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Resumo
Nos últimos anos o setor da construção tem enfrentado diversos desafios de forma a tirar o máximo
partido do espaço disponível. Verificou-se uma crescente ocupação e valorização do espaço superficial.
Consequentemente novas técnicas construtivas foram desenvolvidas, explorando a utilização do
espaço subterrâneo, maximizando assim a área de implantação disponível. Este tipo de projetos requer
um conhecimento aprofundado das condições geológico-geotécnicas, assim como as condições de
vizinhança e possíveis implicações em estruturas próximas.
Nesta dissertação estudou-se o comportamento de estruturas de suporte flexíveis, em escavações em
meio urbano, nomeadamente a tecnologia de parede moldada, utilizando como referência o caso de
estudo da ampliação do hospital da CUF Descobertas, em Lisboa. Recolheu-se dados no campo,
através de aparelhos de instrumentação instalados na estrutura de contenção que permitiram analisar
os deslocamentos horizontais ao longo das várias fases do processo construtivo, estudando como a
evolução da escavação se reflete nos deslocamentos observados na parede.
Efetuou-se a modelação, no programa de elementos finitos Plaxis 2D, da solução construtiva executada
para este caso de estudo. Compararam-se os deslocamentos obtidos no programa com os valores
resultantes da instrumentação e realizou-se uma retroanálise que permitiu calibrar o modelo, obtendo
deslocamentos mais próximos da realidade, refinando também os valores considerados inicialmente
para os parâmetros geotécnicos.
Por último, foram propostas e estudadas soluções alternativas e otimizadas. Efetuou-se uma análise
do comportamento destas soluções nomeadamente em termos de deslocamentos horizontais, assim
como uma análise comparativa de todas as soluções propostas ao longo desta dissertação, do ponto
de vista comportamental e económico.
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Abstract

In the last few years, the construction field has been facing several challenges, in order to make the
best possible use of the available space. It can be noted an increasing superficial space occupation and
valorization. Consequently new construction techniques were developed, exploring the usage of the
underground space, maximizing the area of implementation available. This kind of projects requires an
in-depth knowledge of the geologic/geotechnical conditions, as well as the neighborhood conditions and
possible implications in nearby structures.
In this dissertation, the behavior of flexible retaining walls was studied, in urban area excavations, in
particular the diaphragm walls technology, using as reference the CUF Descobertas Hospital case
study, in Lisbon. Field data was gathered, through instruments installed in the retaining wall that allowed
to analyze the horizontal displacements through the different stages of the construction process,
studying how the excavation evolution reflects of the displacement observed in the wall.
A numerical modulation of the construction solution for this case study was made in the finite elements
program Plaxis 2D. The displacements obtained in the program and through instrumentation were
compared and a back-analysis was made that allowed to calibrate the model, obtaining more realistic
displacements, also refining the values initially considered to the geotechnical parameters.
Finally, alternative and optimized solutions have been proposed and studied. A behavior analysis was
made of these solutions namely in terms of horizontal displacements as well as a comparative analysis
of all the proposed solutions throughout this dissertation, from a behavioral and economical perspective.
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1. Introdução

1.1.

Enquadramento Geral

O setor da construção enfrenta diversos desafios devido à crescente escassez de espaço em meios
urbanos. Novas técnicas foram desenvolvidas de forma a permitir o máximo aproveitamento do espaço
disponível e especialmente promover a utilização de zonas subterrâneas para construção de zonas de
estacionamento ou zonas de serviços, no caso de edifícios como hospitais ou hotéis, por exemplo. De
forma a possibilitar a construção de pisos enterrados é necessário utilizar técnicas de escavação
vertical e consequentemente a adoção de métodos de contenção das mesmas escavações. É neste
contexto que o tema desta dissertação ganha maior importância, devido à necessidade de estudar
técnicas de escavação e contenção periférica de forma a maximizar a utilização do espaço disponível,
desperdiçando o mínimo possível, criar modelos numéricos que se adequem a este tipo de soluções
construtivas e que permitam o estudo e o aumento do conhecimento relativamente às características
dos materiais geológicos presentes contribuindo para que as soluções utilizadas sejam o mais
económicas possível.
As soluções utilizadas neste tipo de construções passa muitas vezes pela adoção de estruturas de
suporte flexíveis, tais como paredes moldadas ou cortinas de estacas ou utilizando métodos de
tratamento do solo como por exemplo Cutter Soil Mixing ou Jet Grouting. A solução preconizada
depende de vários fatores tais como a geologia do local, características necessárias para a parede de
contenção e também condicionamentos de vizinhança existentes.
Para perceber um pouco melhor as implicações deste tema, ao longo desta dissertação foi estudada a
obra de escavação e contenção periférica para ampliação do Hospital da CUF Descobertas, situado no
Parque das Nações, em Lisboa. Esta obra caracterizou-se pela construção de 5 pisos enterrados e
como tal a escavação apresentou uma profundidade significativa, estando localizada numa zona
densamente urbanizada, situada na vizinhança do Hospital da CUF Descobertas, sendo essencial
garantir a segurança da escavação e das construções vizinhas devido aos movimentos horizontais
consequência da descompressão sofrida pelo solo devido à escavação. Foi feito o acompanhamento
da obra ao longo de todas as fases de escavação e construção da contenção periférica.

1.2.

Objetivos da Dissertação

Na elaboração desta dissertação estiveram presentes vários objetivos, em primeiro lugar pretende-se
analisar com maior detalhe a problemática de escavações em meio urbano e do comportamento de
estruturas de contenção flexíveis, dando maior enfase às cortinas multi-ancoradas. Neste âmbito, foi
possível acompanhar uma obra realizada no centro de Lisboa, onde se efetuou uma escavação com a
utilização de paredes moldadas ancoradas, tendo sido possível assistir à execução de vários processos
construtivo, acompanhando de perto a realização de uma obra de grandes dimensões, permitindo
compreender não só os critérios de projeto, mas também as limitações de execução em obra, a
importância do faseamento construtivo e das condições de segurança em obra.

1

Para além da análise de critérios de conceção e execução de várias soluções de contenção periférica,
através da realização de uma revisão bibliográfica, pretende-se compreender o comportamento de
soluções de contenção periférica através da previsão de deslocamentos e de esforços atuantes, dando
maior ênfase à previsão e análise dos deslocamentos pois seria expectável, dada a envolvente
densamente urbanizada, que os estados limites de utilização fossem mais condicionantes.
Dada a grande incerteza relativa aos materiais geológicos existentes no local da obra será muito
importante utilizar os meios disponíveis para compreender melhor qual o enquadramento geológico e
geotécnico local, dessa forma será elaborada uma comparação entre os resultados obtidos na
modelação numérica da solução executada, utilizando os parâmetros do solo sugeridos pelo estudo
geotécnico e os resultados da instrumentação, permitindo assim calibrar o modelo e ajustar os
parâmetros do solo numa tentativa de reproduzir de forma mais fidedigna a realidade.
Como já foi referido, um dos grandes objetivos na realização desta dissertação seria o estudo do
comportamento de diferentes soluções de contenção periférica. Para cumprir esse objetivo, serão
modeladas outras soluções, alternativas à executada onde serão novamente analisados os esforços e
deslocamentos na estrutura. Para além desta análise será também importante comparar todas estas
soluções em termos de custos, uma vez que na maioria das situações este é o fator condicionante na
escolha da solução a executar, de dificuldade construtiva e prazos de execução.

1.3.

Estrutura da Dissertação

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos que serão enumerados em seguida, fazendo
um resumo breve dos temas abordados em cada um.
O primeiro capítulo, correspondente ao presente texto, introduz de uma forma breve o trabalho que
será desenvolvidos nos capítulos seguintes, apresenta o enquadramento deste trabalho no âmbito da
Engenharia Civil e os principais objetivos que foram tidos em consideração, assim como a estrutura do
texto.
No segundo capítulo será realizada uma revisão bibliográfica com a qual se pretende compreender os
fundamentos teóricos que permitem explicar o comportamento de estruturas de contenção flexíveis,
serão também introduzidas as tecnologias de estruturas de suporte utilizadas tanto na solução
executada no caso de estudo como nas soluções alternativas propostas posteriormente. Será dada
ênfase aos aspetos relacionados com o campo de aplicação, dimensionamento das diferentes soluções
e vantagens e desvantagens de cada uma. Serão também analisados aspetos relativos à execução e
conceção de ancoragens pré-esforçadas.
No terceiro capítulo é introduzido o caso de estudo. Será feita uma breve descrição da situação inicial
onde serão mencionados os diferentes condicionantes da obra, quer em termos de condições de
vizinhança, como condicionantes de natureza geológica, sendo apresentadas as características do
terreno com base nos resultados de ensaios de prospeção realizados. Em seguida é descrita a solução
executada, assim como o plano de instrumentação e observação proposto.
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A modelação numérica da solução executada é realizada no capítulo 4 onde em primeiro lugar será
introduzido o programa utilizado, que neste caso será o programa de elementos finitos Plaxis 2D e em
seguida serão descritos os parâmetros introduzidos no programa tais como a geometria da solução
executada e as características atribuídas aos materiais. Seguidamente serão analisados os resultados
obtidos e comparados com os valores reais medidos nos aparelhos de instrumentação, permitindo fazer
a retroanálise, ajustando os parâmetros de resistência do solo de modo a obter resultados mais
próximos dos reais.
No quinto capítulo serão estudadas duas soluções alternativas aquela que foi realizada, será feito em
primeiro lugar um pré-dimensionamento destas soluções, seguido da sua modelação numérica
recorrendo novamente ao Plaxis 2D onde serão analisados os resultados obtidos e feita a verificação
de segurança em termos de esforços e deslocamentos. Seguidamente será feita uma análise
comparativa de todas as soluções, quer relativamente aos deslocamentos e esforços obtidos, como
será feita uma análise comparativa de custos entre as soluções.
No sexto e último capítulo serão elaboradas conclusões relativas a todo o trabalho desenvolvido e
tecidos comentários relativamente a possíveis desenvolvimentos futuros no âmbito desta obra.

2. Estruturas de Suporte Flexíveis
Segundo Terzaghi: “Estruturas de suporte flexíveis são aquelas que exibem em serviço deformações
por flexão que podem condicionar a grandeza e a distribuição das pressões das terras que atuam sobre
elas e, dessa forma, os esforços para os quais são dimensionadas.” (Terzaghi, 1943). Quando se
analisam este tipo de estruturas, é importante compreender que estamos na presença de um problema
de interação solo-estrutura, uma vez que a deformabilidade da estrutura de suporte altera o diagrama
de pressões que consequentemente modificam os esforços que terão influência na deformação da
estrutura (Guerra, 2012).
Existem vários tipos de estruturas de suporte flexíveis, apresentando diferenças nos seus elementos e
materiais constituintes e no processo construtivo (Matos Fernandes, Estruturas Flexíveis Para Suporte
de Terras. Novos Métodos de Dimensionamento, 1983). Relativamente ao processo construtivo podemse distinguir diversos tipos, destacando-se: paredes moldadas, cortinas de estacas, estacas-pranchas,
paredes tipo Berlim, painéis de Cutter Soil Mixing e colunas de Jet Grouting. Relativamente aos
materiais constituintes neste tipo de estruturas é possível salientar o betão armado, utilizado nas duas
primeiras soluções, perfis metálicos, constituintes das estacas prancha e calda de cimento, utilizados
na execução das duas últimas soluções.
Relativamente à forma como é assegurada a estabilidade, as cortinas podem ter nenhum, um ou vários
níveis de apoio, distinguindo-se as cortinas simplesmente encastradas ou auto-portantes, que não
apresentam nenhum apoio materializados por escoras ou ancoragens e a sua estabilidade é garantida
através do encastramento no solo de fundação, mono-apoiadas, este tipo de solução apresenta um
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nível de apoios e multi-apoiadas, caracterizadas pela existência de vários níveis de apoios (Guerra,
2012). Os apoios podem ser materializados recorrendo a escoras ou ancoragens, sendo possível
distinguir cortinas escoradas ou ancoradas, respetivamente. Quando se verifiquem condições
geotécnicas favoráveis, a utilização de ancoragens pré-esforçadas poderá ser vantajosa, uma vez que
garante que o interior do recinto de escavação se encontre livre, possibilitando que os trabalhos de
escavação e construção decorram de uma forma mais rápida (Matos Fernandes, 1983).

2.1.

Cortinas Multi-Escoradas

O funcionamento de uma cortina escorada deve-se essencialmente à rigidez das escoras que impedem
o deslocamento da cortina. A deformada resultante depende de vários fatores, entre os mais
importantes salienta-se: rigidez da cortina, apoios dos escoramentos, existência de altura enterrada no
pé da cortina e de um substrato firme, interessando a sua distância ao pé da cortina. Como tal, quando
se trata de estruturas de suporte flexíveis multi-escoradas, foi possível concluir que as teorias de
Rankine e Coulomb utilizadas para descrever as pressões que se geram no tardoz da estrutura, no
caso da estruturas de suporte rígidas e que foram desenvolvidas considerando movimentos de
translação e rotação em torno da base, não eram aplicáveis. Desta forma, os estudos feitos
relativamente a este assunto incidiram na necessidade de encontrar uma teoria que permitisse calcular
as pressões de terras no caso das cortinas de contenção flexíveis (Guerra, 2012).
2.1.1.

Impulsos de Terras

Como foi referido anteriormente, no caso de estruturas de suporte flexíveis o problema é de interação
solo-estrutura, desta forma não é possível utilizar as teorias de impulsos formuladas para as estruturas
de contenção rígidas, sendo necessário introduzir uma abordagem mais adequada para este problema.
Ao longo de várias décadas diversos autores observaram o comportamento de cortinas escoradas,
medindo esforços de compressão nas escoras e foi dessa forma que os diagramas de pressões
aparentes para cada caso foram determinados, constatando-se que a forma e a grandeza destes
diagramas podem variar substancialmente (Guerra, 2012) devido a diversos fatores relacionados com
o processo construtivo, destacando-se a ordem e a rapidez com que se executa a escavação, assim
como o intervalo de tempo entre a escavação e colocação das escoras (Matos Fernandes, 1983). De
modo a encontrar um modelo generalizado, Terzaghi e Peck (1976) reanalisaram os resultados das
observações já realizadas, propondo os diagramas envolventes presentes na figura seguinte (Matos
Fernandes, 1983).

Figura 1 – Diagramas de pressões aparentes propostos por Terzaghi e Peck (1976) (Guerra, 2012)
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Para efeitos de pré-dimensionamento, a aplicação destes diagramas permite efetuar uma estimativa
das cargas atuantes nas escoras, para diversos níveis de apoios e em diferentes condições geológicas,
tendo sempre presente que a maior dificuldade nesta estimação se prende com a importância das
deformações no maciço subjacente à escavação. Quando se utilizam estes diagramas aparentes para
o cálculo das cargas nas escoras, o valor da resultante deverá ser multiplicado por um fator de
segurança da ordem de 1,2 no caso das areias e 2,0 no caso das argilas (Guerra, 2012).
No caso das areias, o diagrama de pressões retangulares já provou ser adequado para o cálculo das
cargas atuantes nas escoras (Guerra, 2008), pois as deformações deverão ser mais reduzidas e a
interação entre a cortina e o solo será pouco significativa, estando os esforços dependentes dos
impulsos das terras. Por outro lado, no caso das argilas, é necessário ter presente a definição de
número de estabilidade (Nb) que é dado pela “razão entre a tensão vertical à profundidade que se
pretende atingir e a resistência não drenada do solo subjacente”. A experiência demonstrou que a sua
utilização é apropriada para Nb até 7, uma vez que em escavações efetuadas em estratos argilosos
moles e relativamente espessos ocorrem redistribuições de pressões entre a cortina e o solo, que serão
transferidas por efeito de arco para a zona escorada, desta forma o problema apresenta uma
complexidade mais elevada, não sendo possível determinar os esforços atuantes nas escoras através
destes diagramas simplificados (Matos Fernandes, Estruturas Flexíveis Para Suporte de Terras. Novos
Métodos de Dimensionamento, 1983).
Importa ainda salientar que o primeiro diagrama proposto para as argilas é mais apropriado para argilas
moles a médias, o segundo é mais apropriado para argilas duras ou fraturadas. A correta aplicação
implica o cálculo dos valores de pressão resultante nos dois casos e utilizar aquele do qual resulta um
valor mais desfavorável.

2.2.

