poço. Assim, são apresentados sobre a mesma base gráfica na Figura 63. 

 
Figura 63 - Deslocamentos horizontais ao longo do desenvolvimento do poço, para as diferentes 

soluções apresentadas 
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 Comprova-se que a perda de rigidez provoca um aumento do deslocamento esperado. No 

entanto, os valores de deslocamento continuam a ser bastante reduzidos (e em linha com os previstos 

pela modelação das secções horizontais de cada solução), o que sugere que uma destas soluções 

propostas poderá vir a revelar-se bastante mais atrativa do ponto de vista económico. 

 

 

6.3.  Análise económica das diferentes soluções 
 

Neste ponto é feita a análise económica das quatro soluções apresentadas neste capítulo, 

comparativamente à solução apresentada em projeto. 

Numa primeira fase estimou-se a variação da quantidade de betão, armadura e betão 

projetado, por metro de desenvolvimento do poço, utilizados nas diferentes soluções. É importante 

referir que as armaduras consideradas em projeto foram calculadas tendo por base esforços muito 

superiores aos obtidos nesta dissertação. Assim, por uma facilidade de cálculo, considera-se uma 

redução de armadura proporcional à redução de betão na estaca, isto é, é mantida a relação aço/betão 

(Anexo 8). Estas reduções são apresentadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Redução de cada material, por metro de desenvolvimento do poço, face à solução de 
projeto 

Material Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 

Betão 50,00% 51,00% 36,00% 19,00% 

Armadura 50,00% 51,00% 36,00% 19,00% 

Betão projetado - 62,63% 1,48% -2,39% -2,36% 

 

 Registe-se que reduções negativas traduzem a necessidade de uma maior quantidade de 

material, por metro de desenvolvimento do poço, face à solução apresentada em projeto. 

 

 

 Analisando a tabela supra, conclui-se que a única Proposta que contempla uma redução geral 

dos materiais é a Proposta 2. É efetivamente a que apresenta menor rigidez, como foi visto 

anteriormente, pelo que também é a que tem deslocamentos radiais superiores associados. Quanto às 

restantes soluções à partida não é possível quantificar a redução geral.  

 

Desta forma, passou-se a uma análise tendo em conta os custos de mercado dos materiais, 

bem como o custo com a furação aquando da execução das estacas: 

• Custo de furação: 50€/ml; 

• Custo do betão: 80€/m3; 

• Custo do aço: 0,90€/kg; 

• Custo do betão projetado: 50€/m
2
 em alçado. 
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Estima-se, portanto, que as soluções rondem os seguintes valores: 

 

Tabela 17 - Custo das soluções 

	 Projeto	 Proposta	1	 Proposta	2	 Proposta	3	 Proposta	4	
Custo	de	furação	 	71	680,00		€		 	35	840,00		€		 	71	680,00		€		 	71	680,00		€		 	71	680,00		€		
Custo	do	betão	 	2	010,62		€		 	1	005,31		€		 	985,20		€		 	1	286,80		€		 	1	628,60		€		
Custo	do	aço	 	8	641,92		€		 	4	320,96		€		 	4	234,54		€		 	5	530,83		€		 	6	999,96		€		

Custo	do	betão	projetado	 	73	136,28		€		 	73	136,28		€		 	73	136,28		€		 	73	136,28		€		 	73	136,28		€		
Custo	da	solução	 	155	468,82		€		 	114	302,55		€		 	150	036,02		€		 	151	633,90		€		 	153	444,83		€		

 
 

 Conclui-se que a proposta tem uma redução do custo significativa (26%); as restantes têm 

reduções menores, compreendidas entre 1% e 3%. 
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7. Conclusões e Desenvolvimentos futuros 
 

7.1. Conclusões  
 

No sentido de controlar o comportamento em profundidade da estrutura, dada a sua geometria 

e a necessidade de recorrer ao regime axissimétrico para a representar, concluiu-se que teria que se 

analisar o comportamento da secção horizontal, prevendo a resposta do modelo em várias 

profundidades. A análise comparativa dos resultados com a modelação numérica da secção vertical 

serve assim de termo de comparação, conferindo ao projetista confiança e sensibilidade aos resultados 

obtidos e esperados.  

 A geometria complexa que a solução apresenta perpendicularmente ao desenvolvimento do 

poço torna-se difícil de representar num modelo axissimétrico, pelo que foi necessário analisar duas 

variantes: uma em que a contenção de terras fosse representada por um suporte contínuo, e outra que 

considera a presença das estacas antes da escavação, embora com uma geometria equivalente e 

passível de representar em modelo axissimétrico. 

 No suporte do poço, verifica-se o efeito de arco esperado pelos reduzidos esforço transverso 

e momento fletor, atuantes no mesmo. No entanto, a consideração do processo construtivo conduz à 

geração de ciclos de carga e descarga que, por sua vez, geram “picos” no diagrama de esforço normal 

facilmente justificados pela necessidade de redistribuição de esforços da estrutura ao longo das 

diferentes fases construtivas. Assim sendo, como foi visto, a obtenção dos valores de esforço normal 

considerados no dimensionamento são fruto de uma análise e tratamento dos mesmos obtidos com 

recurso ao Plaxis, detetada a limitação do mesmo neste ponto. 

 Por forma a estudar a influência da extensão de terreno considerada no modelo foi 

desenvolvido um último e, tendo por base uma análise semelhante à anteriormente apresentada, 

comparados os resultados. 

 Finalmente, foram apresentadas soluções alternativas, por se considerar que a de projeto se 

encontrava sobredimensionada. É de realçar que, embora os deslocamentos horizontais radiais médios 

obtidos nas Propostas 1 e 4 sejam semelhantes, foi estudada a influência da geometria da solução na 

análise dos resultados. A espessura equivalente a considerar seria a mesma em ambas as propostas, 

no entanto, é expectável que haja um maior alívio do solo após escavação na Proposta 1 que na 

Proposta 4. Os resultados pelo método aplicado não refletiriam esta previsão. 