Cortinas Multi-Ancoradas

No ponto anterior foi explicado o funcionamento de uma cortina flexível multi-escorada e qual o
procedimento para calcular as pressões que se desenvolvem no tardoz da cortina. Para o caso de uma
cortina multi-ancorada o problema é mais complexo. As cortinas escoradas têm uma natureza
essencialmente passiva, sendo apenas necessário determinar as pressões atuantes e dessa forma
dimensionar as secções. No caso da análise do comportamento de uma cortina ancorada é necessário
relembrar que nas ancoragens pré-esforçadas é aplicada uma grande percentagem da carga de
projeto, sendo que, nesta situação, a questão reside na escolha do valor da carga de pré-esforço que
será necessário aplicar a cada ancoragem. Dessa forma, a estrutura tem um carácter essencialmente
ativo, pois é imposto um pré-esforço que permitirá à estrutura ter um comportamento adequado às
exigências de projeto (Matos Fernandes, Estruturas Flexíveis Para Suporte de Terras. Novos Métodos
de Dimensionamento, 1983).
Para perceber um pouco melhor a problemática do funcionamento destas estruturas foi analisado o
estudo elaborado por (Guerra, 2012), este autor efetuou uma análise apoiada na simulação recorrendo
a elementos finitos com o intuito de avaliar quais os fatores preponderantes no funcionamento das
cortinas multi ancoradas. Desta forma foi analisada a influência que a rigidez das ancoragens, a
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imposição de deslocamentos e a alteração do estado de tensão têm no comportamento da cortina,
apresentando-se em seguida as conclusões obtidas.
Anteriormente foi referido que as cortinas escoradas funcionam sobretudo devido à grande rigidez axial
das escoras, impedindo que a cortina apresente grandes movimentos. Devido às suas características,
que serão abordadas mais à frente neste texto, as ancoragens apresentam uma rigidez axial inferior à
das escoras, sendo possível concluir que o comportamento de uma cortina ancorada não se deve
essencialmente à rigidez axial das ancoragens. Por outro lado também foi possível verificar que na fase
de pré-esforço não existem deslocamentos significativos da parede no sentido oposto ao que acontece
durante a escavação, sendo possível concluir que o funcionamento da cortina também não se deve à
imposição de deslocamentos. Apesar dos dois fatores enumerados anteriormente poderem contribuir
para o funcionamento de uma cortina flexível ancorada, a eficácia das ancoragens deve-se sobretudo
à alteração do estado de tensão provocado no solo suportado, que pode ser compreendido se for
considerado que devido à escavação se verifica um aumento da tensão deviatórica dada pela seguinte
expressão:
𝑞 = 𝜎1 − 𝜎3

(1)

onde σ1 e σ3 correspondem respetivamente às tensões verticais e horizontais principais no solo. O
aumento desta tensão é provocado pelo decréscimo da tensão vertical devido à escavação, mantendose constante a tensão horizontal que consequentemente provoca a evolução da trajetória de tensãodeformação. Com a aplicação do pré-esforço apenas a tensão horizontal sofre aumento, o que provoca
consequentemente a diminuição da tensão deviatórica e da trajetória de tensão-deformação. Este
processo irá ocorrer sucessivamente nas diversas fases de escavação e de aplicação de pré-esforço,
permitindo reduzir substancialmente os deslocamentos comparativamente ao que seria expectável sem
aplicação do pré-esforço (Guerra, 2012).

2.3.

Dimensionamento de Estruturas de Contenção Flexíveis

Como foi referido anteriormente, no dimensionamento de estruturas de contenção flexíveis é de
extrema importância uma análise cuidada do problema de determinação dos impulsos de terras e das
cargas atuantes em escoras ou do valor de pré-esforço a instalar no caso de cortinas multi ancoradas,
no entanto estes não são os únicos fatores a ter em consideração. O Eurocódigo 7 utiliza a seguinte
definição para caracterizar este tipo de estruturas: “Estruturas relativamente delgadas de aço, de betão
armado ou de madeira, suportadas por ancoragens, por escoras e/ou pressões de terras do tipo
passivo. A capacidade resistente à flexão destas estruturas desempenha uma função significativa do
material retido, enquanto que a contribuição do seu peso é desprezável.” (Eurocódigo 7, 2004); desta
forma é igualmente de importante determinar o momento fletor máximo instalado na cortina. Este
momento poderá ser determinado assumindo que a cortina se comporta como uma viga contínua em
apoio elástico, alternativamente, no dimensionamento e verificação de segurança destas estruturas
poderá recorrer-se à utilização de modelos de elementos finitos que permitem não só prever os
máximos esforços a que a estrutura estará sujeita, mas também as deformações máximas, permitindo
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simular o faseamento construtivo e analisar o problema ao longo das diversas fases de escavação
(Matos Fernandes, Estruturas Flexíveis Para Suporte de Terras. Novos Métodos de Dimensionamento,
1983).
No dimensionamento deste tipo de estruturas é essencial garantir a estabilidade da estrutura de suporte
e do maciço contido relativamente aos estados limites últimos, nesse campo o Eurocódigo 7 sugere
que sejam efetuadas verificações de segurança relativamente aos seguintes estados limites: Rotura
global, movimentos excessivos, rotação e (ou) translação da estrutura e perda de equilibro vertical. Em
escavações efetuadas em solos de natureza argilosa é também importante verificar a estabilidade do
fundo de escavação e em areias onde se verifique a presença de nível freático verificar a segurança
relativamente à ocorrência de fenómenos associados a levantamento hidráulico ou pipping (Matos
Fernandes M. A., 1990).
Adicionalmente é fulcral garantir que os deslocamentos associados à escavação não provocam danos
nas estruturas vizinhas, é sabido que se verifica uma estreita relação entre os deslocamentos no tardoz
da parede e os assentamento à superfície do terreno, no entanto, efetuar essa previsão de forma
rigorosa é muito difícil pois está dependente não só dos parâmetros de resistência do maciço, mas
também de parâmetros mais difíceis de determinar tais como a rigidez da estrutura de suporte, a
influência do método construtivo, a relação tensão-deformação do maciço e estado de tensão inicial
(K0). Desta forma torna-se fácil compreender a importância da aplicação dos modelos computacionais
baseados em elementos finitos à análise deste tipo de problemas, traduzindo-se num incremento da
capacidade de interpretação dos fenómenos envolvidos e de previsão do comportamento das
estruturas, dado permitirem considerar a estratigrafia do terreno, a presença do nível freático, a
existência de sobrecargas atuantes, a geometria do problema e a interação entre o solo e a estrutura
(Matos Fernandes M. A., 1990). Igualmente importante é também a possibilidade de utilizar estes
métodos para proceder a análises de sensibilidade quando não existe um conhecimento aprofundado
acerca dos parâmetros geotécnicos locais, sendo possível fazer variar os parâmetros dos materiais
geotécnicos e analisar a influência que terá no comportamento da estrutura. Como conclusão, é
possível afirmar que a utilização destes métodos permite o dimensionamento de uma solução
globalmente mais económica e adequada a cada caso, sendo possível variar os materiais e a geometria
da estrutura, assim como o método construtivo e o seu respetivo faseamento de uma forma
relativamente rápida.

2.4.

Soluções de Estruturas de Contenção Flexíveis

2.4.1.

Paredes Moldadas

A solução construtiva em paredes moldadas consiste na execução de paredes de betão armado
construídas de forma faseada e executadas em valas previamente escavadas e estabilizadas
recorrendo à utilização de lamas bentoníticas com a função de conter as paredes na fase provisória.
As lamas são constituídas por uma suspensão de argila (ou bentoníte) em água e a sua eficácia está
relacionada com duas propriedades importantes: a tixotropia, a capacidade das lamas funcionarem
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como um líquido viscoso quando em movimento e com capacidade de sustentação, e a deposição do
“cake”, uma película que se forma nas paredes da vala quando as lamas em suspensão entram em
contacto com a parede e tem uma função impermeabilizante e estabilizante, uma vez que esta película
exerce sobre as paredes uma pressão hidrostática. Na fase de execução dos painéis os deslocamentos
da estrutura estão diretamente relacionados com fatores tais como: a densidade da lama, a largura da
vala relativamente ao seu desenvolvimento em planta e profundidade (Matos Fernandes M. A., 1990).
O tamanho dos painéis por sua vez é condicionado em termos de largura pela capacidade do
equipamento de escavação e betonagem e em altura pela natureza do terreno, finalidade da parede e
necessidade de estanqueidade da solução, que poderá implicar o prolongamento da parede até um
substrato impermeável.
Esta solução apresenta como principais características uma elevada rigidez a deformações horizontais,
no entanto trata-se de uma solução de contenção flexível e na fase provisória podem ser utilizadas
ancoragens pré-esforçadas como forma de garantir a estabilidade horizontal da estrutura e reduzindo
os efeitos da descompressão. A sua utilização é muito indicada quando se pretende executar
escavações perto de estruturas importantes e muito suscetíveis a deformações causadas pela
escavação e execução da contenção periférica, funciona como uma barreira estanque quando
executada em terrenos cujo nível freático é muito elevado e permite a escavação em terrenos moles
ou terrenos arenosos. Poderá ter como campo de aplicação a sua utilização como elemento resistente
de contenção periférica, barreira à penetração de água ou elemento de fundação de estruturas, solução
mais conhecida como barretas. No entanto, é a primeira utilização desta solução construtiva que mais
usualmente é executada, nomeadamente na construção de edifícios correntes com caves (Brito, 2001).
Para além da versatilidade, maleabilidade e adequabilidade a diversas situações, as principais
vantagens na utilização desta solução em escavações passa pela minimização da descompressão e
deformação em terrenos vizinhos, baixo ruído e vibrações introduzidos no terreno, possibilidade de
atingir diversas profundidades e estanqueidade quando se verifica a existência de nível freático.
Uma das suas principais desvantagens relativamente a outras soluções construtivas é o seu elevado
custo associado a uma importante perda de espaço útil em planta, no entanto estes fatores perdem
relevância quando se admite que a execução desta solução permite a integração da contenção
periférica na estrutura final, dispensando a execução de trabalhos adicionais. Por outro lado, trata-se
de uma solução bastante onerosa, que necessita de um grande espaço de estaleiro devido ao
equipamento pesado utilizado e à central de lamas bentoníticas, que pode inviabilizar a utilização desta
solução em zonas urbanas, a utilização da bentoníte pode trazer questões do ponto de vista ambiental
e quando utilizada em condições geológicas muito heterogéneas e com a presença de rochas verificase uma perda de rendimento substancial acompanhado de vibrações (Brito, 2001).
Relativamente ao método construtivo será feita uma descrição muito breve da tecnologia de construção
das paredes moldadas. A escavação dos painéis é usualmente efetuada recorrendo a equipamentos
de escavação por circulação ou por baldes. Na escavação com equipamentos de circulação, direta ou
inversa, ocorre a desagregação do terreno e mistura deste com as lamas, que devido às propriedades
das lamas já enumeradas, resulta numa suspensão que por circulação será conduzida para o exterior
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da escavação. Esta solução permite grandes rendimentos de trabalho, mas é necessário utilizar
equipamentos pesados e de grande porte o que a torna muitas vezes incompatível com a utilização em
meios urbanos, onde o espaço para estaleiro é limitado. Por sua vez, a solução de escavação por
baldes apresenta uma grande variedade de equipamentos, variando a sua geometria, peso dos baldes
e sistema de suspensão, o que torna esta solução mais versátil e facilmente adaptável a situações em
que o espaço é limitado, mas apresenta como desvantagem perda de rendimento quando o terreno
apresenta intercalações rochosas ou melhor resistência relativamente ao que seria expectável a partir
dos dados da prospeção geotécnica. A escavação é efetuada introduzindo o balde aberto no interior
da vala em simultâneo com o bombeamento das lamas para o interior da vala, o balde é depois fechado
e traz consigo a mistura de terrenos, lamas e água, é importante minimizar a perda de lamas, deixando
o balde escorrer e o terreno escavado é depositado. Quando se encontram blocos de maior resistência
é necessário recorrer ao trépano para desagregar esse material, o que poderá provocar vibrações que
podem ser incompatíveis com a existência de estruturas sensíveis na vizinhança (Brito, 2001).
Durante a escavação dos painéis é importante controlar a velocidade de ascensão e descida da
ferramenta de corte como forma de evitar a ocorrência de fenómenos de sucção que podem provocar
a instabilização das paredes da vala, e também controlar a oscilação do nível das lamas. Apesar do
terreno escavado resultar numa mistura entre o solo e as lamas, é importante observá-lo como forma
de aferir se é compatível com os resultados da prospeção (Brito, 2001).

Figura 2 – Escavação dos painéis de parede moldada utilizando hidrofesa (fotografia tirada a 13/10/2016)

Ao atingir-se a cota pretendida são colocados os tubos de junta na vala que têm como função reduzir
os inconvenientes devido às juntas de betonagem e são colocadas as armaduras na vala, previamente
montadas em estaleiro e procede-se à betonagem dos painéis. A betonagem é efetuada recorrendo à
trémie, utiliza-se betão fluido para facilitar a substituição das lamas pelo betão, preencher os vazios da
vala, minimizar a segregação de inertes e garantir o recobrimento das armaduras. É importante que a
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betonagem seja executada com rapidez e sem interrupções, uma vez que os movimentos associados
à construção de paredes moldadas estão fortemente dependentes deste fator, igualmente importante
é também o controlo do volume de betão utilizado como forma de detetar anomalias na construção da
parede (Brito, 2001).
Após o endurecimento do betão é efetuado o saneamento dos painéis, execução da viga de
coroamento, escavação faseada do terreno e execução das ancoragens pré-esforçadas (Brito, 2001).

Figura 3 – Viga de coroamento executada após saneamento dos painéis e execução do primeiro nível de ancoragens préesforçadas (fotografia tirada a 05/09/2016)

Cortina de Estacas Moldadas
As soluções de cortinas de estacas moldadas como elemento resistente de contenção periférica são
muito comuns devido à facilidade, rapidez de execução e versatilidade, sendo uma solução válida para
quase todo o tipo de solos, à exceção de argilas moles ou rochas duras. Consistem na execução de
uma parede de estacas pouco distanciadas entre si, existindo a possibilidade de se intersectarem,
como será justificado à frente. O terreno confinado entre estacas é estabilizado por efeito de arco e a
estabilidade global das estacas pode ser garantida na fase provisória, sempre que necessário, através
de ancoragens pré-esforçadas, sendo que na fase definitiva serão as lajes dos pisos a desempenhar
este papel. De forma a solidarizar a cortina de estacas, permitindo uma distribuição eficiente dos
esforços entre todas as estacas deverá ser colocada uma viga de coroamento, no topo, e vigas de
distribuição cujo número e posição depende da profundidade da cortina e dos esforços a que esta
estará sujeita (Meireles & Martins, 2006).

10

Por estacas moldadas no terreno entenda-se “aquelas em que é o próprio terreno que enforma as
estacas, independentemente de se utilizar ou não um tubo moldador”. Relativamente ao método
construtivo de cortinas de contenção periférica usualmente estamos perante duas situações distintas:
utilização ou não de tubo moldador. A escolha entre utilizar ou não tubo moldador depende da
capacidade de autossustentação do solo e da possibilidade de afluir água ao furo.
Quando se utiliza tubo moldador, este tende a ser recuperável, sendo um tubo cilindro e metálico com
a função de conter as paredes do furo, sendo retirado à medida que é executada a betonagem. Este
método pode ser executado com ou sem extração do terreno durante a introdução do tubo moldador.
Não é comum a utilização de tubo perdido, ou seja sem recuperação do mesmo, uma vez que os custos
associados a esta solução são excessivos. Esta solução é escolhida em solos com alguma coesão e
com a possibilidade de existência de nível freático. (Brito, 2015)
Quando se executa a cortina de estacas sem recorrer a tubo moldador utiliza-se em geral o método
do trado contínuo, por ser entre todos o método economicamente mais viável. A furação é executada
através de rotação, recorrendo a um eixo em hélice e oco no centro que permite que o betão seja
introduzido diretamente no fundo do furo e a armadura é introduzida no final da betonagem. Este
método é executado preferencialmente em solos coerentes onde a presença de água seja pouco
significativa (Meireles & Martins, 2006),
Outra opção, menos comum e menos económica, é recorrer-se ao auxílio de lamas bentoníticas, que
garantem a estabilidade das paredes do furo, sendo esta solução adequada para solos sem capacidade
de autossustentação e onde se pretende minimizar as vibrações associadas à execução das estacas
(Brito, 2002).
Relativamente ao tipo de cortina de estacas, estas podem ser espaçadas, tangentes ou secantes. A
escolha do tipo de estaca a utilizar depende da presença do nível freático, da coesão dos solos,
necessidade de estanqueidade, disponibilidade financeira, prazos e número de estacas a executar.
A solução de estacas espaçadas consiste na execução de estacas distanciadas até 1,5 metros entre
si, o solo entre as estacas será estabilizado na fase construtiva recorrendo a betão projetado reforçado
com fibras ou malha eletrosoldada, desta forma são formadas abóbodas entre as estacas, com uma
configuração que permite tirar partido do efeito de arco. Das soluções apresentadas, esta solução é a
mais económica e rápida, permitindo uma boa flexibilidade em termos de diâmetros a executar e sendo
facilmente integrada na solução final. No entanto não é apropriada para solos sem coesão e quando
exista a necessidade de impermeabilização, uma vez que não oferece qualquer garantia de
estanqueidade, sendo quase sempre necessário executar ancoragens pré-esforçadas de modo a
aumentar a resistência da cortina (Brito, 2002).
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Figura 4 – Corte esquemático da tecnologia cortina de estacas espaçadas (Brito, 2002)

A solução de cortina de estacas tangentes é muito idêntica ao tipo de cortina de estacas espaçadas,
corresponde a um conjunto de estacas construídas ao longo de um alinhamento com pequenos
espaços livres (geralmente 75 a 100 mm) entre as estacas, sendo muito importante nesta solução
controlar a posição e verticalidade da furação. Esta solução é mais usualmente utilizada em solos
argilosos onde a afluência de água à escavação não é um problema, podendo-se dispensar a execução
das abóbodas de betão entre estacas. Contrariamente à solução anterior, esta solução pode ser
utilizada em solos granulares, sem afluência de água, controlando o espaçamento estre as estacas de
acordo com a resistência do solo contido (Brito, 2002).

Figura 5 – Corte esquemático da tecnologia cortina de estacas tangentes (Brito, 2002)

Por último, a solução de cortinas de estacas secantes é materializada por um grupo de estacas
intersectando as adjacentes. A construção usualmente é feita executando em primeiro lugar um
conjunto de estacas, seguindo o alinhamento proposto, designado por estacas fêmea e deixando um
espaçamento de pelo menos um diâmetro entre cada uma, estas estacas não serão armadas e o betão
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utilizado na execução deste conjunto deverá ser plástico e de baixa resistência de forma a ser
facilmente desagregado durante a execução das estacas intermédias, sendo o seu reforço feito através
da utilização de perfis metálicos. Em seguida serão executadas as estacas macho, que serão
executadas tal como as restantes estacas moldadas já referidas. Estas serão o elemento resistente da
cortina, sendo que se for necessário utilizar ancoragens pré-esforçadas estas deverão ser colocadas
neste conjunto. As estacas fêmeas terão uma função maioritariamente de promoção da estanqueidade
da cortina, sendo possível utilizar esta solução em situações que se verifique uma forte afluência de
água na escavação (Brito, 2002).

Figura 6 – Corte esquemático da solução cortina de estacas secantes (Brito, 2002)

Os métodos construtivos e os tipos de cortina apresentados anteriormente deverão ser selecionados
de acordo com as condições locais, nomeadamente a presença de nível freático, a maior ou menor
coesão que o solo apresenta e a necessidade de uma solução que garanta a estanqueidade. Esta
solução de contenção periférica apresenta como principal vantagem a rapidez de execução e baixo
custo global, nomeadamente para soluções de estacas espaçadas executadas recorrendo a trado
contínuo, sendo que o custo aumenta quando se recorre a outros métodos de furação. Entre as
principais limitações deste método é possível destacar a dificuldade de garantir impermeabilização da
parede, sendo garantida apenas na solução de estacas secantes, e a necessidade de execução de
trabalhos adicionais, nomeadamente a realização de uma parede interior de betão de forma a garantir
um aspeto esteticamente aceitável (Meireles & Martins, 2006).
2.4.2.

Painéis de Solo-Cimento

Este texto aborda em maior detalhe a tecnologia de execução de estruturas de contenção periféricas
utilizando painéis de solo-cimento em Cutter Soil Mixing (CSM). Este método construtivo é uma variante
do método Deep Soil Mixing (DSM) e como tal será necessário introduzir em primeiro lugar este método,
fazendo depois a particularização para o método CSM.
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2.4.2.1.

Deep Soil Mixing (DSM)

O DSM é um método de tratamento do solo que permite, através da mistura mecânica in situ entre o
solo e um ligante (usualmente cimento, cal, cinzas volantes entre outros) melhorar as propriedades do
solo tratado, nomeadamente a permeabilidade, resistência e deformabilidade, de acordo com as
especificidades de cada caso (Larsson, 2003).
Este método é executado efetuando a injeção de um ligante no solo através de um equipamento com
um eixo rotativo, oco e equipado com uma ferramenta de corte na ponta. Desta forma é possível
construir as colunas ou painéis, conforme será explicado mais em diante, constituídas pelo material já
tratado. Este material será caracterizado pela mistura entre o solo e o ligante e as suas propriedades
serão reflexo da contribuição do solo inicial, do método construtivo utilizado e das características do
ligante (Bruce, 2000).
A vantagem na utilização deste método, é que permite a sua aplicação a uma gama muito alargada de
solos, desde solos coerentes com uma grande percentagem de finos (siltes e argilas) a solos granulares
(areias), a diferença principal assenta na resistência atingida pela mistura, maior nos solos granulares
e diminuindo com o aumento da percentagem de finos (Contente, 2012).
Relativamente ao modo como o ligante é injetado no solo é possível distinguir dois modos: por via seca,
Dry Deep Mixing (DPM), em que o ligante é transportado até ao solo recorrendo a ar comprimido, sendo
inserido em pó, e por via húmida, Wet Deep Mixing (WDP), em que o ligante é misturado com água
formando uma pasta que será misturada com o solo. Este segundo método é mais usualmente utilizado
em Portugal, pode ser aplicado a uma gama mais alargada de solos, sendo necessário controlar o teor
em água da mistura para que não se verifique o efeito contrário, ou seja, uma diminuição da resistência
da mistura relativamente ao solo original. As maiores desvantagens associadas a esta técnica serão a
necessidade de equipamento de maior porte e uma maior quantidade de desperdícios relativamente à
DPM (Contente, 2012).
2.4.2.2.

Cutter Soil Mixing (CSM)

O Cutter Soil Mixing (CSM) deriva do Deep Mixing, utilizando no entanto alguns princípios da execução
de paredes moldadas. A primeira grande diferença entre a tecnologia tradicional DSM e o CSM assenta
no equipamento de corte utilizado (Contente, 2012). No primeiro caso usualmente é utilizado um
equipamento que roda segundo um eixo vertical, pelo contrário, no segundo caso, é utilizada a
hidrofresa, também utilizada na execução de paredes moldadas, que é constituída por duas rodas de
corte que giram em sentidos opostos sob um eixo horizontal e que executam simultaneamente a
desagregação mecânica do solo e a injeção do ligante que é introduzido através da via húmida. No
final será executada uma parede contínua de painéis retangulares, constituídos por uma mistura do
solo com um ligante (Peixoto, 2015). Esta tecnologia é aplicável a uma gama alargada de solos, desde
solos moles, duros até rochas alteradas, como tal a sua utilização torna-se indicada para situações em
que as condições geológicas sejam bastante heterogéneas (Pinto & Et Al., 2011). Outra vantagem que
esta solução apresenta é a possibilidade de ser facilmente integrada na solução final.
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A segunda diferença entre o DSM e o CSM é a geometria dos elementos executados, estando esta
diferença interligada com o diferente equipamento de corte utilizado. No primeiro caso são executadas
colunas e os painéis resultam da sobreposição entre essas colunas, necessariamente com a existência
de juntas. No segundo caso, tal como já foi referido, o elemento executado é uma parede contínua e
retangular, desta forma verifica-se uma diminuição do volume de desperdícios e também uma
diminuição do número de juntas, que correspondem a zonas de menor resistência e impermeabilização,
desta forma é possível obter uma solução simultaneamente mais económica e segura (Contente, 2012).

Figura 7 – Execução de painéis de solo-cimento utilizando a hidrofesa (Bauer, 2016)

Como já foi referido, o equipamento de corte utilizado nesta técnica é a hidrofresa. É possível concluir
que existem vários equipamentos disponíveis em função das exigências de projeto, permitindo variar a
espessura dos painéis, alterando a dimensão das ferramentas de corte e a profundidade atingida pelo
equipamento, utilizando um sistema de suspensão através de varas Kelly é possível atingir
profundidades na ordem dos 30 metros, se for utilizado um sistema de cabos de suspensão, que são
desenrolados à medida que o equipamento desce, é possível que a profundidade atingida chegue aos
60 metros. Este método pode ser utilizado numa gama muito alargada de solos, a principal diferença
para condições geológicas distintas assenta na escolha das rodas de corte, existindo rodas mais
adequadas para solos granulares, devido à grande capacidade de mistura de solo-ligante que
apresentam e outras mais apropriadas para solos coesivos rijos e solos granulares com a possibilidade
de aparecimentos de blocos rochosos, devido à grande capacidade de corte destas rodas (Bauer,
2016).
Para a execução desta solução deve ser definida, em primeiro lugar, a localização e a geometria dos
painéis em planta. De seguida é executado o alinhamento do equipamento para dar início aos trabalhos
de furação e desagregação do terreno, nesta fase o equipamento de corte desce, na vertical, com
simultânea injeção do ligante utilizada a baixa pressão até ser atingida a cota de projeto, quando esta
é atingida a furação termina e o equipamento sobe. Nesta fase as rodas continuam a girar, mas
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geralmente em sentido contrário aquele verificado durante a descida, de forma a homogeneizar a
mistura. Como forma de assegurar a qualidade de execução dos painéis, o volume de ligante
introduzido deverá ser controlado. Dependendo do solo no qual se está a executar esta solução, poderá
ser introduzido ar comprimido durante a furação, em solos mais duros ou com presença de blocos,
como forma de facilitar a desagregação, este método é o chamado sistema de uma fase (Contente,
2012). Pelo contrário, poderão ser utilizadas lamas bentoníticas para estabilização das paredes do furo,
este método é designado por sistema de duas fases, sendo que neste caso a injeção do ligante apenas
é executada durante o movimento ascendente (Bauer, 2016).
Quando se pretende utilizar esta técnica como solução de contenção periférica de uma escavação pode
ser necessário reforçar os painéis recorrendo à introdução de perfis metálicos com a finalidade de
aumentar a resistência às pressões das terras e da água. Estes perfis são introduzidos no interior dos
painéis antes do ligante iniciar o seu processo de cura. Esta

solução

também

permite,

quando

necessário, a colocação de ancoragens pré-esforçadas (Pinto & Et Al., 2011).
Com base no que foi apresentado neste ponto, é possível enumerar as principais vantagens e
limitações deste método. Como vantagens destacam-se: é aplicável a uma vasta gama de solos, desde
solos moles a maciços rochosos alterados, sendo a sua execução indicada para condições geológicas
muito heterogéneas, permite um controlo rigoroso da percolação, sendo possível executar soluções em
CSM localizadas abaixo do nível freático e onde se verifique percolação de água, o solo existente no
local é aproveitado como material de construção, reduzindo os resíduos produzidos e dispensando
trabalhos de escavação e transporte para vazadouro, o ligante utilizado e a relação água-ligante pode
ser escolhida em função da resistência que se pretenda atingir, o que pode tornar a solução
globalmente mais económica, é possível efetuar um controlo muito rigoroso da execução e da posição
da ferramenta de corte, possibilitando a execução desta solução próximo de infraestruturas enterradas,
por último, é possível armar os painéis, conferindo-lhes uma maior resistência aos esforços de flexão
e de corte. Por outro lado, é possível distinguir as seguintes limitações desta técnica: é necessário a
existência de um grande espaço de estaleiro, como tal, muitas vezes é incompatível a utilização desta
técnica em escavações em meio urbano, por outro lado, para executar a técnica de CSM é necessário
recorrer a equipas especializadas, o que poderá encarecer a solução (Contente, 2012).

2.5.

Ancoragens

Por definição as ancoragens “consistem fundamentalmente num elemento metálico linear (armadura)
de grande resistência, introduzido num furo de pequeno diâmetro e comprimento variável,
posteriormente selado ao terreno por injeção de uma calda cimentícia sob pressão e, finalmente, préesforçado em tração” (Brito, 2001). É utilizada uma armadura em aço de alta resistência, com maior
teor em carbono e menor ductilidade, que poderá ser materializada através de varões ou de cordões
(Costa, 2016).
A sua crescente utilização nas obras geotécnicas, em específico nas estruturas de contenção, devese sobretudo à sua versatilidade associado a um baixo custo e facilidade de execução. Para além de
outras utilizações, as ancoragens são amplamente utilizadas como apoio de estruturas de contenção
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flexíveis, permitindo equilibrar os impulsos das terras e reduzindo o deslocamento horizontal da
estrutura e o assentamento do terreno no tardoz da mesma, assegurando a estabilidade de
escavações. São normalmente executadas com uma direção sub-horizontal, com uma pequena
inclinação que permita As ancoragens utilizadas neste tipo de estrutura possuem um carácter
essencialmente provisório, com um tempo de vida útil inferior a dois anos, quando utilizadas em muros
de suporte de terras isolados ou quando assegurem a estabilidade de taludes apresentam um carácter
definitivo, com um tempo de vida útil superior a dois anos (Brito, 2001; Eurocódigo 7, 2004).
2.5.1.

Constituição das Ancoragens

Existem variados tipos de ancoragens que podem ser ativas (ou pré-esforçadas), passivas ou de
continuidade. As ancoragens ativas permitem o tensionamento, as passivas ficam embebidas no betão
e as de continuidade possuem uma parte passiva e ativa (Costa, 2016). Devido à sua grande
importância no contexto das obras geotécnicas e considerando o caso de estudo que se irá analisar
neste texto serão abordada com maior detalhe as ancoragens ativas e provisórias.
De acordo com (Brito, 2001; Costa, 2016) as ancoragens são geralmente constituídas pelos seguintes
elementos: cabeça, fuste e bolbo de selagem. A sua execução pressupõe em primeiro lugar a execução
do furo onde será instalada a ancoragem, em seguida é colocado o sistema de injeção e a armadura
no interior do furo este é preenchido, numa primeira fase, recorrendo a calda de cimento a baixa
pressão e numa segunda fase a calda de cimento é injetada a uma pressão mais elevada para formar
o bolbo de selagem, o tensionamento da ancoragem, recorrendo a macacos hidráulicos, é efetuado
após a calda de cimento ganhar resistência, que geralmente demora entre 3 e 7 dias e é seguido um
programa específico onde se instala gradualmente o pré-esforço e são medidos os deslocamentos em
cada fase como forma de controlar as perdas de carga. Em seguida serão apresentados os vários
elementos constituintes das ancoragens.


Cabeça

A cabeça da ancoragem corresponde ao sistema de fixação da armadura que depende do sistema de
pré-esforço adotado. Caso sejam utilizados cabos, a cabeça é constituída por cunhas de aperto, no
caso de se utilizarem varões esta corresponde a porcas roscadas. Este elemento permite a aplicação
do pré-esforço na ancoragem, recorrendo a macacos hidráulicos, que só poderá ser aplicado após a
calda de selagem ganhar resistência e como tal, este é o último elemento a ser executado.


Fuste

Corresponde ao troço de ligação entre a cabeça da ancoragem e o bolbo de selagem, ou ao
comprimento livre da ancoragem, é constituído pela armadura, pelo sistema de injeção geralmente
constituído por bainhas, metálicas ou plásticas, com a função de selar o furo, permitindo a injeção de
calda de cimento a baixa pressão no seu interior e também com a função de proteção da ancoragem
contra a corrosão, que pode provocar perdas de resistência. É o primeiro elemento a ser executado
após a furação. As bainhas plásticas são introduzidas no furo em simultâneo com a armadura, sendo
todo o furo preenchido por calda de cimento, no caso de se utilizar um tubo metálico, este é introduzido
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antes da armadura e apenas será preenchido com calda de cimento o espaço entre o tubo e as paredes
do furo.


Bolbo de selagem

Corresponde à zona fixa da ancoragem que deverá ser executada fora da cunha de rotura da
escavação. Assegura a ligação da armadura ao terreno através de calda de cimento injetada a alta
pressão e a transmissão da carga de tração aplicada na cabeça da ancoragem. Como tal deve ser tido
em consideração o perfil geológico do terreno onde será executada a escavação para que o bolbo se
localize em terreno competente, evitando possíveis roturas da ancoragem por insuficiente capacidade
resistente do terreno às cargas aplicadas.
2.5.2.

Vantagens e Desvantagens

A utilização de ancoragens pré-esforçadas na fase de construção de estruturas de contenção apresenta
vantagens relativamente a outros métodos (por exemplo escoramentos ou banquetas), entre as quais
destaca-se: introdução de uma força ativa no sentido contrário ao impulso das terras que permite
reduzir o deslocamento horizontal da parede e consequentemente o assentamento no seu tardoz, que
poderia ter efeitos adversos para as estruturas adjacentes, especialmente se estas apresentaram
fundações superficiais, permite a livre circulação no interior do perímetro de escavação pois são
executadas no interior do terreno contido e também por esse motivo é um processo mais seguro pois
é menos suscetível a danos devido à movimentação do equipamento e a sua execução é compatível
com a evolução da escavação em profundidade.
Relativamente às desvantagens deste método, é possível nomear a necessidade de equipamento e
pessoal especializado, uma vez que as ancoragens apenas podem ser executadas por empresas que
possuam alvará para o efeito, é necessário ter em consideração a existência de estruturas vizinhas
quer por uma questão de interferência com a execução das ancoragens, mas também pela necessidade
de avaliação de danos que possam ser provocados pela furação e pela selagem, necessita de um
cuidado planeamento pois é um processo mais oneroso e por último provoca maior quantidade de
desperdícios pois à exceção da cabeça, depois da desativação não podem ser reutilizados os materiais
utilizados nas ancoragens (Brito, 2001).
2.5.3.