 

7.2. Sugestões e desenvolvimentos futuros 
 

 Surge imediatamente a necessidade de comparar os valores obtidos com os que se verificarão 

em obra, por meio de instrumentação e monitorização dos deslocamentos, que se revelam o parâmetro 

de controlo dos trabalhos. 

 Interessa ainda a consolidação destes resultados num modelo tridimensional, por forma a 

comparar posteriormente com as análises realizadas nesta dissertação e com os resultados obtidos 

em obra. O modelo tridimensional supera a limitação imposta pela axissimetria do problema ao 
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considerar constante o perfil de solo em toda a superfície lateral do poço, atendendo à heterogeneidade 

do terreno e da rigidez da solução de contenção. Como justificado, esta heterogeneidade influencia a 

redistribuição de esforços da estrutura, fazendo variar os esforços de dimensionamento. 

 Finalmente, e ainda no âmbito do modelo tridimensional, destaca-se a possibilidade de serem 

estudados diferentes abordagens à construção/execução da ligação do poço vertical com o túnel que 

este servirá devido à redistribuição de esforços e à assimetria que esta ligação provocará na 

estrutura/modelo. 
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Anexo 1 – Ensaios in-situ para determinação dos parâmetros 
geotécnicos 

 
Tabela 18 - Poço de ventilação PV7. Identificação das sondagens utilizadas para realização de 

ensaios SPT e respetivo número de ensaios, por fase 

Fase do 
projeto 

Código de 
sondagens 

Comprimento 
da sondagem 

Número de 
ensaios SPT 

realizados 

1ª fase 
(2013) 

S-2 45 15 

S-16 26 5 

2ª fase 
(2014) 

S0+250 35 7 

S0+350 45 9 

3ª fase 
(2015) 

SC303 30 19 

SC304 35 23 

SC304A 50 33 

SC304B 50 33 

SC305 50 33 

 
 

Tabela 19 - Poço de ventilação PV7. Identificação das sondagens utilizadas para a realização de 

ensaios pressiométricos e respetivo número de ensaios, por fase 

Fase do 
projeto 

Código de 
sondagens 

Comprimento 
da sondagem 

Número de 
ensaios 

pressiométricos 

1ª	fase	
(2013)	 SP-2	 45	 22	

2ª	fase	
(2014)	

S0+250	 35	 7	
S0+350	 45	 5	

3ª	fase	
(2015)	

SP304A	 50	 17	
SP304B	 50	 17	
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Tabela 20 - Resultados de campo e normalizados dos ensaios SPT 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Nspt N60 (N1)60 Código da 
sondagem 

Estratificação 
Profundidade [m] 

Inicial Final 

1ª fase (2013) 

S-2 QA+QS+QM 

1,5 2,0 34 23 - 

5,5 6,0 29 23 - 

8,0 8,5 R - - 

10,0 10,5 71 65 - 

14,0 14,5 61 56 - 

16,0 16,5 22 20 - 

20,0 20,5 13 12 - 

30,0 30,5 32 29 - 

33,0 33,5 38 35 - 

35,0 35,5 32 29 - 

37,0 37,5 38 35 - 

39,0 39,5 40 37 - 

41,0 41,5 37 34 - 

43,0 43,5 40 37 - 

45,0 45,5 41 38 - 

S-16 
QA+QS+QM 

4,4 4,9 7 5 - 

6,5 7,0 19 17 - 

9,4 9,9 9 8 - 

13,3 13,8 33 30 - 

TS 20,5 21,0 36 33 17 

2ª fase (2014) 

S0+250 

QA+QS+QM 

5,0 5,3 R - - 

10,0 10,5 26 24 - 

15,0 15,5 26 24 - 

TS 

20,0 20,5 49 45 - 

25,0 25,5 100 92 - 

30,0 30,3 R - - 

35,0 35,3 R - - 

S0+350 

QA+QS+QM 

5,0 5,5 22 17 - 

10,0 10,5 29 27 - 

15,0 15,5 20 18 - 

20,0 20,5 31 28 - 

25,0 25,5 46 42 - 

30,0 30,5 37 34 - 

TS 

35,0 35,3 R - - 

40,0 40,3 R - - 

45,0 45,3 R - - 

3ª fase (2015) SC 303 R 
1,5 2,0 9 6 - 

3,0 3,1 R - - 
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Ensaios SPT (continuação) 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Nspt N60 (N1)60 Código da 
sondagem 

Estratificação 
Profundidade [m] 

Inicial Final 

  

  

  4,5 5,0 17 13 - 

QA+QS+QM 

6,0 6,5 11 10 - 

7,5 8,0 23 20 - 

9,0 9,5 29 25 - 

TS 

10,5 11,0 30 28 19 

12,0 12,1 R - - 

13,5 14,0 47 43 26 

TG 

15,0 15,2 R - - 

16,5 16,6 R - - 

18,0 18,1 R - - 

TS 

19,5 19,6 R - - 

21,0 21,1 R - - 

22,5 22,5 R - - 

24,0 24,1 R - - 

TG 

25,5 25,5 R - - 

27,0 27,1 R - - 

28,5 28,6 R - - 

SC 304 

R 1,5 2,0 4 3 - 

QA+QS+QM 

3,0 3,5 15 10 - 

4,5 5,0 27 21 - 

6,0 6,5 28 24 - 

7,5 8,0 22 19 - 

9,0 9,5 19 17 - 

10,5 11,0 28 26 - 

12,0 12,5 31 28 - 

13,5 14,0 33 30 - 

15,0 15,5 38 35 - 

16,5 17,0 53 49 - 

18,0 18,4 60 55 - 

19,5 20,0 51 47 - 

TG 

21,0 21,1 R - - 

22,5 22,6 R - - 

24,0 24,5 41 38 19 

TS 

25,5 25,6 R - - 

27,0 27,1 R - - 

28,5 28,5 R - - 

TG 
30,0 30,1 R - - 

31,5 31,6 R - - 
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Ensaios SPT (continuação) 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Nspt N60 (N1)60 Código da 
sondagem 