Dimensionamento e Verificações de Segurança

O dimensionamento das ancoragens, tal como já foi referido anteriormente, é condicionado sobretudo
pelas ações horizontais atuantes na parede durante a fase provisória e serão estes fatores
condicionantes para definir as caraterísticas geométricas e a posição da ancoragem, que devem ser
colocadas em níveis próximos dos pisos a construir, e o espaçamento em planta; o comprimento e a
inclinação são função das caraterísticas geológicas do local uma vez que é necessário executar o bolbo
de selagem em terrenos competentes pois as caraterísticas resistentes da ancoragem são
dependentes das características do terreno de selagem. O pré-esforço geralmente é escolhido, numa
primeira análise, de forma à componente horizontal do pré-esforço da ancoragem equilibrar a resultante
dos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck na área de influência da ancoragem (Brito, 2001).
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Segundo o Eurocódigo 7, no dimensionamento de ancoragens é importante escolher as situações de
projeto, caso a caso, que possam ocorrer durante a construção e toda a vida útil da estrutura, sendo
importante também verificar as consequências da rotura de qualquer ancoragem. Devem ser
considerados os estados limites relacionados com a perda de estabilidade global da estrutura, assim
como relativos a elementos constituintes da ancoragem tais como a rotura estrutural da armadura ou
da cabeça da ancoragem, rotura no contacto entre a calda e o terreno e entre a calda e a armadura,
questões de durabilidade podem provocar perda de força devido a deformações excessivas da cabeça
da ancoragem por fluência ou relaxação e corrosão da cabeça da ancoragem, assim como a rotura ou
deformações devido à força aplicada na ancoragem. Quando estamos perante estruturas de suporte
com vários níveis de ancoragens e próximas de outras estruturas enterradas é necessário verificar se
a interação entre o grupo de ancoragens e as estruturas não provoca danos na estrutura, os
comprimentos de selagem do grupo de ancoragens devem estar espaçados de pelo menos 1,5 metros
para evitar interação entre eles e perda de resistência das ancoragens.
Devem ser efetuados ensaios de receção em todas as ancoragens instaladas na estrutura antes destas
ficarem operacionais, assim como ensaios de adequabilidade em pelo menos três estruturas por cada
condição distinta do terreno e da estrutura. Relativamente à instrumentação da estrutura de contenção
devem ser utilizadas células de carga como forma de controlar o valor de pré-esforço instalado nas
ancoragens na fase provisória (Eurocódigo 7, 2004).

3. Caso de Estudo

3.1.

Enquadramento Geral

O caso de estudo que em seguida se apresenta diz respeito ao novo edifício que servirá para a
ampliação do Hospital CUF Descobertas. Apresentará uma superfície de implantação de
aproximadamente 3.030 m2 e um total de 6 pisos elevados e 5 pisos enterrados, correspondendo a
uma profundidade de escavação entre 16,5 e 22 metros. O presente texto apenas analisa a fase de
escavação dos pisos enterrados e execução da respetiva contenção periférica.
O recinto de escavação localiza-se em Lisboa, na zona Sul do Parque das Nações, no lote 3.23.01.
Encontra-se localizado frontalmente ao edifício do Hospital CUF Descobertas já existente intersetando
a Rua Corsários das Ilhas, a Nordeste, a rua Mário Botas, a Noroeste e a rua do Adeus Português, a
Sudeste, como se pode verificar na figura seguinte.
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Figura 8 – Fotografia aérea do local de implantação do novo edifício do hospital da CUF descobertas (GoogleMaps)

Em todo o perímetro de escavação a contenção periférica será materializada através da execução de
uma parede moldada, em betão armado, com 0,50 metros de espessura
O projeto de escavação e contenção periférica teve por base o estudo prévio apresentado pela empresa
JetSJ, sendo o projeto de execução realizado pela empresa Teixeira Duarte – Engenharia e
Construções SA assim como a empreitada. A fiscalização da obra ficou a cargo da empresa Synege e
a Engexpor foi a empresa responsável pela segurança em obra. Os trabalhos de monitorização e
instrumentação também ficaram a cargo da Teixeira Duarte, assim como a realização das ancoragens
pré-esforçadas, que dada a sua complexidade necessitam uma empresa especializada e com alvará
para o efeito. No anexo 1 encontra-se representada a planta da solução executada, assim como as
respetivas dimensões

3.2.

Principais condicionamentos

3.2.1. Geológicos e Geotécnicos:
Para caracterizar o cenário Geológico presente no local, foi tido em consideração a informação de base
fornecida relativa ao estudo Geológico-Geotécnico elaborado, em Janeiro de 2015, pela empresa
“Geocontrole Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A” (Geocontrole, 2015). Neste estudo foram
realizadas nove sondagens geotécnicas de furação vertical, cuja localização se encontra presente na
figura 9, que foram acompanhadas de ensaios de caracterização in situ SPT e posteriormente foram
colhidas amostras indeformadas nas diversas sondagens que foram submetidas a análise laboratorial
para identificação e caracterização das amostras através da execução de ensaios de resistência por
compressão uniaxial e de corte direto, permitindo fazer uma análise granulométrica, obter o teor em
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água natural do solo, determinar os limites de consistência de Atterberg, a massa volúmica seca e o
equivalente de areia.
Dada a localização do recinto de escavação, seriam esperados terrenos de fácies sedimentar marinha
do miocénico, a partir desta informação e como resultado do estudo elaborado foi possível distinguir
duas Unidades Geológicas distintas:


Aterros argilosos silto-arenosos: depósitos heterogéneos e de espessura irregular constituídos,
essencialmente, por argilas silto-arenosas;



Areolas de Cabo Ruivo (material do Miocénico): argilas siltosas intercaladas com arenitos
calcários fossilíferos e lentículas de areias grosseiras também fossilíferas.

Considerando as unidades individualizadas e tendo por base o resultado da campanha geotécnica
efetuada, foi possível elaborar o Zonamento Geotécnico do local de escavação, distinguindo-se seis
Zonas Geotécnicas com características distintas e presentes no quadro seguinte.
Tabela 1 – Zonamento Geotécnico do local de escavação (Geocontrole, 2015)

Mcr
(Miocénico
– Areolas
de Cabo
Ruivo)

Zona
Geotécnica

Descrição

E
[MPa]

γ
[kN/m3]

φ’ [˚]

c’
[kPa]

ZG1

Argilas Siltosas
com 50≤NSPT≤60
Arenito calcário
fossilífero com
25≤NSPT≤60
Areão Grosseiro
fossilífero com
25≤NSPT≤60
Argilas Siltosas
com 22≤NSPT≤43
Argilas Siltosas
com 12≤NSPT≤19
Aterro Argilo
Silto-Arenoso
com 2≤NSPT≤31

50

18

36

45

50

20

38

80

50

19

38

15

40

18

32

20

30

18

30

10

15

18

25

-

ZG2

ZG3

ZG4
ZG5
At

ZG6

A partir da análise das nove sondagens realizadas é possível concluir que a zona geotécnica ZG6
corresponde aos depósitos de aterro superficiais. Estes apresentam uma espessura irregular entre 2 e
10 metros, consoante a sua localização. Como é possível observar no quadro anterior, apresentam
uma reduzida aptidão geotécnica, uma vez que são caracterizados por uma reduzida resistência.
Relativamente aos terrenos do miocénico, as zonas geotécnicas ZG5 e ZG4 situam-se até
profundidades compreendidas aproximadamente entre os 13 e 21 metros. A partir dessa profundidade
os solos do miocénico exibem elevada resistência, correspondendo a zona ZG1. Em todas as
sondagens efetuadas, verificaram-se intercalações sem continuidade em profundidade e normalmente
com espessuras inferiores a 3 metros correspondendo às zonas ZG2 e ZG3.
De acordo com o cenário geológico apresentado e no estudo elaborado é possível estimar que o nível
freático se encontre a cerca de 3 metros de profundidade. A interferência deste nível freático nos
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trabalhos de escavação está fortemente relacionado com a permeabilidade do solo, neste local o perfil
geológico é maioritariamente constituído por argilas, com baixa permeabilidade, é possível considerar
que durante a fase provisória não haverá interferência da água, sendo possível utilizar betão in-situ.
É de notar que a realização de 9 furos de sondagem permitiu a elaboração de cortes geológicos que
foram comparados pela fiscalização, ao longo da realização dos trabalhos de escavação, com os
terrenos recuperados, permitindo validar os pressupostos assumidos durante a fase de projeto e
sempre que necessário ajustar a solução executada à realidade encontrada em obra.

Figura 9 – Planta com a localização das sondagens realizadas (Geocontrole, 2015)

Figura 10 – Perfil longitudinal do alçado em estudo (Geocontrole, 2015)

De notar que os parâmetros acima descritos foram aferidos a partir de ensaios SPT no terreno, que
possuem grandes limitações quando realizados neste tipo de solos, como tal seria interessante a
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realização de outro tipo de ensaios, tais como ensaios sísmicos, de modo a obter o módulo de
deformabilidade de uma forma mais precisa e realista.
A título de curiosidade importa referir que a escavação foi efetuada na zona Norte do Parque das
Nações, muito próximo da zona onde até perto dos anos 80 se situava a refinaria da antiga empresa
petrolífera SACOR. Como tal, ao longo da escavação foram recolhidas vários provetes do solo que
foram analisados com o objetivo de verificar se existia contaminação destes terrenos e ser possível
selecionar o seu destino, reduzindo o impacto ambiental.

3.3.2. Condições de Vizinhança:
Como já foi referido, o Hospital CUF Descobertas situa-se no Parque das Nações, em Lisboa, inserindose numa zona urbanizada, com edificações e infraestruturas na vizinhança. A Noroeste do recinto de
escavação situa-se o edifício já existente do Hospital CUF Descobertas, a Sudeste encontram-se
edifícios de habitação, a Nordeste encontra-se o edifício do externato João XXIII e do Pingo Doce e por
fim a Sudoeste, para além de edifícios de habitação já existentes e com aproximadamente 10 pisos
será construído um novo edifício no lote 3.23.02 adjacente à escavação, que levou à necessidade de
fazer algumas alterações no projeto, nomeadamente na inclinação e espaçamento de algumas
ancoragens. Devido a estas condições de vizinhanças exigentes seria essencial que a intervenção
preservasse a integridade e funcionalidade de todas as infraestruturas tanto no perímetro interior como
exterior da obra. Como será referido mais adiante, foi elaborado um plano de instrumentação e
observação de forma a monitorizar o comportamento da estrutura de contenção e das estruturas
vizinhas garantido a sua total funcionalidade no decorrer e após a obra.

3.3.3. Serviços afetados:
Uma vez que esta escavação será realizada numa área urbanizada, seria expectável que existissem
redes enterradas na zona de influência da obra. Dessa forma foi necessário fazer um levantamento e
em seguida desviar os serviços que seriam afetados pelos trabalhos de escavação, de forma a garantir
o seu normal funcionamento durante e após a realização da obra. Apesar da realização deste
levantamento, verificou-se que os cadastros existentes se encontravam desatualizados sendo que
durante a escavação uma conduta de abastecimento de água ficou danificada, tendo sido rapidamente
reparada e sem causar grandes perturbações à vizinhança.

3.3.


Solução Executada
Parede moldada

Devido ao cenário geológico anteriormente descrito e a todos os condicionamentos de vizinhança
existentes, foi proposta uma solução de contenção periférica, em todos os alçados, materializada por
uma parede moldada, em betão armado, e ancorada. Em primeiro lugar foram executados os murosguia que, como o próprio nome indica, servem de referência para a abertura das valas para execução
dos painéis. Cada painel foi escavado em 3 fases, em primeiro lugar as extremidades e só depois o
centro e as paredes do furo foram estabilizadas provisoriamente recorrendo a um fluido à base de
polímeros. Após efetuada a escavação de cada painel são colocadas as armaduras e posteriormente
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efetuada a betonagem submersa utilizando 2 tubos, sendo que o betão foi progressivamente
substituindo o fluído estabilizador, que foi em seguida transportado para a central de reciclagem para
ser posteriormente reutilizado. Em seguida os muros guia foram demolidos e foi executada a viga de
coroamento, em betão armado, e iniciou-se a escavação faseada, com a ativação dos diferentes níveis
das ancoragens.
A solução de parede moldada, por ser realizada através da furação de painéis utilizando hidrofesa, é
uma tecnologia com algumas limitações, nomeadamente em termos de perda de rendimento, como se
verificou durante a obra, obrigando o equipamento a parar, para o seu arrefecimento, especialmente
na presença de intercalações rochosas. Foi possível selecionar esta solução pois existia algum espaço
disponível de estaleiro para o equipamento de reciclagem das lamas bentoníticas. O ponto forte desta
solução é garantir a estanqueidade, uma vez que se verificou o nível freático a pouca profundidade e
o bom comportamento desta solução, mesmo nas camadas superiores constituídas por aterros, com
pior resistência mecânica.
Como foi dito anteriormente foram escavados 5 pisos, em que a parede moldada de contenção
periférica apresenta uma altura variável entre 17 e 23 metros, garantindo sempre uma ficha de pelo
menos 2,5 metros em silte argiloso compacto (zona geotécnica ZG1). Nas figuras seguintes apresentase um corte tipo da parede executada, é assim possível observar em pormenor as características da
mesma.

Figura 11 – Corte esquemático em planta da parede moldada, medidas em metros (Teixeira Duarte, 2016)

Figura 12 – Corte esquemático da parede moldada de canto, medidas em metros (Teixeira Duarte, 2016)
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Para garantir o equilíbrio horizontal da contenção na fase de escavação, a parede será travada por
meio de vários níveis de ancoragens, 4 ou 5 consoante o alçado a considerar, e por 4 a 5 níveis de
escoras nos cantos, materializadas através da utilização de 3 fiadas de perfis HEB 200, com
comprimento igual a 3,25, 5,75 e 8,25 metros respetivamente e travadas com perfis UNP 100. No topo
da cortina, de forma a solidarizar todos os painéis para que estes funcionem como um todo (Cortez,
s.d.), foi executada uma viga de coroamento de seção quadrada com 0.5m de lado.

Aterro Argilo-Silto
Arenoso

Argilas Siltosas
22<NSPT<43

Argilas Siltosas
50<NSPT<60

Figura 13 – Corte 2-2 que ilustra a solução construtiva executada (Teixeira Duarte, 2016)
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Relativamente às ancoragens, estas terão 4 cordões de 0,6”, pretendendo acomodar um pré-esforço
útil igual a 600kN. Apresentarão um afastamento médio em planta em geral igual a 3 metros, podendo
variar de acordo com as condições geológicas e de vizinhança do local. Apresentam uma inclinação
constante de 35º e comprimentos totais variáveis entre 12 e 24 metros, permitindo a realização do bolbo
de selagem em terrenos competentes. O comprimento de selagem mínimo, em terrenos com NSPT
superior a 25 pancadas será de 6 metros, mas variando entre este valor e 9 metros. No alçado AD
algumas ancoragens sofreram uma alteração na sua direção para permitir compatibilizar este projeto
com o projeto de um edifício de habitação que será executado posteriormente no lote vizinho. As
ancoragens serão posteriormente desativadas após a conclusão da estrutura, servindo as lajes dos
pisos enterrados como responsáveis pela estabilidade da cortina de contenção.
De uma forma representativa apresenta-se na figura 13 o corte 2-2 da solução executada, tendo sido
considerada esta a seção condicionante, uma vez que apresenta a maior altura de escavação e se
encontra no alçado junto ao hospital já existente e como tal com as condições de vizinhança mais
exigente, foi assim a seção escolhida para ser simulada na modelação numérica. Na imagem seguinte
é possível ver uma fotografia da solução final já executada.

Viga de
coroamento

Escoras de
canto

Ancoragens préesforçadas

Figura 14 – Solução de contenção periférica final (Synege, 2017)

3.4.

Plano de Instrumentação e Observação

Na realização de projeto geotécnico somos confrontados com um elevado número de incertezas, sendo
necessário muitas vezes assumir algumas hipóteses com base em experiência comparável. Nesse
contexto, durante a realização da obra, o plano de instrumentação e observação assume extrema
importância uma vez que permite validar as hipóteses de cálculo assumidas durante a fase de projeto,
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fazendo a avaliação das condições de segurança existentes em obra. A existência de dispositivos que
monitorizam grandezas como deslocamentos da estrutura de contenção e de estruturas adjacentes,
assim como as cargas instaladas em elementos ativos, como as ancoragens, permitem antecipar falhas
no funcionamento da estrutura de contenção que poderiam levar à sua rotura, sendo possível, sempre
que necessário, intervir corrigindo alguma anomalia.
O plano de observação preconizado contempla os seguintes aspetos:


Identificação e análise de possíveis anomalias;



Parâmetros a controlar;



Dispositivos de observação;



Metodologia de controlo das leituras;



Inspeção visual.

3.4.2.

Grandezas medidas:

O plano de instrumentação e observação instalado tem como objetivo a medição das seguintes
grandezas:


Deformação horizontal da parede;



Deformação horizontal do terreno contido;



Variação da carga instalada nas ancoragens;



Assentamentos/rotações dos muros e das construções vizinhas.

3.4.3.

Aparelhos de Medição:

IT2

Figura 15 – Alçado com a localização da instrumentação na seção condicionante (Teixeira Duarte, 2016)
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As grandezas anteriormente referidas foram medidas recorrendo aos seguintes aparelhos:


Alvos topográficos para a medição dos deslocamentos horizontais na estrutura de contenção;



Células de carga para verificação da carga instalada nas ancoragens;



Calhas inclinométricas para medição dos deslocamentos horizontais dos terrenos contidos;



Alvos topográficos para medição dos deslocamentos em construções vizinhas;



Piezómetros para a medição do excesso de pressão intersticial.

A localização dos aparelhos e dispositivos de medição, utilizados na seção considerada condicionante,
encontram-se representados na figura 15.
3.4.4.

Frequência das Leituras:

De acordo com as características da obra em causa, os aparelhos instalados e anteriormente referidos
deverão ser lidos desde o início dos trabalhos de escavação até ao início da construção dos pisos não
enterrados da superestrutura e até à desativação das ancoragens. Antes do início da escavação é feita
a “zeragem” do sistema, esta medição tem a função de referência para a evolução das grandezas
medidas nas fases seguintes. Durante a escavação, os aparelhos devem ser lidos no final da execução
de cada fase e sempre com um tempo inferior a uma semana entre as leituras.
Após a recolha dos dados, estes têm de ser tratados para verificar se a instrumentação está a funcionar
corretamente e se existe alguma anomalia na estrutura. Se tal se verificar, o valor de referência para o
tempo entre medições deve ser adaptado, sendo esta adaptação feita de acordo com a natureza do
problema.
3.4.5.

Critérios de Alerta e Alarme:

Os critérios de alerta e alarme para os aparelhos de medições foram definidos em projeto, de
acordo com os resultados da modelação:




Células de Carga:


Critério de Alerta: Fcélula < 500 kN; Fcélula > 750 kN;



Critério de Alarme: Fcélula < 400 kN; Fcélula > 850 kN.

Alvos topográficos:


Critério de Alerta: δ > 30 mm;



Critério de Alarme: δ > 45 mm.

Em que δ representa o deslocamento em qualquer ponto da estrutura, no sentido perpendicular ao
plano da parede. Caso os valores para os critérios de alerta sejam alcançados, a estrutura deve ser
reforçada e caso os critérios de alarme sejam alcançados deve-se parar todos os trabalhos e redefinir
a solução a utilizar de modo a garantir que os trabalhos decorrem em segurança para a estrutura e
para estruturas vizinhas.
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3.4.6.

Monitorização da Obra

Considerou-se como seção condicionante, seção 2, aquela adjacente ao hospital da CUF Descobertas
já existente, uma vez que as condições de vizinhança nesse local eram mais condicionantes, mas
também porque foi a seção que apresentou os maiores deslocamentos horizontais. Como tal, esta será
a seção utilizada tanto para análise dos resultados da instrumentação, assim como para efeitos de
modelação numérica.


Alvos topográficos

Figura 16 – Alvo topográfico instalado na parede de contenção

Os alvos topográficos serão instalados em pontos críticos da estrutura de contenção, onde se pretende
medir movimentos de translação e rotação, através de placas metálicas planas, fixadas à estrutura,
onde foram colocados previamente os alvos do tipo prisma de reflexão total. Dessa forma, são feitas
medições trigonométricas absolutas utilizando uma estação total e serão lidos os ângulos e distâncias
nos alvos relativamente a pontos de referência localizados fora da zona de influência da obra,
nomeadamente em edifícios e em iluminações públicas situados a mais de 20 metros da zona da obra.
Foram instalados 47 alvos topográficos na estrutura de contenção.

Deslocamento Horizontal

Deslocamento (mm)

0

AT36

-5

AT41
AT26

-10

AT33

-15

AT21
AT08

-20
-25
18/ago

AT22
07/set

27/set

17/out

06/nov

26/nov

16/dez

05/jan

25/jan

14/fev

Figura 17 – Evolução do deslocamento horizontal em alguns dos alvos topográficos instalados, medido de Agosto de 2016 a Janeiro de 2017
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Células de carga

As células de carga permitem a monitorização da carga de pré-esforço instalada numa amostra
representativa de ancoragens. Esta monitorização é bastante importante uma vez que permite aferir a
integridade da estrutura de contenção, caso se verifique que uma ancoragem apresenta uma diferença
considerável de carga relativamente à carga de blocagem, pode ser sinónimo de deslocamentos
excessivos na parede de contenção. Neste caso foram instaladas células de carga elétricas cuja leitura
será efetuada através do dispositivo elétrico de corda vibrante. Foram instaladas 9 células
dinamométricas nas ancoragens, cujas leituras se encontram presentes na tabela seguinte.

Figura 18 – Ancoragem com célula de carga instaladas

Leituras das Células de Carga
650

Carga na Ancoragem (kN)

600
Célula de carga 1

550

Célula de carga 2
500

Nível Alerta

Célula de carga 3
Célula de carga 4

450

Célula de carga 5
400

Nível Alarme

Célula de carga 6
Célula de carga 7

350

Célula de carga 9
300
07/09/16

27/09/16

17/10/16

06/11/16

26/11/16

16/12/16

05/01/17

25/01/17

14/02/17

Data da Leitura
Figura 19 – Evolução da carga nas ancoragens instrumentadas

Na célula de carga 6 verificou-se uma diferença superior a 200 kN entre a carga medida e a carga de
blocagem aplicada na ancoragem e como tal foi instalada uma célula de carga na ancoragem abaixo,
correspondente à célula de carga 9, de modo a garantir que se tratava de uma anomalia no aparelho
de medição, assegurando que a parede de contenção se encontrava em condições de segurança.
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Inclinómetros

A medição de deslocamentos horizontais do maciço será efetuada através da instalação de calhas
inclinométricas. Serão constituídas por tubos em PVC com um diâmetro de 75mm, onde passa um
sensor deslizante (torpedo) dotado de pontos de referência (roletes) espaçados de 0,5 ou 1m. A sonda
será colocada a várias profundidades dentro do tubo calha, espaçadas 0,5m na vertical e para cada
uma é registada a distância horizontal entre os roletes, que será o resultado de cada leitura. O aparelho
deverá ser selado num ponto fixo na sua base a uma profundidade a que as medições não sejam
afetadas pelos trabalhos em execução. Serão instaladas 6 calhas inclinométricas no total.
No alçado condicionante foram instalados 2 inclinómetros (IT2 e IT3) dos quais o inclinómetro IT2 foi
aquele que apresentou valores de deslocamentos horizontais mais elevados. O eixo A na imagem
seguinte representa deslocamentos horizontais cuja direção do movimento é para o interior da
escavação.

Figura 20 – Deslocamentos horizontais acumulados no inclinómetro IT2 (Teixeira Duarte, 2017)
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Na figura 20 estão representados os resultados das leituras neste inclinómetro efetuadas a partir 17 de
Setembro de 2016 e até 10 de Janeiro de 2016, durante este período foram efetuadas 10 leituras com
uma periodicidade aproximadamente semanal e a partir da 11ª leitura a frequência de leituras começou
a ser quinzenal, que correspondeu ao início da construção dos pisos enterrados.
A partir da análise da figura é possível concluir que os maiores deslocamentos horizontais da cortina
de contenção, com valor aproximadamente igual a 25mm, ocorrem numa profundidade entre os 10 e
15 metros onde se situa a transição entre zonas geotécnicas, nomeadamente entre os aterros
correspondentes à zona geotécnica ZG6 e as argilas siltosas do miocénico correspondentes à zona
geotécnica ZG5. Os movimentos medidos perpendicularmente à parede, apesar de apresentarem um
valor significativo, não foram caso de alerta nem alarme, uma vez que os 25 mm de deslocamento
horizontal verificados no inclinómetro foram inferiores aos 30 mm definidos como critério de alerta.


Inspeção Visual

Como complemento aos aparelhos instalados deve-se realizar regularmente inspeção visual como
forma de detetar possíveis anomalias tais como: danos nas juntas, fissuração nos elementos de betão,
integridade da cabeça das ancoragens e dos sistemas de observação, perturbações na envolvente e
anomalias nas estruturas vizinhas.
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4.

Modelação Numérica da Estrutura de Contenção

Neste capítulo será introduzido o programa Plaxis 2D versão 8, serão identificadas as suas principais
características e descrito o procedimento adotado para a modelação da solução de contenção periférica
executada no caso de estudo.
Como já foi referido anteriormente, o comportamento de estruturas de contenção flexíveis multi
ancoradas é um problema complexo de interação solo-estrutura, onde devem ser consideradas as
várias fases de escavação e de ativação das ancoragens. Nesse sentido é muito vantajoso modelar a
estrutura utilizando programas de cálculo que recorrem a elementos finitos como forma de prever o
comportamento da estrutura.

4.1.

Caracterização geral do programa

Para a análise numérica da solução construtiva implementada no caso de estudo e das soluções
alternativas que serão propostas em seguida foi utilizado o programa comercial Plaxis 2D, versão 8.2.
O Plaxis é um programa de cálculo automático que permite realizar uma análise bidimensional
deformações e estabilidade de variados problemas relativos à Engenharia Geotécnica. O programa
recorre ao método dos elementos finitos e utilizando modelos constitutivos avançados é possível
simular o comportamento não linear do solo, assim como as diversas etapas da escavação e execução
da cortina de contenção (Plaxis, 2008).
O programa apresenta diversos modelos constitutivos que permitem simular o comportamento de solos
ou rochas e adequados para diferentes problemas Geotécnicos. Nesta análise, será utilizado o modelo
constitutivo Hardening-Soil. Foi escolhido este modelo em detrimento do modelo elasto-plástico de
Mohr-Coulomb, devido às limitações inerentes a este modelo, que é elástico perfeitamente plástico e
como tal a superfície de cedência associada é fixa, totalmente definida pelos parâmetros do modelo e
independente da deformação plástica a que o solo está sujeito (Plaxis, 2008)O modelo elasto-plástico
de Mohr-Coulomb é adequado para estimar, em primeira aproximação, as deformações resultantes,
utilizando parâmetros simples e para os quais existe bastante informação disponível (Raposo, 2007).
O modelo Hardening-Soil é um modelo constitutivo elastoplástico que permite simular o comportamento
do solo, em particular na simulação de ciclos de descarga e recarga, ilustrados nas sucessivas fases
de escavação e aplicação de pré-esforço nas ancoragens. Neste modelo, a superfície de cedência não
é fixa, podendo expandir-se, ilustrando assim a ocorrência de deformações plásticas irreversíveis. Com
este modelo é possível descrever a rigidez do solo de forma muito mais precisa, pois são utilizados três
parâmetros de rigidez distintos (rigidez de carregamento e descarga num ensaio triaxial e de
carregamento num ensaio edométrico). É também tida em conta a dependência entre estes parâmetros
de rigidez e as tensões, traduzido pelo aumento da rigidez com a tensão de confinamento, uma vez
que se trata de um modelo constitutivo hiperbólico com endurecimento. (Plaxis, 2008) e (Raposo, 2007).
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Os parâmetros do modelo Hardening-Soil encontram-se expressos na tabela seguinte, assim como
alguns valores, que se encontram entre parênteses, cuja adoção é recomendada pelo manual do
programa.
Tabela 2 – Parâmetros geotécnicas do modelo constitutivo Hardening Soil (Plaxis – Material Models Manual, S.D.)

Parâmetros de

c’

Coesão efetiva

[kPa]

ϕ'

Ângulo de resistência ao corte

[˚]

ψ

Ângulo de dilatância

[˚]

resistência

𝑟𝑒𝑓

𝐸50
Parâmetros de
rigidez

𝑟𝑒𝑓

𝐸𝑜𝑒𝑑

m

𝑟𝑒𝑓

𝐸𝑢𝑟

Módulo de rigidez secante em ensaios triaxiais

[kPa]

drenados e para uma tensão de referência (pref)
Módulo de rigidez tangente em ensaios edométricos e
para uma tensão de referência (pref)

𝑟𝑒𝑓
(𝐸50
)

Potência para uma dependência entre o nível de

[-]

tensão e a rigidez
Módulo de rigidez para a descarga-recarga e para
uma tensão de referência (pref)

[kPa]

𝑟𝑒𝑓

(3 𝐸50 )

[kPa]

νur

Coeficiente de Poisson na descarga-recarga

(0.2)

[-]

pref

Tensão de referência

(100)

[kPa]

K0

Coeficiente de impulso em repouso

(1-sin ϕ')

[-]

(0.9)

[-]

Parâmetros
avançados

Rf

Quociente de rotura que relaciona a tensão deviatórica
última (qf) com o valor da assimptota da hipérbole (qa)

Figura 21 – Relação hiperbólica de tensão deviatórica e extensão axial para carregamento primário num ensaio triaxial
drenado (Plaxis Materials Manual, S.D)
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4.2.

Geometria do Modelo

Quando se inicia o programa através da entrada de dados (input) o primeiro passo para a execução da
modelação numérica corresponde ao estabelecimento das definições gerais (General Settings),
nomeadamente o tipo de elementos finitos a utilizar, que serão neste caso triangulares e com 15 nós,
de modo a que a análise seja mais refinada e do estado de deformação que simplificadamente será
considerado plano, uma vez que apresenta um desenvolvimento longitudinal significativo. É ainda
aconselhável estender as interfaces até uma distância significativa da cortina, simplificadamente maior
ou igual à altura da cortina (21,15 metros) de forma a permitir uma liberdade de deformação suficiente
e uma distribuição de tensões mais precisa, reproduzindo assim as condições reais com maior rigor.
Em seguida foi definido o cenário geológico e a geometria do modelo. Desta forma, a primeira camada
de aterros, correspondente à zona geotécnica ZG6, apresenta uma espessura igual a 10 metros. Em
seguida foram consideras duas camadas de solos argilosos, a primeira (ZG4) apresenta 8 metros de
espessura, a última camada (ZG1) foi definida até ao limite do modelo uma vez que os ensaios SPT
realizados apresentam limitações na profundidade atingida não existindo informação relevante a partir
dos 31,5 metros de profundidade.
Para representar a estrutura de contenção, com altura aproximadamente igual a 21,15 metros,
garantindo também o comprimento de encastramento de 2,5 metros Utilizou-se o comando Plate, que
permite simular elementos estruturais com alguma rigidez de axial e de flexão, permitindo medir tanto
deslocamentos, como esforços na parede de contenção. Ao longo da parede foram criadas interfaces,
permitindo uma interação total entre a estrutura de contenção e simulando de uma forma mais fiel o
problema de interação solo-estrutura. A escavação apresenta uma altura de aproximadamente 19
metros e será executada em 6 fases, as primeiras 5 fases correspondem à escavação dos 5 pisos
enterrados e ativação dos 5 níveis de ancoragens propostos em projeto, sendo que a última fase
corresponde à escavação até à cota final de projeto.
A localização, inclinação e comprimento das ancoragens foi definido de acordo com o proposto nas
peças desenhadas do projeto encontrando-se resumido na tabela seguinte.
Tabela 3 – Características das ancoragens executadas no corte

Designação

Inclinação [˚]

Comprimentos [m]
Selagem

Comprimento livre

Total

A1

9

15

24

35

A2

9

12

21

35

A3

9

9

18

35

A4

9

6

15

35

A5

6

6

12

35

35

Para aplicar as sobrecargas no tardoz da estrutura de contenção utilizou-se Distributed Load, com o
valor de 10 kN/m2 de forma a contabilizar as ações dos arruamentos, uma vez que não existem outras
cargas a descarregar na estrutura de contenção.

Figura 22 – Geometria do modelo numérico introduzido no programa Plaxis 2D

4.3.

Caracterização dos materiais

4.3.1. Caracterização do terreno
Para a caracterização do terreno foi escolhido o modelo constitutivo Hardening Soil, como tal será
necessário definir todos os parâmetros já referidos anteriormente e que se encontram presentes
na tabela seguinte.
Tabela 4 – Características dos materiais geológicos

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

32

36

ψ[˚]

0

0

0

𝒓𝒆𝒇

10000

40000

50000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

10000

40000

50000

m[-]

0,5

0,5

0,5

𝑬𝒖𝒓 [kPa]

30000

120000

150000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝑬𝟓𝟎 [kPa]

𝒓𝒆𝒇
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No modelo numérico apenas serão considerados estas três zonas geotécnicas para caracterização do
solo, uma vez que as restantes zonas geotécnicas apresentadas anteriormente correspondem apenas
a intercalações pontuais e sem significado para o modelo.
Outro aspeto que foi tido em consideração foi a natureza dos materiais para o modelo numérico. Esta
análise resultou da caracterização geotécnica após a campanha de prospeção e da análise do projeto
de execução desta obra, cujo dimensionamento foi efetuado considerando um comportamento do solo
em condições drenadas. Não tendo sido obtidos parâmetros do solo tais como a coesão não drenada,
e como tal esta análise foi efetuada em tensões efetivas. Adicionalmente e de acordo com as
sondagens efetuadas não foi possível estabelecer com exatidão a posição do nível freático, no entanto
a sua ação na estrutura não foi considerada uma vez que esta se encontra drenada e como tal toda a
água instalada no tardoz da parede foi drenada, não exercendo pressões hidrostáticas significativas.
Considerando, no entanto, os materiais presentes neste caso de estudo, e de forma a garantir que esta
análise era representativa do comportamento da estrutura, foi efetuada ainda uma análise em
condições não drenadas, utilizando o software Plaxis 2D, que se encontra presente no anexo IV, e na
qual foi possível verificar que a mesma não seria condicionante e como tal a análise efetuada em
condições drenadas é representativa do comportamento destes materiais geológicos.

4.3.2.