Estratificação 
Profundidade [m] 

Inicial Final 

  

    
33,0 33,1 R - - 

34,5 34,5 R - - 

SC 304A 

QA+QS+QM 

1,5 2,0 45 31 - 

3,0 3,4 60 41 - 

4,5 5,0 20 16 - 

6,0 6,5 24 21 - 

7,5 8,0 43 37 - 

9,0 9,5 42 37 - 

10,5 11,0 22 20 - 

12,0 12,5 30 28 - 

13,5 14,0 26 24 - 

15,0 15,5 29 27 - 

16,5 17,0 30 28 - 

18,0 18,5 20 18 - 

19,5 20,0 32 29 - 

21,0 21,5 49 45 - 

22,5 23,0 58 53 - 

24,0 24,3 55 50 - 

25,5 25,8 60 55 - 

27,0 27,1 R - - 

28,5 28,6 R - - 

TS 30,0 30,1 R - - 

TG 
31,5 31,6 R - - 

33,0 33,1 R - - 

TS 

34,5 34,6 R - - 

36,0 36,1 R - - 

37,5 37,5 R - - 

39,0 39,1 R - - 

40,5 40,6 R - - 

42,0 42,1 R - - 

43,5 43,6 R - - 

45,0 45,0 R - - 

TG 

46,5 46,5 R - - 

48,0 48,0 R - - 

49,5 49,5 R - - 

SC 304B QA+QS+QM 

1,5 2,0 3 2 - 

3,0 3,5 24 17 - 

4,5 5,0 18 14 - 
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Ensaios SPT (continuação) 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Nspt N60 (N1)60 Código da 
sondagem 

Estratificação 
Profundidade [m] 

Inicial Final 

  

  

  

6,0 6,5 13 11 - 

7,5 8,0 14 12 - 

9,0 9,5 18 16 - 

10,5 11,0 73 67 - 

12,0 12,5 22 20 - 

13,5 13,9 78 72 - 

15,0 15,5 23 21 - 

17,2 17,7 30 28 - 

18,0 18,5 38 35 - 

19,5 20,0 35 32 - 

21,0 21,5 39 36 - 

22,5 23,0 18 17 - 

24,0 24,5 20 18 - 

25,5 26,0 27 25 - 

27,0 27,5 24 22 - 

28,5 29,0 31 28 - 

30,0 30,5 28 26 - 

31,5 32,0 33 30 - 

33,0 33,5 60 55 - 

TS 

34,5 34,8 R - - 

36,0 36,4 R - - 

37,5 37,8 R - - 

39,0 39,3 R - - 

40,5 40,7 R - - 

42,0 42,1 R - - 

43,5 43,6 R - - 

45,0 45,1 R - - 

46,5 46,6 R - - 

TG 
48,0 48,1 R - - 

49,5 49,6 R - - 

SC 305 QA+QS+QM 

1,5 2,0 19 13 - 

3,0 3,5 60 41 - 

4,5 5,0 24 19 - 

6,0 6,5 28 24 - 

7,5 8,0 33 29 - 

9,0 9,5 60 52 - 

10,5 11,0 60 55 - 

12,0 12,5 40 37 - 
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Ensaios SPT (continuação) 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Nspt N60 (N1)60 Código da 
sondagem 

Estratificação 
Profundidade [m] 

Inicial Final 

    

  

13,5 14,0 47 43 - 

15,0 15,5 44 40 - 

16,5 17,0 34 31 - 

18,0 18,5 44 40 - 

19,5 20,0 60 55 - 

21,0 21,5 60 55 - 

22,5 23,0 60 55 - 

24,0 24,0 R - - 

25,5 26,0 27 25 - 

27,0 27,5 32 29 - 

28,5 29,0 52 48 - 

30,0 30,1 R - - 

TS 

31,5 31,6 R - - 

33,0 33,1 R - - 

34,5 34,6 R - - 

36,0 36,1 R - - 

37,5 37,6 R - - 

TG 

39,0 39,1 R - - 

40,5 40,6 R - - 

42,0 42,1 R - - 

43,5 43,5 R - - 

45,0 45,0 R - - 

TS 

46,5 46,5 R - - 

48,0 48,1 R - - 

49,5 49,5 R - - 

*R=Recusa 

 
 

Tabela 21 - Resultados dos ensaios pressiométricos 

Ensaios Pressiométricos 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Pf (kPa) PI (kPa) E (Mpa) E/PI Código da 
sondagem 

Estratificação Profundidade [m] 

2ª fase (2014) SP-2 QA+QS+QM 

1,0 899 1198 9,90 8,26 

2,0 695 1057 9,54 9,03 

3,0 616 1066 10,03 9,41 

4,0 619 887 7,81 8,80 

5,0 913 1120 8,74 7,80 
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Ensaios Pressiométricos (continuação) 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Pf (kPa) PI (kPa) E (Mpa) E/PI Código da 
sondagem 

Estratificação Profundidade [m] 

  

    

6,0 790 1188 10,03 8,44 

7,0 877 1146 10,15 8,86 

8,0 950 1324 10,27 7,76 

9,0 1262 1706 10,52 6,17 

10,0 1380 1872 14,25 7,61 

11,0 1110 1719 11,17 6,50 

12,0 795 1112 9,08 8,17 

13,0 999 1296 9,76 7,53 

14,0 1015 1225 9,86 8,05 

15,0 465 1279 19,46 15,22 

16,0 1238 1526 10,27 6,73 

17,0 962 1318 10,53 7,99 

18,0 1225 1554 9,92 6,38 

19,0 1174 1566 10,66 6,81 

20,0 839 976 4,38 4,49 

21,0 827 1248 9,90 7,93 

22,0 923 1197 7,22 6,03 

S0+250 
QA+QS+QM 

3,0 1293 2251 29,40 13,06 

6,0 541 1281 3,94 3,08 

9,0 1481 2340 14,45 6,18 

12,0 1293 2191 25,24 11,52 

15,0 2423 4586 89,84 19,59 

18,0 2385 4125 52,99 12,85 

TS 21,0 2659 3214 19,69 6,13 

S0+350 QA+QS+QM 

9,0 958 1443 14,33 9,93 

12,0 886 1157 8,22 7,10 

15,0 1540 2306 20,30 8,80 

18,0 308 476 5,28 11,09 

21,0 378 510 4,82 9,45 

3ª fase (2015) SP 304A QA+QS+QM 

1,5 503 787 11,88 15,10 

4,5 513 562 3,31 5,89 

7,5 530 688 4,60 6,69 

10,5 1680 2200 54,17 24,62 

13,5 1093 1856 37,68 20,30 

16,5 1891 2110 11,50 5,45 

19,5 855 1716 134,85 78,58 

22,5 1487 2386 111,02 46,53 
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Ensaios Pressiométricos (continuação) 

Fase do 
projeto 

Sondagem 

Pf (kPa) PI (kPa) E (Mpa) E/PI Código da 
sondagem 

Estratificação Profundidade [m] 

  

  

  25,5 1945 2427 13,83 5,70 

TS 

28,5 1421 3614 737,75 204,14 

31,5 1318 3244 65,88 20,31 

34,5 3366 5504 267,67 48,63 

37,5 3451 5631 177,79 31,57 

40,5 2187 3150 22,93 7,28 

43,5 1652 2139 11,43 5,34 

TG 
46,5 1421 2386 109,07 45,71 

48,0 1862 2684 82,47 30,73 

SP 304B 

QA+QS+QM 

1,5 143 209 4,08 19,52 

4,5 220 345 3,34 9,68 

7,5 222 280 2,30 8,21 

10,5 1869 2636 60,66 23,01 

13,5 1774 3450 71,89 20,84 

16,5 2020 3483 26,44 7,59 

19,5 1840 2650 24,81 9,36 

22,5 582 832 6,54 7,86 

25,5 1606 2130 16,59 7,79 

28,5 1214 1953 19,32 9,89 

31,5 4041 6671 438,99 65,81 

TS 

34,5 4239 6990 216,58 30,98 

37,5 2997 3563 19,11 5,36 

40,5 4736 7800 192,10 24,63 

43,5 4021 6561 170,49 25,99 

TG 
46,5 4187 6825 163,82 24,00 

48,5 3990 6478 228,73 35,31 
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Anexo 2 – Modelo horizontal 

Deformação isotrópica dos modelos carregados com p=100kPa, 
200kPa e 300kPa, com propriedades elásticas e elastoplásticas 

 

 

Figura 64 - Malha deformada após 

carregamento p=100kPa, com propriedades de 

solo elásticas 

 

Figura 65 - Pormenor da malha deformada após 

carregamento p=100kPa, com propriedades de 

solo elásticas 

  

 

Figura 66 - Malha deformada após 

carregamento p=200kPa, com propriedades de 

solo elásticas 

 

Figura 67 - Pormenor da malha deformada após 

carregamento p=200kPa, com propriedades de 

solo elásticas 
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Anexo 2 (continuação) 
 

 

 

Figura 68 - Malha deformada após 

carregamento p=300kPa, com propriedades de 

solo elásticas 

 

Figura 69 - Pormenor da malha deformada após 

carregamento p=300kPa, com propriedades de 

solo elásticas 
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Anexo 2 (continuação) 
 
 

 

Figura 70 - Malha deformada após 

carregamento p=100kPa, com propriedades de 

solo elastoplásticas 

 

Figura 71 - Pormenor da malha deformada após 

carregamento p=100kPa, com propriedades de 

solo elastoplásticas 

  

 

Figura 72 - Malha deformada após 

carregamento p=200kPa, com propriedades de 

solo elastoplásticas 

 

Figura 73 - Pormenor da malha deformada após 

carregamento p=200kPa, com propriedades de 

solo elastoplásticas 
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Anexo 2 (continuação) 
 
 

 

Figura 74 - Malha deformada após 

carregamento p=300kPa, com propriedades de 

solo elastoplásticas 

 

Figura 75 - Pormenor da malha deformada após 

carregamento p=300kPa, com propriedades de 

solo elastoplásticas 
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Anexo 3 

Deformação horizontal, vertical e total dos pontos de controlo selecionados na superfície interior do 

poço 
 
 
 
 

Coordenadas	do	ponto	no	modelo	 Parâmetros	elásticos	
p=100	kPa	 p=200	kPa	 p=300	kPa	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,289	 0,000	 0,289	 0,000	 0,578	 0,000	 0,578	 0,001	 0,867	 0,000	 0,867	 0,001	
2,029	 1,588	 0,285	 0,031	 0,287	 0,000	 0,570	 0,062	 0,573	 0,001	 0,854	 0,094	 0,859	 0,001	
2,258	 2,742	 0,278	 0,088	 0,292	 0,000	 0,555	 0,176	 0,582	 0,001	 0,833	 0,264	 0,874	 0,001	
2,708	 3,828	 0,258	 0,142	 0,294	 0,000	 0,516	 0,284	 0,589	 0,001	 0,773	 0,425	 0,882	 0,001	
3,362	 4,806	 0,227	 0,190	 0,296	 0,000	 0,454	 0,381	 0,593	 0,001	 0,680	 0,571	 0,888	 0,001	
4,194	 5,638	 0,186	 0,231	 0,297	 0,000	 0,373	 0,463	 0,595	 0,001	 0,559	 0,694	 0,891	 0,001	
5,172	 6,292	 0,139	 0,264	 0,298	 0,000	 0,277	 0,528	 0,596	 0,001	 0,416	 0,791	 0,894	 0,001	
6,258	 6,742	 0,085	 0,286	 0,298	 0,000	 0,171	 0,573	 0,598	 0,001	 0,256	 0,859	 0,896	 0,001	
7,412	 6,971	 0,029	 0,299	 0,300	 0,000	 0,057	 0,597	 0,600	 0,001	 0,086	 0,896	 0,900	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 0,306	 0,306	 0,000	 0,000	 0,611	 0,611	 0,001	 0,000	 0,917	 0,917	 0,001	