Caracterização da parede moldada:

A parede moldada foi modelada recorrendo a elementos Plate no Plaxis. Este tipo de elementos podem
exibir esforços de flexão e compressão sendo necessário definir parâmetros de rigidez axial e de flexão.
O elemento estrutural foi caracterizado considerando as suas características geométricas da seção e
dos materiais constituintes, nomeadamente considerando a seção retangular com uma espessura igual
a 0,5 metros em betão armado C30/37, a partir do qual seria possível saber o seu peso volúmico e o
módulo de rigidez. Dessa forma, foi possível calcular os parâmetros presentes na tabela seguinte.
Tabela 5 – Características da parede moldada

Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidades

Rigidez Axial

EA

1,65×107

kN/m

Rigidez de Flexão

EI

3,4375×105

kNm2/m

Peso

w

12,5

kN/m/m

4.3.3. Caracterização das ancoragens:
As ancoragens utilizadas na estrutura de contenção foram modeladas recorrendo a elementos Nodeto-node Anchor para simular o comprimento livre e Geogrid para simular o bolbo de selagem. Estes
elementos exibem um comportamento linear e esforços de tração, sendo apenas necessário definir
parâmetros de rigidez axial. Relativamente às suas características geométricas apresentam inclinações
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e seções constantes em toda a parede, sendo constituídas por 4 cordões de 0,6‘’, de modo a
acomodarem um pré-esforço útil de 600kN.
Para o corpo da ancoragem, considerou-se a área de cada cordão aproximadamente igual a 140 mm 2
e o módulo de elasticidade (E) para o aço constituinte dos cordões de pré-esforço igual a 195 GPa. O
afastamento entre ancoragens em planta é igual a 3 metros (Costa, 2016).
Tabela 6 – Características do comprimento livre das ancoragens

Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidades

Rigidez Axial

EA

1,092×106

kN/m

Espaçamento no Plano

Lspacing

3

m

Para a definição das características do bolbo de selagem considerou-se que a calda de cimento
apresenta um módulo de elasticidade (E) igual a 25 GPa e um diâmetro aproximado de 0,2 metros.
Tabela 7 – Características do bolbo de selagem

4.4.

Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidades

Rigidez Axial

EA

7,854×105

kN/m

Pré-esforço útil

Pútil

200

kN/m

Malha de Elementos Finitos

Concluída a definição da geometria do modelo de cálculo e das características de todos os materiais
geotécnicos e estruturais é necessário gerar a malha de elementos finitos através do comando
Generate Mesh. Como já foi referido anteriormente, o programa Plaxis utiliza elementos finitos
triangulares com 6 ou 15 nós, sendo que para este problema foram selecionados elementos finitos de
15 nós. Para gerar a malha é necessário em primeiro lugar selecionar qual o nível de refinamento que
se pretende para a mesma, tendo sido selecionada uma distribuição para os elementos fina. Nas zonas
onde é expectável uma grande concentração de tensões, nas zonas do bolbo de selagem das
ancoragens, ou um grande gradiente de deformações, na parede de contenção, é desejável que a
malha seja ainda mais refinada, com uma maior densidade de elementos e como tal exibindo elementos
finitos mais pequenos, sendo possível obter resultados mais precisos. Como tal, nos elementos do tipo
Plate e Geogrid a malha foi refinada recorrendo ao comando Refine Line.
Posteriormente, é necessário proceder à geração do estado de tensão inicial através do comando Initial
Conditions onde é possível gerar as pressões devido ao nível freático assim como o estado de tensão
inicial, permitindo que se instale no modelo tensões efetivas, verticais e horizontais, correspondentes à
situação em análise. No programa, o estado de tensão é gerado através do procedimento K0.

4.5.

Cálculos

Após terem sido definidas todas as condições iniciais do modelo na janela Input é possível iniciar a fase
de cálculo. Para proceder ao cálculo do modelo é necessário selecionar o comando Calculate que
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abrirá uma janela onde será possível definir todas as fases relevantes do processo construtivo. Uma
das grandes vantagens da utilização destes modelos é exatamente esta, possibilitar o utilizador de
proceder à simulação das várias fases do processo construtivo podendo analisar-se o comportamento
da estrutura de contenção ao longo da escavação, desta forma, tentou-se reproduzir o mais
aproximadamente possível o que acontece na realidade.
Tabela 8 – Faseamento construtivo simulado na modelação numérica

Faseamento Construtivo no Plaxis
Fase 1

Ativação da sobrecarga a tardoz da parede

Fase 2

Ativação da parede moldada

Fase 3

Escavação do primeiro nível

Fase 4

Execução das ancoragens do primeiro nível

Fase 5

Escavação do segundo nível

Fase 6

Execução das ancoragens do segundo nível

Fase 7

Escavação do terceiro nível

Fase 8

Execução das ancoragens do terceiro Nível

Fase 9

Escavação do quarto nível

Fase 10

Execução das ancoragens do quarto nível

Fase 11

Escavação do quinto nível

Fase 12

Execução das ancoragens do quinto nível

Fase 13

Escavação até à cota final definida em projeto

No separador General definiram-se quais seriam as diferentes fases a considerar, a sua precedência e
qual o tipo de cálculo a efetuar e no separador Parameters, em Define, é possível no modelo selecionar
o que acontece em cada fase de cálculo. Foram consideradas 13 fases tal como se ilustra na tabela 8.
A fase 1 correspondeu à ativação da sobrecarga de 10 kN/m 2 que se considerou atuar no tardoz da
estrutura de contenção, na fase 2 foi ativada a estrutura Plate que simula a parede moldada e foi
selecionada a opção Reset displacements to zero no separador Parameters como forma de anular os
deslocamentos que possam existir provocados pelas fases iniciais do modelo e que não deverão ser
contabilizados na análise dos deslocamentos provocados pela sequência de escavação.
De seguida, a partir da fase 3 e até à última fase, iniciam-se as várias fases de escavação intercaladas
com a instalação e ativação das ancoragens pré-esforçadas. As várias fases de escavação são
simuladas através da “desativação” das camadas de solo correspondentes e já delimitadas durante a
definição da geometria do modelo através de Geometry lines, nas fases correspondentes à execução
e tensionamento das ancoragens pré-esforçadas a metodologia utilizada passa por, em primeiro lugar,
selecionar os elementos Anchor e definir o pré-esforço útil aplicado por metro, neste caso temos
ancoragens espaçadas 3 metros sujeitas a um pré-esforço útil total igual a 600 kN, como tal Prestress
force será igual a 200 kN/m. Estas etapas serão repetidas sucessivamente até ser atingida a cota final
de escavação definida em projeto, na 13ª fase.
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Após a definição de todas as fases no modelo, este será corrido através do comando Calculate. No
final, obtém-se os esforços e deslocamentos em qualquer fase de cálculo e em qualquer ponto da
estrutura, sendo objeto deste estudo a análise com maior detalhe da última fase de escavação.

4.6.

Resultados da Modelação

Em seguida serão apresentados os resultados da modelação numérica com maior interesse para o
caso em estudo, nomeadamente os deslocamentos e os esforços na parede de contenção.
4.6.1.

Deslocamentos

Na figura seguinte encontra-se representada a configuração deformada e a malha de elementos finitos
para o caso em estudo, em termos de deslocamentos totais, na fase final de escavação.

Figura 23 – Deformada e malha de elementos finitos na última fase de escavação

Nesta análise também foi possível obter uma previsão para os deslocamentos horizontais e verticais
da estrutura de contenção apresentados nas figuras seguintes.

Figura 24 – Deslocamentos horizontais máximos na fase final de escavação
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A deformação horizontal máxima é igual a 40,14 mm e regista-se a cerca de 10 metros de profundidade,
contando a partir do topo da cortina de estacas, no tardoz da parede de contenção, sendo que esta
deformação corresponde à execução da 4ª fase de escavação.

Figura 25 – Deslocamentos verticais máximos na fase final de escavação

Relativamente aos deslocamentos verticais observa-se que o máximo assentamento ocorre a tardoz
da parede, na superfície, apresentando valores na ordem dos 28 mm. Por outro lado, no fundo de
escavação é possível verificar empolamento devido à descompressão do terreno escavado com um
valor de aproximadamente 36 mm, no entanto é expectável que os valores de empolamento fornecidos
pelo programa sejam superiores ao que se verifica na realidade, por outro lado, os valores de
deslocamento vertical à superfície deverão ser mais gravosos para as estruturas vizinhas e como tal
tomou-se como valor condicionante o assentamento à superfície.
Para além dos deslocamentos do solo, é também importante analisar o deslocamento da parede de
contenção uma vez que este fator poderá ser condicionante para o bom desempenho da solução. Como
tal, serão apresentados resultados para o deslocamento na fase final, mas também a evolução dos
deslocamentos horizontais ao longo das várias etapas da escavação.

Deslocamento
máximo: 42,61 mm

Deslocamento
horizontal máximo:
40,14 mm

Deslocamento
vertical máximo:
14,45 mm

Figura 26 – Deslocamentos máximos na parede na fase final de escavação
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Na fase final de escavação é possível observar que os deslocamentos máximos horizontais na parede
são iguais a 38 mm, com sentido para o interior da escavação e ocorrem aproximadamente a meio da
cortina de contenção, a uma distância de 12 metros do topo da cortina, verificando-se uma redução
substancial até ao pé da cortina. No topo da cortina, os deslocamentos horizontais assumem um valor
muito mais baixo, cerca de 15 mm no mesmo sentido. Apesar do terreno apresentar piores
características resistentes na primeira camada, com um módulo de deformabilidade inferior, no entanto
esta solução de contenção apresenta alguma rigidez no plano o que justifica os resultados
apresentados. Relativamente aos deslocamentos verticais estes são praticamente constantes em
profundidade na seção analisada, têm sentido descendente e um valor de aproximadamente 18 mm.
Dadas as condições do local e os valores dos deslocamentos calculados nesta modelação, dado os
seu valor elevado considerou-se que os deslocamentos horizontais seriam mais condicionantes quer
para a estrutura de contenção, quer para as estruturas vizinhas e como tal considerou-se importante
analisar a evolução dos deslocamentos horizontais da parede ao longo das várias fases de escavação
que se pode observar na figura seguinte.

Figura 27 – Deslocamento horizontal da parede de contenção durante as várias fases de escavação após a modelação
numérica

Neste gráfico é notório o acréscimo de deslocamento horizontal ao longo das várias fases de
escavação, nas duas primeiras fases também é possível observar a recuperação de deslocamentos
que ocorre na parede após a aplicação de pré-esforço e que se torna menos notório a partir da ativação
do 4º nível de ancoragens. Verifica-se que a partir da 3ª fase de escavação o deslocamento máximo
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horizontal da parede ocorre a cerca de 10 metros de profundidade, aumentando substancialmente ao
longo das fases seguintes até á fase final de escavação, onde se pode observar o maior deslocamento
horizontal da parede, correspondendo à camada de argilas siltosas com NSPT entre 22 e 42.
4.6.2.

Esforços

Para além da análise dos deslocamentos verificados na estrutura de contenção, serão também
analisados os esforços obtidos no programa Plaxis 2D, nomeadamente o esforço axial e o momento
fletor na parede.
Em primeiro lugar será apresentado o esforço axial na fase final de escavação, no gráfico seguinte. É
bastante notória a contribuição das ancoragens pré-esforçadas para o incremente de esforço normal
na parede, como se pode verificar nos 5 patamares horizontais, correspondentes a cada um dos níveis
de pré-esforço. Este aumento de esforço normal é explicado pela decomposição do pré-esforço
aplicado nas ancoragens em componente vertical e horizontal, devido à inclinação das ancoragens,
sendo o resultado da ação da componente vertical do mesmo.

Figura 28 – Esforço axial medido na parede moldada para a fase final de escavação

Relativamente ao momento fletor, na figura 29 apresenta-se a evolução dos momentos em
profundidade e para diferentes fases de escavação. Considerou-se importante incluir diversas fases
uma vez que o andamento do momento fletor apresenta diferenças, predominando no entanto os
momentos fletores positivos, especialmente a partir da segunda fase de escavação, sendo que a partir
da terceira fase o andamento dos momentos em profundidade começa a ser bastante semelhante, com
diferenças no valor dos momentos verificados, sendo que o momento máximo se verifica quase sempre
a cerca de 10 metros de profundidade, coincidente com o máximo deslocamento horizontal da parede.

43

Também neste diagrama é possível observar a influência das ancoragens pré-esforçadas nos
momentos fletores obtidos, representados pelos picos no diagrama, uma vez que a existência de cada
uma destas ancoragens representa um ponto de apoio da parede. Os momentos fletores negativos que
se observam: a uma maior profundidade são o resultado da existência de uma ficha da parede
enterrada, correspondendo ao encastramento da parede no solo e no topo da parede dizem respeito
ao funcionamento em consola da mesma, devido à existência de um troço de parede acima do primeiro
nível de ancoragens.

Figura 29 – Evolução dos momentos fletores na parede moldada

4.7.

Retroanálise

Como já foi referido anteriormente neste texto, um dos grandes desafios da engenharia geotécnica é
encontrar formas de caracterizar o solo cada vez com maior precisão e recorrendo a recursos bastante
limitados, devido às limitações financeiras associadas ao setor da construção o número de ensaios in
situ realizados é geralmente muito limitado e o tipo de ensaio está intimamente relacionado com a
importância e complexidade da obra, sendo que na maioria dos casos, em obras comuns, apenas são
elaborados alguns ensaios de prospeção semi-diretos com a realização de furos de sondagem e
ensaios SPT e ensaios laboratoriais com as amostras recolhidas, não se recorrendo geralmente a
outros métodos de prospeção semi-diretos ou indiretos.
É neste âmbito que a retroanálise ganha importância, a possibilidade de comparar os resultados da
modelação com os resultados reais permite um melhor conhecimento das características geotécnicas
do solo, no entanto a utilização desta metodologia deve ser feita com algum cuidado, sendo necessário
existir um número significativo de análises para garantir a qualidade dos resultados. Isto pode ser
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entendido se for considerado que quer os aparelhos de instrumentação, quer os modelos numéricos
estão sujeitos a erros e simplificações que poderão alterar os resultados obtidos e como tal a
extrapolação de conclusões deve ser feita com cuidado (Oliveira, 2012).
4.7.1.

Comparação entre os resultados da modelação e os resultados reais

A modelação numérica realizada no ponto anterior teve por base as características do solo provenientes
dos resultados da prospeção geotécnica realizada. Essa primeira análise resultou em deslocamentos
previstos para a parede moldada com uma ordem de grandeza superior ao verificado durante a
monitorização da escavação. A comparação entre os resultados da modelação numérica no Plaxis e
os resultados da instrumentação foi feita tendo por base os resultados obtidos no inclinómetro IT2 e no
alvo topográfico AT22. Este inclinómetro localiza-se no alçado da parede moldada que confronta o
edifício já existente do hospital da CUF Descobertas e o alvo AT22 encontra-se no segundo nível de
ancoragens, a uma distância do topo da cortina de cerca de 5 metros. Foi também analisada a diferença
entre os valores medidos nas células de carga das ancoragens e os valores de tensionamento das
ancoragens medidos no programa para o modelo numérico e considerando as sucessivas fases de
escavação e tensionamento dos vários níveis de ancoragens.
4.7.1.1.

Deslocamentos da Parede Moldada

Tendo por base os resultados da instrumentação e considerando como referência os valores obtidos
a partir do inclinómetro IT2, foi possível fazer a comparação entre os resultados reais e os resultados
obtidos na primeira modelação numérica efetuada no programa Plaxis, considerando os dados
geométricos da parede e os parâmetros de resistência do solo resultantes da prospeção.
Na figura 30 é possível verificar o andamento dos deslocamentos horizontais da parede moldada
durante as várias fases de escavação considerando duas situações distintas: do lado esquerdo
apresenta-se os deslocamentos verificados na modelação numérica e do lado direito os resultados dos
deslocamentos horizontais medidos no inclinómetro IT2. Apesar de existir uma diferença considerável
nos valores apresentados, sendo os deslocamentos medidos muito inferiores aos obtidos na
modelação, é possível constatar que nestas duas situações a evolução dos deslocamentos horizontais
em profundidade apresenta um andamento semelhante, o deslocamento horizontal máximo não se
encontra exatamente à mesma profundidade, mas não apresenta uma diferença muito grande
encontrando-se a cerca de 13 metros de profundidade.
Segundo os resultados da instrumentação, a parede apresenta um deslocamento horizontal máximo
de aproximadamente 25 mm, que ocorre a uma profundidade de 13 metros, por outro lado, na
modelação numérica o deslocamento máximo obtido foi igual a 40mm e ocorre a uma profundidade de
12 metros. Observado ainda a figura acima, é possível constatar que na última fase de escavação a
base da cortina apresenta deslocamentos de cerca de 5 mm, apesar de a estrutura aparentar um bom
comportamento e coerente com o que é esperado o comprimento de encastramento será aumentado
cerca de 2 metros.
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Relativamente ao deslocamento no topo da cortina, é possível analisar os resultados obtidos no alvo
topográfico AT22, que se encontra a cerca de 5 metros do tipo da cortina., no mesmo alçado que foi
considerado na modelação numérica, Os deslocamentos observados durante a modelação numérica
não podem ser considerados representativos durantes todas as fases de escavação, uma vez que são
apresentados deslocamentos para o interior do terreno, provocados pelo tensionamento da
ancoragens, que na realidade não têm significado uma vez que este fenómeno é apenas uma limitação
do modelo e não ocorre na realidade. Considerando apenas os resultados para as últimas fases de
escavação, é possível concluir que os resultados obtidos na modelação e na instrumentação não se
encontram muito distantes no que diz respeito ao deslocamento no topo da parede, apesar de que
neste caso os maiores deslocamentos são verificados no alvo topográfico, no entanto é considerado
que tal se verifica devido às limitações do programa acima mencionadas.
Modelação no Plaxis 2D

Inclinómetro IT2

Figura 30 – Análise comparativa entre os deslocamentos horizontais obtidos na modelação efetuada no Plaxis 2D e
observados no inclinómetro IT2

Após esta análise é possível tirar algumas conclusões relativamente às diferenças entre os
deslocamentos medidos na instrumentação e os deslocamentos que eram esperados após a
modelação numérica: os deslocamentos reais observados na estrutura de contenção são bastante
inferiores aos valores obtidos na modelação, uma vez que este tipo de modelos é bastante conservativo
e como resultado são obtidos deslocamentos superiores aos verificados na realidade.
Outro aspeto que deve ser mencionado é a possibilidade de o solo apresentar parâmetros de
resistência superiores aqueles que foram aferidos durante a campanha de prospeção e como tal será
feito em seguida um estudo dos parâmetros do solo e ajustando um pouco parâmetros de resistência
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dos solos mais relevantes, será feita a retro análise, utilizando o modelo que já foi descrito no início
deste capítulo de modo a que os deslocamentos horizontais da estrutura de contenção obtidos no
modelo numérico se aproximem o mais possível dos valores reais.
Tabela 9 – Comparação entre os deslocamentos obtidos na modelação no Plaxis 2D e medidos no alvo topográfico AT22

Deslocamento horizontal a 5 metros de profundidade da parede moldada (mm)

6ª fase de escavação

4.7.2.