	              
   máximo:	 0,306	 (mm)	 	 máximo:	 0,611	 (mm)	 	 máximo:	 0,917	 (mm)	
	   mínimo:	 0,287	 (mm)	 	 mínimo:	 0,573	 (mm)	 	 mínimo:	 0,859	 (mm)	
	   erro:	 6,313	 %	 	 erro:	 6,160	 %	 	 erro:	 6,308	 %	
	   médio:	 0,296	 (mm)	 	 médio:	 0,591	 (mm)	 	 médio:	 0,887	 (mm)	
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Anexo 3 (continuação) 
              
              
              
              
              
              
              

Coordenadas	do	ponto	no	modelo	 Parâmetros	elastoplásticos	
p=100	kPa	 p=200	kPa	 p=300	kPa	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,289	 0,000	 0,289	 0,000	 0,578	 0,000	 0,578	 0,001	 0,866	 0,000	 0,866	 0,001	
2,029	 1,588	 0,285	 0,031	 0,287	 0,000	 0,570	 0,062	 0,573	 0,001	 0,852	 0,092	 0,857	 0,001	
2,258	 2,742	 0,278	 0,088	 0,292	 0,000	 0,555	 0,176	 0,582	 0,001	 0,827	 0,260	 0,867	 0,001	
2,708	 3,828	 0,258	 0,142	 0,294	 0,000	 0,516	 0,284	 0,589	 0,001	 0,764	 0,421	 0,872	 0,001	
3,362	 4,806	 0,227	 0,190	 0,296	 0,000	 0,454	 0,381	 0,593	 0,001	 0,670	 0,565	 0,876	 0,001	
4,194	 5,638	 0,186	 0,231	 0,297	 0,000	 0,373	 0,463	 0,595	 0,001	 0,550	 0,689	 0,882	 0,001	
5,172	 6,292	 0,139	 0,264	 0,298	 0,000	 0,277	 0,528	 0,596	 0,001	 0,408	 0,789	 0,888	 0,001	
6,258	 6,742	 0,085	 0,286	 0,298	 0,000	 0,171	 0,573	 0,598	 0,001	 0,251	 0,863	 0,899	 0,001	
7,412	 6,971	 0,029	 0,299	 0,300	 0,000	 0,057	 0,597	 0,600	 0,001	 0,084	 0,907	 0,911	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 0,306	 0,306	 0,000	 0,000	 0,611	 0,611	 0,001	 0,000	 0,930	 0,930	 0,001	

	              
   máximo:	 0,306	 (mm)	 	 máximo:	 0,611	 (mm)	 	 máximo:	 0,930	 (mm)	
	   mínimo:	 0,287	 (mm)	 	 mínimo:	 0,573	 (mm)	 	 mínimo:	 0,857	 (mm)	
	   erro:	 6,313	 %	 	 erro:	 6,160	 %	 	 erro:	 7,855	 %	
	   médio:	 0,296	 (mm)	 	 médio:	 0,591	 (mm)	 	 médio:	 0,885	 (mm)	
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Anexo 4 

Deslocamentos nos pontos da superfície interior do poço (estudo de sensibilidade) 
 
 
Coordenadas	do	
ponto	no	modelo	

Profundidade:	15m	 	  Coordenadas	do	
ponto	no	modelo	

Profundidade:	25m	
Condições	drenadas	 	  Condições	drenadas	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	 	  X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,514	 0,000	 0,514	 0,001	 	  2,000	 1,000	 0,729	 0,000	 0,729	 0,001	
2,029	 1,588	 0,507	 0,056	 0,510	 0,001	 	  2,029	 1,588	 0,719	 0,079	 0,723	 0,001	
2,258	 2,742	 0,494	 0,157	 0,518	 0,001	 	  2,258	 2,742	 0,700	 0,221	 0,734	 0,001	
2,708	 3,828	 0,459	 0,253	 0,524	 0,001	 	  2,708	 3,828	 0,649	 0,357	 0,741	 0,001	
3,362	 4,806	 0,404	 0,339	 0,527	 0,001	 	  3,362	 4,806	 0,571	 0,479	 0,745	 0,001	
4,194	 5,638	 0,332	 0,412	 0,529	 0,001	 	  4,194	 5,638	 0,469	 0,583	 0,748	 0,001	
5,172	 6,292	 0,247	 0,470	 0,531	 0,001	 	  5,172	 6,292	 0,348	 0,665	 0,751	 0,001	
6,258	 6,742	 0,152	 0,510	 0,532	 0,001	 	  6,258	 6,742	 0,214	 0,724	 0,755	 0,001	
7,412	 6,971	 0,051	 0,532	 0,534	 0,001	 	  7,412	 6,971	 0,072	 0,755	 0,758	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 0,545	 0,545	 0,001	 	  8,000	 6,971	 0,000	 0,773	 0,773	 0,001	

	              

   máximo:	 0,545	 (mm)	 	     máximo:	 0,773	 (mm)	
	   mínimo:	 0,510	 (mm)	 	     mínimo:	 0,723	 (mm)	
	   erro:	 6,407	 %	 	     erro:	 6,426	 %	
	   médio:	 0,527	 (mm)	 	     médio:	 0,746	 (mm)	
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Anexo 4 (continuação) 

              