Plaxis

Alvo topográfico AT22

32,78 mm

15 mm

Estudo Paramétrico

Segundo um estudo elaborado por (Beijinha, 2009) foi possível concluir que o parâmetro que tem maior
influência nos deslocamentos da parede, momento fletor e assentamentos à superfície é o módulo de
deformabilidade do solo e como tal é muito importante uma correta caracterização deste parâmetro, no
entanto, como já foi referido, existe uma grande incerteza associada às características de rigidez e
resistência do solo sendo muito difícil determinar com exatidão o valor de parâmetros geotécnicos uma
vez que esta tarefa está relacionado com os resultados de campanhas de prospeção geotécnica
elaboradas, mas também com a experiência do projetista e conhecimento das condições geotécnicas
locais a partir de outros casos de estudo.
Devido à necessidade de limitar o número de parâmetros a analisar e para fundamentar esta escolha,
dado que o andamento em profundidade dos deslocamentos horizontais da estrutura de contenção
obtidos na modelação numérica efetuada no Plaxis eram muito semelhantes aos resultados do
inclinómetro IT2, com uma diferença em valor de cerca de 15mm, considerou-se plausível assumir que
os solos contidos pela parede apresentam características de resistência superiores aquelas que foram
consideradas na modelação e como tal será ajustado o módulo de deformabilidade do solo. De notar
que os deslocamentos horizontais máximos se verificaram na camada de solo correspondente a argilas
siltosas com NSPT entre 22 e 43, já designada neste texto como ZG4.
Para realizar esta análise paramétrica foi considerada a mesma seção de referência que já foi utilizada
na modelação e na qual se localiza o inclinómetro IT2, que será o aparelho de instrumentação utilizado
como referência para os deslocamentos expectáveis da parede de contenção.
4.7.2.1.

Parâmetros escolhidos

Tal como foi dito anteriormente, devido à grande variabilidade das características resistentes do solo e
à sua influência nos valores dos deslocamentos verificados na estrutura de contenção esta análise
centrou-se no estudo destes parâmetros e tentou compreender de que forma a alteração dos mesmos
afetava os resultados da modelação, com principal foco nos deslocamentos horizontais, dado serem
os mais condicionantes para a estabilidade da estrutura e aqueles que são medidos no inclinómetro
instalado na parede de contenção.
Em primeiro lugar foi necessário assumir alguns pressupostos de modo a diminuir o número de
parâmetros que seria necessário analisar, sendo que esta análise irá centrar-se nos parâmetros
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relevantes para o modelo constitutivo Hardening-Soil. Como tal, a primeira decisão foi variar no máximo
2 parâmetros por cada camada de solo considerada no modelo, dado que não seria exequível a análise
detalhada de todos os parâmetros relevantes.
Considerando o comportamento do solo descrito por este modelo, admitiu-se como parâmetro relevante
𝑟𝑒𝑓
o módulo de deformabilidade secante em estado triaxial ( 𝐸50
), uma vez que este seria o parâmetro

cuja variação teria maior influência no comportamento da solução dado que a resposta do solo se dá
maioritariamente em regime elástico. (Correia, 2004). Os módulos de deformabilidade na descarga e
edométrico serão dependentes do módulo de deformabilidade secante em estado triaxial, com a mesma
relação já enunciada na tabela 2. Como tal, a influência da variação deste parâmetro nos
deslocamentos observados no modelo numérico será estudado para todas as camadas de solo.

Figura 31 – Estado de tensão no maciço na fase final de escavação

Para escolher o segundo parâmetro foi considerado o critério de rotura do modelo Hardening-Soil,
Mohr-Coulomb, cujos parâmetros de rotura são a coesão efetiva (c’), o ângulo de atrito interno (φ’) e o
ângulo da dilatância (ψ) (Plaxis, 2008). Para fundamentar a escolha do parâmetro com maior influência
foi analisado o estado de tensão do maciço, obtido através do modelo numérico simulado no Plaxis. Na
figura 31 é possível observar que existe uma grande massa de solo onde ocorreu endurecimento por
acréscimo de tensão normal juntamente com endurecimento por corte (Cap & Hardening point),
nomeadamente na camada de aterros, na qual não serão feitas alterações a nenhum destes
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parâmetros uma vez que não se considera que estes possam apresentar características superiores e
na camada de argilas siltosas ZG4 onde se verificaram os maiores deslocamentos na parede. Como
tal, nessa zona o ângulo de resistência ao corte será incrementado para 34˚. Na camada inferior
verificam-se essencialmente pontos de endurecimento por corte (Hardening point), nesta camada
também serão mantidos os parâmetros considerados inicialmente, uma vez que se trata de solos de
natureza argilo-siltosa, proveniente das areolas de Cabo Ruivo não seria realista considerar um ângulo
de atrito interno superior a 36˚, valor já estabelecido na modelação inicial (Vasconcelos, 2011).
4.7.2.2.

Análise dos parâmetros escolhidos

Para realizar esta análise foram melhorados os parâmetros escolhidos, nomeadamente o módulo de
elasticidade (E) e o ângulo de resistência ao corte. Em primeiro lugar foi realizada esta análise para
cada camada de forma a tentar compreender como é que a alteração dos parâmetros individualmente
contribuem para a redução dos deslocamentos na parede moldada.
Tabela 10 - Características dos materiais geológicos para a otimização da camada de aterros

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

32

36

ψ[˚]

0

0

0

[kPa]

15000

40000

50000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

15000

40000

50000

m[-]

0,5

0,5

0,5

45000

120000

150000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝒓𝒆𝒇
𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

𝒓𝒆𝒇
𝑬𝒖𝒓

[kPa]

A primeira camada para a qual foi analisada a resposta à alteração dos parâmetros foi a camada
superficial de aterros, os parâmetros alterados encontram-se na tabela 10, nomeadamente o módulo
de elasticidade, considerando-se plausível proceder a esta melhoria dado que esta camada já deverá
apresentar um grau de consolidação superior devido a fatores tais como: a existência de uma estrada
próximo do alçado que está a ser considerado nesta análise e como tal verificando-se a constante
passagem de veículo que deverá promover esta consolidação, assim como outras atividades diversas,
tal como por exemplo a construção do edifício já existente do hospital da CUF Descobertas ou dos
edifícios de habitação vizinhos. Outro fator que motivou a melhoria do módulo de elasticidade desta
camada foi a constatação que o alvo topográfico AT22, situado nesta camada, apresentava valores

49

para o deslocamento horizontal muito inferiores aqueles que foram calculados no modelo numérico,
permitindo assumir que os parâmetros de rigidez desta camada seriam superiores aqueles que foram
considerados inicialmente.
Com base nos parâmetros acima propostos, mantendo a geometria do modelo numérico, assim como
as características dos materiais estruturais, foi elaborada novamente a modelação no programa Plaxis
e os deslocamentos horizontais da parede foram estimados e serão comparados com o deslocamento
inicialmente registado no modelo e com o máximo deslocamento horizontal registado no inclinómetro
IT2 e no alvo topográfico AT2, que se encontra resumido na tabela seguinte.
Tabela 11 - Comparação do deslocamento horizontal máximo medido nos aparelhos de instrumentação, na modelação
inicial e na otimização da camada de aterros

Deslocamento horizontal máximo
Inclinómetro IT2

25 mm

Alvo AT22

15 mm

Plaxis – Modelação inicial

40,1 mm

Plaxis – Modelação inicial

32,16 mm

Plaxis – Otimização da

35,01 mm

camada de aterros

Plaxis – Otimização da
camada de aterros

27,97 mm

Observando os resultados acima apresentados é possível constatar que se verificou uma melhoria,
apesar de muito pequena, no valor dos deslocamentos horizontais da parede de contenção, tanto no
deslocamento máximo como no deslocamento observado na seção do alvo topográfico AT22. Nos dois
casos a melhoria observada foi de cerca de 3 mm, não tendo sido uma alteração muito notável uma
vez que tentou-se que os parâmetros fossem alterados com alguma precaução para que não fossemos
conduzidos a resultados irrealistas.
Tabela 12 - Características dos materiais geológicos para a otimização da primeira camada de argilas siltosas

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

34

36

ψ[˚]

0

0

0

𝒓𝒆𝒇

10000

80000

50000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

10000

80000

50000

m[-]

0,5

0,5

0,5

𝑬𝒖𝒓 [kPa]

30000

240000

150000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝑬𝟓𝟎 [kPa]

𝒓𝒆𝒇
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Na segunda iteração procedeu-se à melhoria da primeira camada argilas siltosas, a zona geotécnica
ZG4. Nesta camada foram alterados valores para o ângulo de resistência ao corte, motivado pelas
conclusões retiradas da análise do estado de tensão do maciço, nomeadamente devido à existência
de pontos de endurecimento por acréscimo de tensão normal e corte e do módulo de elasticidade uma
vez que, como já foi referido, o inclinómetro IT2 apresentou deslocamentos inferiores à modelação, os
parâmetros de resistência do desta camada deveriam ser superiores. Os parâmetros considerados
encontram-se na tabela 12. De seguida, procedeu-se novamente à modelação numérica no Plaxis,
alterando apenas os parâmetros geotécnicos, sendo obtidos os resultados apresentados em seguida.
Tabela 13 - Comparação do deslocamento horizontal máximo medido nos aparelhos de instrumentação, na modelação
inicial e na otimização da primeira camada de argilas siltosas

Deslocamento horizontal máximo
Inclinómetro IT2

25 mm

Alvo AT22

15 mm

Plaxis – Modelação inicial

40,1 mm

Plaxis – Modelação inicial

32,16 mm

Plaxis – Otimização da 1ª

30,17 mm

camada de argilas siltosas

Plaxis – Otimização da 1ª
camada de argilas siltosas

24,16 mm

Observando os resultados apresentados é possível observar que a alteração efetuada nesta camada
permitiu uma melhoria mais notória no valor dos deslocamentos horizontais da parede de contenção,
com o resultado dos deslocamentos observados no modelo numérico a aproximar-se mais daqueles
que foram observados na realidade.
Por último será analisada a influência da modificação dos parâmetros geotécnicos na segunda camada
de argilas siltosas, mantendo novamente os parâmetros das restantes camadas com o valor inicial.
Tabela 14 - Características dos materiais geológicos para a otimização da segunda camada de argilas siltosas

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

32

36

ψ[˚]

0

0

0

𝒓𝒆𝒇

10000

40000

100000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

10000

40000

100000

m[-]

0,5

0,5

0,5

𝑬𝒖𝒓 [kPa]

30000

120000

300000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝑬𝟓𝟎 [kPa]

𝒓𝒆𝒇
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Mais uma vez foi realizada a modelação da estrutura de contenção no Plaxis utilizando os parâmetros
apresentados na tabela acima. Sendo apresentados de seguida os resultados obtidos.
Tabela 15 - Comparação do deslocamento horizontal máximo medido nos aparelhos de instrumentação, na modelação
inicial e na otimização da segunda camada de argilas siltosas

Deslocamento horizontal máximo
Inclinómetro IT2

25 mm

Alvo AT22

15 mm

Plaxis – Modelação inicial

40,1 mm

Plaxis – Modelação inicial

32,16 mm

Plaxis – Otimização da 2ª
camada de argilas siltosas

29,24 mm

Plaxis – Otimização da 2ª

21,69 mm

camada de argilas siltosas

Observando os resultados apresentados na tabela acima é notória a influência que a melhoria dos
parâmetros geotécnicos desta camada tem no comportamento da parede de contenção. É possível
observar que a modificação dos parâmetros em profundidade tem uma maior influência nos
deslocamentos observados, sendo que a alteração na camada de aterros foi aquela com menor
influência no valor dos deslocamentos.
Finalmente procedeu-se à alteração conjunta dos parâmetros relativos a todas as camadas,
considerando os valores que já foram apresentados anteriormente e que se encontram na tabela
seguinte.
Tabela 16 - Características dos materiais geológicos para a otimização de todas as camadas

Parâmetros do modelo

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

34

36

ψ[˚]

0

0

0

𝒓𝒆𝒇

15000

80000

100000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

15000

80000

100000

m[-]

0,5

0,5

0,5

𝑬𝒖𝒓 [kPa]

45000

240000

300000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

hardening soil
γ

[kN/m3]

𝑬𝟓𝟎 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

Aterros

Foi mais uma vez realizada a modelação numérica no Plaxis, agora com a alteração dos parâmetros
geotécnicos de todas as camadas de forma a apresentarem os valores apresentados na tabela acima.
De seguida encontram-se os valores de deslocamento horizontal que foram obtidos.
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Tabela 17 - Comparação do deslocamento horizontal máximo medido nos aparelhos de instrumentação, na modelação
inicial e na otimização de todas as camadas

Deslocamento horizontal
Inclinómetro IT2

25 mm

Alvo AT22

15 mm

Plaxis – Modelação inicial

40,1 mm

Plaxis – Modelação inicial

32,16 mm

Plaxis – Otimização de todas as
camadas

20,91 mm

Plaxis – Otimização de todas as

15,85 mm

camadas

Considerando os resultados apresentados na tabela acima, é possível verificar que quando se procede
à alteração conjunta de todas as camadas os resultados obtidos são bastante melhores e aproximamse muito daquilo que foi observado na realidade. No caso em que se pretende comparar com o
deslocamento horizontal observado no inclinómetro IT2, verificou-se que o deslocamento horizontal
máximo obtido no Plaxis é cerca de 4,1 mm inferior aquele que foi medido no inclinómetro.
Relativamente à seção onde foi instalado o alvo topográfico AT22 a diferença é de cerca de 0,85 mm.
Apesar destes resultados serem bastantes satisfatórios considerou-se que também poderiam ser muito
otimistas, estando os parâmetros geotécnicos sobre estimados, especialmente na primeira camada de
argilas siltosas (com NSPT entre 22 e 43) uma vez que se verificou um valor de deslocamento horizontal
máximo inferior aquele que foi observado no inclinómetro IT2 e como tal seria expectável obter valores
próximos do que se observou na realidade. Como tal decidiu-se que esta análise ainda poderia ser
melhorada, de modo a apresentar resultados mais ajustados à realidade.
Tabela 18 – Características dos materiais geológicos para a otimização final

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

34

36

ψ[˚]

0

0

0

𝒓𝒆𝒇

15000

60000

120000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

15000

60000

120000

m[-]

0,5

0,5

0,5

𝑬𝒖𝒓 [kPa]

45000

180000

360000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝑬𝟓𝟎 [kPa]

𝒓𝒆𝒇

Nesta nova análise foram mantidos os parâmetros na otimização dos aterros, foi diminuído um pouco
o valor do módulo de elasticidade na primeira camada de argilas siltosas e aumentado na segunda
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camada de argilas siltosas, dado que se verificou, a partir da análise anterior, que seria a camada com
maior influência nos deslocamentos da parede e dadas as suas características aquelas cujos
parâmetros deveriam apresentar o maior valor, uma vez que é expectável que apresente um maior grau
de compactação devido à existência das camadas superiores. Os parâmetros que foram considerados
nesta nova análise encontram-se na tabela 18.
A modelação numérica da solução de contenção foi novamente realizada no Plaxis de modo a tentar
compreender qual o efeito que este ajuste dos parâmetros geotécnicos provocava nos movimentos
horizontais registados na parede. Os resultados obtidos encontram-se resumidos na tabela seguinte.
Tabela 19 – Comparação do deslocamento horizontal máximo medido nos aparelhos de instrumentação, na modelação
inicial e na otimização final

Deslocamento horizontal máximo
Inclinómetro IT2

25 mm

Alvo AT22

15 mm

Plaxis – Modelação inicial

40,1 mm

Plaxis – Modelação inicial

32,16 mm

Plaxis – Otimização final

23,06 mm

Plaxis – Otimização final

17,11 mm

Apresenta-se, por fim, um resumo das alterações efetuadas ao longo desta análise e os principais
resultados obtidos:

Aterros

1ª Camada de

2ª Camada de

argilas siltosas

argilas siltosas

E (MPa)

10

40

50

ϕ' (˚)

25

32

36

1ª Iteração: Otimização da

E (MPa)

15

40

50

camada de aterros

ϕ' (˚)

25

32

36

2ª Iteração: Otimização da 1ª

E (MPa)

10

80

50

Camada de argilas siltosas

ϕ' (˚)

25

34

36

3ª Iteração: Otimização da 2ª

E (MPa)

10

40

100

Camada de argilas siltosas

ϕ' (˚)

25

32

36

4ª Iteração: Otimização de

E (MPa)

15

40

120

todas as camadas

ϕ' (˚)