    Coordenadas	do	
ponto	no	modelo	

Profundidade:	35m	 	    

    Condições	drenadas	 	    

    X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	 	    

    2,000	 1,000	 0,944	 0,000	 0,944	 0,001	 	    

    2,029	 1,588	 0,931	 0,101	 0,936	 0,001	 	    

    2,258	 2,742	 0,906	 0,284	 0,949	 0,001	 	    

    2,708	 3,828	 0,840	 0,458	 0,957	 0,001	 	    

    3,362	 4,806	 0,738	 0,615	 0,961	 0,001	 	    

    4,194	 5,638	 0,606	 0,747	 0,962	 0,001	 	    

    5,172	 6,292	 0,450	 0,851	 0,963	 0,001	 	    

    6,258	 6,742	 0,277	 0,923	 0,964	 0,001	 	    

    7,412	 6,971	 0,093	 0,961	 0,965	 0,001	 	    

    8,000	 6,971	 0,000	 0,984	 0,984	 0,001	 	    

              

       máximo:	 0,984	 (mm)	 	    

       mínimo:	 0,936	 (mm)	 	    

       erro:	 4,831	 %	 	    

       médio:	 0,959	 (mm)	 	    
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Anexo 5 

Comparação entre as deformações horizontal, vertical e total apresentadas no Anexo 2 com as obtidas 

aquando da definição de modelo contínuo igual a 0.60m (E=31 GPa) 
 
 
 
 

Ponto	de	
controlo	à	
superfície	

p=100	kPa	 p=200	kPa	 p=300	kPa	

Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	
#1	 0,279	 0,032	 0,281	 0,557	 0,065	 0,561	 0,836	 0,097	 0,842	
#2	 0,277	 0,089	 0,291	 0,554	 0,179	 0,582	 0,830	 0,268	 0,872	
#3	 0,259	 0,144	 0,296	 0,519	 0,288	 0,594	 0,778	 0,432	 0,890	
#4	 0,230	 0,193	 0,300	 0,459	 0,386	 0,600	 0,689	 0,579	 0,900	
#5	 0,189	 0,234	 0,301	 0,378	 0,467	 0,601	 0,567	 0,701	 0,902	
#6	 0,141	 0,265	 0,300	 0,281	 0,529	 0,599	 0,422	 0,794	 0,899	
#7	 0,087	 0,284	 0,297	 0,173	 0,569	 0,595	 0,260	 0,853	 0,892	
#8	 0,030	 0,292	 0,294	 0,060	 0,583	 0,586	 0,089	 0,875	 0,880	
	          

  máximo:	 0,301mm	(vs.	0,306mm)	 	 máximo:	 0,601	(vs.	0,611)	 	 máximo:	 0,902mm	(vs.	0,930mm)	
	  mínimo:	 0,281mm	(vs.	0,287mm)	 	 mínimo:	 0,561	(vs.	0,573)	 	 mínimo:	 0,842mm	(vs.	0,857mm)	
	  erro:	 6,637%	(vs.	6,313%)	 	 erro:	 6,663	(vs.	6,160%)	 	 erro:	 6,654%	(vs.	7,855%)	
	  médio:	 0,295mm	(vs.	0,296mm)	 	 médio:	 0,590mm	(vs.	0,591mm)	 	 médio:	 0,884mm	(vs.	0,885mm)	
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Anexo 6 
Fatores de análise preponderantes na escolha de um passo de 

escavação de 2m ou de 3m 
 

 Passo de escavação de 2.0 metros 

Deformações 
horizontais 

 

Deformações 
verticais 

 
 
 
  



	 90 

Anexo 6 (continuação) 

Deformações 
totais 

 
 

Deformada 
(amplificada 
200 vezes) 
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Anexo 6 (continuação) 
 

 Passo de escavação de 3.0 metros 

Deformações 
horizontais 

 

Deformações 
verticais 
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Anexo 6 (continuação) 
 

Deformações 
totais 

 

Deformada 
(amplificada 
200 vezes) 
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Anexo 7 
Deslocamentos nos pontos da superfície interior do poço 

 

Ponto	 Deformação	p=100kPa	
Proposta	1	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,335	 0,000	 0,335	 0,000	
2,029	 1,588	 0,335	 -0,035	 0,337	 0,000	
2,258	 2,742	 0,350	 -0,100	 0,364	 0,000	
2,708	 3,828	 0,311	 -0,152	 0,346	 0,000	
3,362	 4,806	 0,283	 -0,212	 0,354	 0,000	
4,194	 5,638	 0,221	 -0,240	 0,327	 0,000	
5,172	 6,292	 0,170	 -0,280	 0,328	 0,000	
6,258	 6,742	 0,100	 -0,280	 0,297	 0,000	
7,412	 6,971	 0,035	 -0,298	 0,300	 0,000	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,299	 0,299	 0,000	

	      
   máximo:	 0,364	 (mm)	
	   mínimo:	 0,297	 (mm)	
	   erro:	 18,400	 %	
	   médio:	 0,329	 (mm)	

 
 

Ponto	 Deformação	p=200kPa	
Proposta	1	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,669	 0,000	 0,669	 0,001	
2,029	 1,588	 0,670	 -0,069	 0,673	 0,001	
2,258	 2,742	 0,700	 -0,200	 0,728	 0,001	
2,708	 3,828	 0,621	 -0,305	 0,692	 0,001	
3,362	 4,806	 0,567	 -0,423	 0,707	 0,001	
4,194	 5,638	 0,442	 -0,481	 0,653	 0,001	
5,172	 6,292	 0,340	 -0,560	 0,655	 0,001	
6,258	 6,742	 0,199	 -0,559	 0,594	 0,001	
7,412	 6,971	 0,069	 -0,596	 0,600	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,599	 0,599	 0,001	

	      
   máximo:	 0,728	 (mm)	
	   mínimo:	 0,594	 (mm)	
	   erro:	 18,426	 %	
	   médio:	 0,657	 (mm)	
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Ponto	 Deformação	p=300kPa	
Proposta	1	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 1,002	 0,000	 1,002	 0,001	
2,029	 1,588	 1,002	 -0,104	 1,008	 0,001	
2,258	 2,742	 1,048	 -0,298	 1,089	 0,001	
2,708	 3,828	 0,923	 -0,451	 1,027	 0,001	
3,362	 4,806	 0,841	 -0,627	 1,049	 0,001	
4,194	 5,638	 0,652	 -0,711	 0,965	 0,001	
5,172	 6,292	 0,501	 -0,835	 0,974	 0,001	
6,258	 6,742	 0,292	 -0,839	 0,889	 0,001	
7,412	 6,971	 0,101	 -0,909	 0,914	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,916	 0,916	 0,001	

	      
   máximo:	 1,089	 (mm)	
	   mínimo:	 0,889	 (mm)	
	   erro:	 18,403	 %	
	   médio:	 0,983	 (mm)	

 
 
 

Ponto	 Deformação	p=100kPa	
Proposta	2	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,405	 0,000	 0,405	 0,000	
2,029	 1,588	 0,400	 -0,046	 0,402	 0,000	
2,258	 2,742	 0,396	 -0,126	 0,416	 0,000	
2,708	 3,828	 0,369	 -0,203	 0,421	 0,000	
3,362	 4,806	 0,325	 -0,271	 0,423	 0,000	
4,194	 5,638	 0,266	 -0,329	 0,423	 0,000	
5,172	 6,292	 0,198	 -0,373	 0,422	 0,000	
6,258	 6,742	 0,121	 -0,404	 0,422	 0,000	
7,412	 6,971	 0,041	 -0,419	 0,421	 0,000	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,432	 0,432	 0,000	

	      
   máximo:	 0,432	 (mm)	
	   mínimo:	 0,402	 (mm)	
	   erro:	 6,758	 %	
	   médio:	 0,419	 (mm)	
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Ponto	 Deformação	p=200kPa	
Proposta	2	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,809	 0,000	 0,809	 0,001	
2,029	 1,588	 0,799	 -0,092	 0,804	 0,001	
2,258	 2,742	 0,792	 -0,253	 0,831	 0,001	
2,708	 3,828	 0,738	 -0,406	 0,843	 0,001	
3,362	 4,806	 0,649	 -0,543	 0,846	 0,001	
4,194	 5,638	 0,533	 -0,658	 0,846	 0,001	
5,172	 6,292	 0,395	 -0,747	 0,845	 0,001	
6,258	 6,742	 0,243	 -0,807	 0,843	 0,001	
7,412	 6,971	 0,082	 -0,839	 0,843	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,863	 0,863	 0,001	

	      
   máximo:	 0,863	 (mm)	
	   mínimo:	 0,804	 (mm)	
	   erro:	 6,822	 %	
	   médio:	 0,837	 (mm)	

 
 
 
 

Ponto	 Deformação	p=300kPa	
Proposta	2	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 1,205	 0,000	 1,205	 0,001	
2,029	 1,588	 1,190	 -0,137	 1,198	 0,001	
2,258	 2,742	 1,181	 -0,378	 1,240	 0,001	
2,708	 3,828	 1,101	 -0,607	 1,257	 0,001	
3,362	 4,806	 0,969	 -0,811	 1,263	 0,001	
4,194	 5,638	 0,795	 -0,982	 1,263	 0,001	
5,172	 6,292	 0,590	 -1,115	 1,261	 0,001	
6,258	 6,742	 0,362	 -1,206	 1,259	 0,001	
7,412	 6,971	 0,122	 -1,254	 1,260	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -1,291	 1,291	 0,001	

	      
   máximo:	 1,291	 (mm)	
	   mínimo:	 1,198	 (mm)	
	   erro:	 7,234	 %	
	   médio:	 1,250	 (mm)	
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Ponto	 Deformação	p=100kPa	
Proposta	3	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,357	 0,000	 0,357	 0,000	
2,029	 1,588	 0,352	 -0,040	 0,354	 0,000	
2,258	 2,742	 0,346	 -0,110	 0,363	 0,000	
2,708	 3,828	 0,322	 -0,178	 0,368	 0,000	
3,362	 4,806	 0,284	 -0,238	 0,371	 0,000	
4,194	 5,638	 0,234	 -0,289	 0,372	 0,000	
5,172	 6,292	 0,173	 -0,328	 0,371	 0,000	
6,258	 6,742	 0,107	 -0,355	 0,371	 0,000	
7,412	 6,971	 0,036	 -0,370	 0,371	 0,000	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,380	 0,380	 0,000	

	      
   máximo:	 0,380	 (mm)	
	   mínimo:	 0,354	 (mm)	
	   erro:	 6,687	 %	
	   médio:	 0,368	 (mm)	

 
 
 
 

Ponto	 Deformação	p=200kPa	
Proposta	3	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,715	 0,000	 0,715	 0,001	
2,029	 1,588	 0,704	 -0,079	 0,709	 0,001	
2,258	 2,742	 0,692	 -0,221	 0,727	 0,001	
2,708	 3,828	 0,645	 -0,356	 0,736	 0,001	
3,362	 4,806	 0,568	 -0,477	 0,742	 0,001	
4,194	 5,638	 0,467	 -0,578	 0,743	 0,001	
5,172	 6,292	 0,347	 -0,657	 0,743	 0,001	
6,258	 6,742	 0,213	 -0,711	 0,742	 0,001	
7,412	 6,971	 0,072	 -0,739	 0,743	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,760	 0,760	 0,001	

	      
   máximo:	 0,760	 (mm)	
	   mínimo:	 0,709	 (mm)	
	   erro:	 6,707	 %	
	   médio:	 0,736	 (mm)	
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Ponto	 Deformação	p=300kPa	
Proposta	3	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 1,065	 0,000	 1,065	 0,001	
2,029	 1,588	 1,050	 -0,118	 1,057	 0,001	
2,258	 2,742	 1,033	 -0,330	 1,085	 0,001	
2,708	 3,828	 0,963	 -0,531	 1,099	 0,001	
3,362	 4,806	 0,848	 -0,710	 1,106	 0,001	
4,194	 5,638	 0,696	 -0,861	 1,107	 0,001	
5,172	 6,292	 0,516	 -0,978	 1,106	 0,001	
6,258	 6,742	 0,317	 -1,060	 1,107	 0,001	
7,412	 6,971	 0,107	 -1,104	 1,109	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -1,135	 1,135	 0,001	

	      
   máximo:	 1,135	 (mm)	
	   mínimo:	 1,057	 (mm)	
	   erro:	 6,878	 %	
	   médio:	 1,098	 (mm)	

 
 
 
 
 

Ponto	 Deformação	p=100kPa	
Proposta	4	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,322	 0,000	 0,322	 0,000	
2,029	 1,588	 0,317	 -0,035	 0,319	 0,000	
2,258	 2,742	 0,310	 -0,098	 0,325	 0,000	
2,708	 3,828	 0,278	 -0,184	 0,334	 0,000	
3,362	 4,806	 0,253	 -0,211	 0,330	 0,000	
4,194	 5,638	 0,208	 -0,257	 0,330	 0,000	
5,172	 6,292	 0,155	 -0,291	 0,330	 0,000	
6,258	 6,742	 0,095	 -0,316	 0,329	 0,000	
7,412	 6,971	 0,032	 -0,328	 0,330	 0,000	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,337	 0,337	 0,000	

	      
   máximo:	 0,337	 (mm)	
	   mínimo:	 0,319	 (mm)	
	   erro:	 5,203	 %	
	   médio:	 0,329	 (mm)	
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Ponto	 Deformação	p=200kPa	
Proposta	4	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,644	 0,000	 0,644	 0,001	
2,029	 1,588	 0,634	 -0,070	 0,638	 0,001	
2,258	 2,742	 0,620	 -0,195	 0,650	 0,001	
2,708	 3,828	 0,557	 -0,369	 0,668	 0,001	
3,362	 4,806	 0,507	 -0,423	 0,660	 0,001	
4,194	 5,638	 0,417	 -0,513	 0,661	 0,001	
5,172	 6,292	 0,309	 -0,583	 0,660	 0,001	
6,258	 6,742	 0,190	 -0,631	 0,659	 0,001	
7,412	 6,971	 0,064	 -0,657	 0,660	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -0,673	 0,673	 0,001	

	      
   máximo:	 0,673	 (mm)	
	   mínimo:	 0,638	 (mm)	
	   erro:	 5,204	 %	
	   médio:	 0,657	 (mm)	

 
 
 
 
 

Ponto	 Deformação	p=300kPa	
Proposta	4	

X	 Y	 Ux	(mm)	 Uy	(mm)	 U	(mm)	 U	(m)	
2,000	 1,000	 0,964	 0,000	 0,964	 0,001	
2,029	 1,588	 0,949	 -0,103	 0,954	 0,001	
2,258	 2,742	 0,923	 -0,290	 0,968	 0,001	
2,708	 3,828	 0,827	 -0,548	 0,992	 0,001	
3,362	 4,806	 0,752	 -0,628	 0,980	 0,001	
4,194	 5,638	 0,618	 -0,764	 0,982	 0,001	
5,172	 6,292	 0,458	 -0,870	 0,983	 0,001	
6,258	 6,742	 0,281	 -0,946	 0,986	 0,001	
7,412	 6,971	 0,094	 -0,989	 0,994	 0,001	
8,000	 6,971	 0,000	 -1,016	 1,016	 0,001	

	      
   máximo:	 1,016	 (mm)	
	   mínimo:	 0,954	 (mm)	
	   erro:	 6,049	 %	
	   médio:	 0,982	 (mm)	
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Anexo 8 
Cálculo do peso das armaduras na solução proposta em projeto 

 

As estacas aquando do cálculo das armaduras foram agrupadas em quatro grupos (ver 

Figura 12): 

Grupo de estacas Estacas pertencentes ao grupo 

Grupo A P01 a P06; P27 a P32 

Grupo B P07 e P26 

Grupo C P08 a P10; P23 a P25 

Grupo D P11 a P22 

 

 As armaduras de cada grupo calculadas em projeto são as seguintes: 

Grupo A Armadura de flexão Armadura transversal 

Secção 1  (8×2∅20 + 8∅20) (∅12//0,20) 
Secção 2 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,20) 
Secção 3 (8×2∅32 + 8∅32) (2∅12//0,125) 

Secções 4 e 5 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,125)* 
Secção 6 (8×2∅32 + 8∅32) (2∅12//0,10) 

 

Grupo B Armadura de flexão Armadura transversal 

Secção 1 (8×2∅20 + 8∅20) (∅12//0,20) 
Secção 2 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,20) 
Secção 3 (18∅32 + 16∅25) (2∅12//0,125) 

Secções 4 e 5 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,125)* 
Secção 6 (18∅32 + 16∅25) (2∅12//0,10) 

 

Grupo C Armadura de flexão Armadura transversal 

Secção 1 (9∅20 + 9∅16) (∅12//0,25) 
Secção 2 (9∅20 + 9∅16) (∅12//0,25) 
Secção 3 (18∅32 + 9∅16) (2∅16//0,10) 
Secção 4 (18∅32 + 18∅32) (2∅16//0,10) 
Secção 5 (18∅32 + 9∅16) (2∅16//0,10) 
Secção 6 (9∅20 + 9∅16) (∅12//0,25) 

 

Grupo D Armadura de flexão Armadura transversal 

Secção 1 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,25) 
Secção 2 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,25) 
Secção 3 (8∅25 + 8∅20) (∅12//0,15) 
Secção 4 (16∅32) (∅12//0,15) 
Secção 5 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,25) 
Secção 6 (8∅20 + 8∅16)* (∅12//0,125)* 
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Consideraram-se os seguintes pesos: 

 

Tabela 22 - Peso dos varões de aço e peso de armaduras distribuídas (in Elementos da disciplina de 

betão 1: “Tabelas de Cálculo”) 

 