25

34

36

Parâmetros Iniciais

Ux max

40,1 mm

35,01 mm

30,17 mm

29,24 mm

20,91 mm
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Deslocamento Horizontal (mm)
0

10

20

30

40

50

0

5

Parede
moldada Modelação
inicial

Profundidade (m)

Otimização de
todas as
camadas

10

Otimização
Aterros

Otimização 1ª
Camada Argilas
15
Otimização da
2ª Camada de
Argilas
20

25

Figura 32 – Evolução dos deslocamentos horizontais em profundidade para a última fase de escavação: no modelo inicial e
nos modelos analisados na retroanálise

Como é possível constatar, os deslocamentos obtidos no Plaxis aproximam-se bastante dos valores
observados no inclinómetro IT2 (com uma diferença de cerca de 2mm), sendo ligeiramente superiores
no caso do alvo AT22 (2 mm superiores). Sendo que após a observação dos quadros apresentados, a
melhoria nos resultados obtidos é notória, com os resultados da instrumentação a aproximarem-se
bastante do que se verificou na realidade, como é possível verificar na figura 32, onde se apresenta a
evolução dos deslocamentos horizontais em profundidade para a última fase de escavação.
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5. Soluções Alternativas
Neste capítulo pretende-se analisar tanto de um ponto de vista de desempenho estrutural, como de um
ponto de vista económico, soluções construtivas alternativas ao método utilizado. É importante salientar
que para um mesmo problema geotécnico existem usualmente várias soluções, muitas vezes a solução
executada resulta de uma opção do projetista ou de uma disponibilidade em termos de equipamentos
do empreiteiro, uma vez que pode tornar uma determinada solução economicamente mais vantajosa,
sem comprometer a sua funcionalidade.
Considerando o cenário geotécnico local, que corresponderá ao perfil do terreno já otimizado após a
retroanálise, que se encontra na tabela seguinte, e os condicionamentos existentes na vizinhança, a
primeira solução alternativa proposta consiste essencialmente numa otimização, de um ponto de vista
económico, da solução realizada, aproveitando os resultados observados é possível propor a
diminuição do número de níveis de ancoragens sem se verificar alterações significativas nos
deslocamentos da parede. A segunda solução proposta passa pela execução de uma cortina de
estacas moldadas e espaçadas, utilizando 4 níveis de ancoragens pré-esforçadas. As características
geotécnicas que se encontram na tabela seguinte serão comuns às duas soluções alternativas
estudadas, sendo que ambos os modelos numéricos serão efetuados utilizando estes parâmetros.
Tabela 20 – Características dos materiais geológicos após a retroanálise

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

34

36

ψ[˚]

0

0

0

[kPa]

15000

60000

120000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

15000

60000

120000

m[-]

0,5

0,5

0,5

45000

180000

360000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,58

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝒓𝒆𝒇
𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

𝒓𝒆𝒇
𝑬𝒖𝒓

[kPa]
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5.1.

Otimização da Solução de Parede Moldada Executada

5.1.1.

Parede Moldada com 4 Níveis de Ancoragens

A primeira otimização estudada consiste numa tentativa de melhorar economicamente a solução que
foi executada, sem comprometer o seu desempenho estrutural, tendo em vista os resultados obtidos
ao longo deste estudo.
Verificou-se tanto na modelação inicial, como na modelação realizada durante a retroanálise que a
diferença entre os deslocamentos da parede moldada entre a fase de ativação do último nível de
ancoragens e a fase final de escavação eram muito reduzidas, como tal considerou-se plausível admitir
a possibilidade de retirar este último nível de ancoragens e foi neste contexto que surgiu esta solução
alternativa.
3.2.1.1.

Modelação Numérica

O modelo numérico estudado neste ponto consistiu numa adaptação do modelo que foi sido realizado
em pontos anteriores, utilizando novamente o programa de cálculo em elementos finitos Plaxis 2D, e
como tal não se voltará a apresentar dados relativos ao programa ou a certas opções de modelação
que foram tomadas. De seguida serão apresentados apenas dados relativos à nova geometria do
modelo, sendo posteriormente efetuada uma análise de verificação de segurança desta nova estrutura.
3.2.1.1.1.

Geometria do Modelo e Características dos Materiais

A geometria deste modelo será em tudo semelhante ao que já foi descrito para o modelo inicial, com a
maior diferença presente nas últimas fases uma vez que só existirão 4 níveis de ancoragens préesforçadas e como tal verificam-se apenas 11 etapas no faseamento construtivo simulado no Plaxis.
As características dos materiais estruturais também se mantiveram iguais ao que já tinha sido
considerado nas tabelas 5, 6 e 7. Relativamente à posição, inclinação e comprimento das ancoragens
pré-esforçadas, os 4 primeiros níveis mantiveram-se iguais à modelação estudada e foi eliminado o
último nível, tal como é apresentado no quadro seguinte. Relativamente ao pré-esforço aplicado, foi
mantido o pré-esforço útil igual a 600kN, em todas as ancoragens.
Tabela 21 – Geometria das ancoragens instaladas na parede de contenção

Designação

Inclinação [˚]

Comprimentos [m]
Selagem

Comprimento livre

Total

A1

9

15

24

35

A2

9

12

21

35

A3

9

9

18

35

A4

9

6

15

35
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O modelo considerado apresentou a geometria que é possível observar na imagem seguinte.

Figura 33 – Geometria do modelo numérico introduzido no programa Plaxis 2D para a solução de parede moldada com 4
níveis de ancoragens

5.1.1.1.2. Resultados da modelação

À semelhança do que já foi apresentado em pontos anteriores, são evidenciados os resultados da
modelação elaborada, nomeadamente os deslocamentos verificados no solo e os esforços medidos na
parede de contenção.
Na imagem seguinte apresenta-se deformada da malha de elementos finitos observada na última fase
de escavação, apresentando deslocamentos totais da ordem dos 27,21 mm.

Figura 34 – Malha de elementos finitos na fase final de escavação para a solução de parede moldada com 4 níveis de
ancoragens
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Foram também obtidos os deslocamentos horizontais e verticais para o solo envolvente da escavação.

Figura 35 – Deslocamentos horizontais no solo envolvente para a solução de parede moldada (deslocamento máximo = 25,45
mm)

Figura 36 – Deslocamentos verticais no solo envolvente para a solução de parede moldada (deslocamento máximo = 14,9
mm)

O deslocamento medido na parede de contenção encontra-se representado na imagem seguinte.
Sendo que, para além dos deslocamentos, também foram analisados os esforços obtidos na parede

moldada para a presente situação e que se encontram representados na figura 38.
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Deslocamento
máximo: 28,24 mm

Deslocamento
horizontal máximo:
27,20 mm

Deslocamento
vertical máximo:
7,74 mm

Figura 37 – Deslocamentos da parede moldada, obtidos no programa Plaxis 2D, na fase final de escavação

Diagrama de momento fletor

Diagrama de esforço axial

Diagrama de esforço transverso

(máximo: 273,01 kNm/m)

(máximo: 1001 kN/m)

(máximo: -260,79 kN/m)

Figura 38 - Diagramas de esforço axial, transverso e momento fletor, na fase final de escavação, para a primeira solução
alternativa
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5.1.1.1.3. Verificação de Segurança

O dimensionamento desta solução alternativa baseou-se nos esforços mais condicionantes que foram
obtidos após a modelação no Plaxis. Com base nestes valores é possível, recorrendo às especificações
sugeridas na norma EN 1992-1-1, realizar verificações de segurança aos estados limites últimos para
esforços de compressão, flexão e transverso. Os esforços de dimensionamento considerados serão
apresentados na tabela seguinte, sendo os valores dos esforços retirados do Plaxis sobre os quais foi
aplicado um coeficiente de segurança de 1,5.
Tabela 22 – Esforços de dimensionamento para a solução de parede moldada com 4 níveis de ancoragens

Esforços de Dimensionamento



Msd (kNm/m)

Nsd (kN/m)

Vsd (kN/m)

409,52

1501,5

-391,19

Estado limite último de resistência à compressão

A primeira verificação efetuada foi a da resistência da parede a esforços de compressão devido
essencialmente à atuação das sobrecargas e da componente vertical das ancoragens pré-esforçadas.
Em primeiro lugar será calculado a tensão de compressão a atuar na parede. De notar que na zona
onde o esforço axial é máximo, na base da parede, verifica-se que o momento fletor é zero.
𝑀 1501,5
0
=
+
= 3003 𝑘𝑃𝑎
(2)
𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒
𝑤 0,5 ∗ 1
12,5
A tensão máxima de compressão para este elemento de betão (constituído por betão armado C30/37)
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =

𝑁𝑠𝑑

+

seria dado por fcd = 20 MPa. Facilmente se pode concluir que verifica a segurança à compressão:
3003 𝑘𝑃𝑎 < 20000 𝑘𝑃𝑎



(3)

Estado limite último de resistência à flexão

Como foi possível verificar pelos diagramas de esforços apresentados, o elemento encontra-se sujeito
a flexão, mas também a esforços de compressão e como tal esta ação conjunta resulta em esforços de
flexão composta a atuar na parede. Para efetuar esta verificação é necessário em primeiro lugar
perceber se o nível de esforço axial a atuar no elemento terá uma ação favorável ou desfavorável para
o cálculo da área de armaduras de resistência à flexão.
Para efetuar esta verificação recorreu-se à análise dos ábacos de flexão composta em elementos
circulares (Manual CEB/FIP on Bending and Compression, Bulletin nº 141, 1982). Em primeiro lugar foi
necessário calcular o valor do esforço normal reduzido (ν) e que pode ser calculado através da
expressão seguinte:
𝜈=

𝑁𝑠𝑑
1501,5
=
= 0,15
𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑓𝑐𝑑
0,5 ∗ 1 ∗ 20000

(4)
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Sendo que em seguida foi necessário o cálculo do valor do momento fletor reduzido (μ) através da
expressão seguinte:
𝜇=

𝑀𝑠𝑑
409,52
=
= 0,04
2
𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑓𝑐𝑑 0,5 ∗ 12 ∗ 20000

(5)

Verifica-se em primeiro lugar que o momento reduzido calculado é menor do que 0,2, sendo este valor
limite para garantir uma ductilidade adequada da estrutura, essencial para garantir que não ocorre
fendilhação excessiva do betão, garantindo a integridade da estrutura pré-esforçada. Tendo por base
estes dois valores e a partir da observação do ábaco já referido anteriormente é possível constatar que
a ação conjunta destes dois esforços leva a uma redução da percentagem mecânica de armadura (ωtot
= 0,2) e consequentemente à determinação da área de armadura (As,tot) inferior, como será
demonstrado na expressão para o cálculo desta área. Como tal, nesta análise será considerada apenas
a ação do momento fletor isolado, desprezando a contribuição do esforço normal.
Segundo a norma EN 1992-1-1, verificação de segurança de uma seção sob ação de momento fletor
isolado deverá ser feita considerando a seguinte expressão, que relaciona o momento fletor atuante
(MEd) com o momento fletor resistente (MRd):
𝑀𝐸𝑑
≤1
𝑀𝑅𝑑

(6)

Para efetuar esta verificação é necessário, em primeiro lugar, calcular a área de armadura de flexão.
Como tal é necessário determinar a percentagem mecânica de armadura, utilizando o valor do
momento fletor reduzido calculado anteriormente e consultando novamente os ábacos já referidos,
considerando neste caso um esforço normal reduzido igual a zero.
Considerando os parâmetros descritos abaixo, é possível determinar a seguinte percentagem mecânica
de armadura:
𝜈=0
→ 𝜔 = 0,1
𝜇 = 0,04

(7)

A área de armadura será calculada utilizando a expressão representada abaixo.
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝜔 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 0,1 ∗ 0,5 ∗ 1 ∗ 20
=
= 22,99 𝑐𝑚2 /𝑚
𝑓𝑦𝑑
435

(8)

Para a área de armadura obtida na expressão acima, selecionou-se uma armadura longitudinal
constituída por 5 varões de 25mm de diâmetro, perfazendo uma área total de 24,54cm2/m.
Para calcular o valor do momento fletor resistente será necessário também calcular o valor z (que indica
o binário das forças que provocam o máximo momento) e é obtido da aproximação: z = 0,9d , sendo d
aproximadamente a altura do elemento, menos o recobrimento para as armaduras (aproximadamente
0,05m).
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Após selecionada a armadura a utilizar nesta solução é possível calcular o momento fletor resistente
(MRd).
𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧 = 24,54 ∗ 10−4 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 0,9 ∗ 0,45 = 432,33 𝑘𝑁𝑚/𝑚

(9)

A verificação de segurança da seção ao momento fletor pode ser verificada considerando a expressão
seguinte:
𝑀𝑠𝑑
409,52
=
= 0,95 < 1 ∶ Verifica a segurança ao momento fletor
𝑀𝑟𝑑
432,33


(10)

Estado limite último de resistência ao esforço transverso

A verificação de segurança ao esforço transverso, de acordo com a norma EN-1992-1-1, pode ser
verificado considerando a seguinte expressão, na qual VEd corresponde ao esforço transverso
atuante e VRd ao esforço transverso resistente:
𝑉𝐸𝑑
≤1
𝑉𝑅𝑑

(11)

O esforço transverso resistente poderá ser obtido através da seguinte expressão:
𝑉𝑅𝑑 =

𝐴𝑠𝑤
∗ 𝑧 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃
𝑠

(12)

A área de armadura de esforço transverso pode ser determinada recorrendo à seguinte expressão:
𝑐𝑚2
2
12,81
𝐴𝑠𝑤
𝑉𝑠𝑑
−391,19
𝑚 = 6,41 𝑐𝑚 /𝑚
=
=
=
𝑠
𝑧𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃)𝑓𝑦𝑑 0,9 ∗ 0,45 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔(30) ∗ 435 ∗ 103 2 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠
𝑚

(13)

A área de armadura de esforço transverso mínima necessária para garantir a resistência ao esforço
transverso é 6,41 cm2/m e como tal foi adotado nesta seção uma armadura distribuída de varões
∅12//0,15, correspondendo a uma área igual a 7,54 cm2/m. Após o cálculo da área de armadura de
esforço transverso é possível calcular o esforço transverso resistente, utilizando a expressão
anteriormente enunciada.
𝑉𝑅𝑑 = 15,08 ∗ 10−4 ∗ 0,9 ∗ 0,45 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔(30) = 460,15𝑘𝑁/𝑚

(14)

A verificação de segurança ao esforço transverso pode ser demonstrada na expressão seguinte:
391,19
= 0,85 < 1: 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 𝑎𝑜 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜
460,15

(15)
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5.2.

Cortina de Estacas Moldadas

5.2.1.

Cortina de Estacas Espaçadas

A segunda solução alternativa que se pretende estudar consiste na utilização de uma cortina de estacas
espaçadas. De forma a aferir a geometria da estrutura de contenção e distribuição do pré-esforço a
aplicar nesta solução foi estudado um modelo de viga contínua com apoios elásticos com a qual se
pretendia resistir aos impulsos derivados dos diagramas aparentes de Terzaghi e Peck. A partir dessa
análise simplificada foi possível fazer o pré-dimensionamento da seção das estacas, assim como o
número de ancoragens necessário e o pré-esforço a aplicar a cada uma, considerando as áreas de
influência associadas a cada estaca
A solução será materializada por um conjunto de estacas de betão armado, moldadas no terreno, com
um diâmetro igual a 600 mm e com um afastamento entre eixos de 1,20 m. Para garantir a estabilidade
horizontal da estrutura de contenção na fase provisória da escavação serão utilizados 4 níveis de
ancoragens pré-esforçadas. O terreno entre estacas será protegido recorrendo à utilização de betão
projetado com 10cm de espessura e reforçado com fibras metálicas
5.1.1.1.

Modelação Numérica

A modelação numérica desta solução foi executada recorrendo novamente ao programa de elementos
finitos Plaxis 2D e considerando a mesma seção que já tinha sido analisada anteriormente.
Seguidamente serão apresentados os aspetos relativos à geometria do modelo introduzido e às
características dos materiais considerados.
5.1.1.2.1

Geometria do Modelo

Relativamente à geometria do modelo numérico estudado foram mantidas as dimensões para a janela
que já tinham sido consideradas nas modelações anteriores e os passos seguidos para a construção
do modelo são em tudo idênticos ao que foi considerado para a solução de parede moldada, sendo
que verificam-se alterações nas características dos materiais estruturais, como será descrito em
seguida, e na posição e inclinação das ancoragens pré-esforçadas, garantindo que a selagem seja
executada em terreno competente.
Nesta solução em estudo, a cortina apresenta um comprimento igual a 23,5 metros, uma vez que é
necessário garantir o encastramento na base de maior do que 5 metros. Tal como nas soluções
estudadas anteriormente pretende-se executar a escavação para a construção de 5 pisos enterrados,
como tal serão realizadas 5 fases de escavação e instalados 4 níveis de ancoragens pré-esforçadas a
que corresponderão as várias fases da modelação. Relativamente às ancoragens pré-esforçadas,
nesta solução deverão ser executadas na viga de coroamento e nas vigas de distribuição e como tal a
sua localização foi ajustada para corresponder o mais possível à situação real. Outro fator que foi tido
em consideração foi o afastamento em planta, uma vez que a solução é caracterizada pela execução
de estacas espaçadas 1,2 metros e tal como já foi referido anteriormente as ancoragens deverão ser
executadas no espaçamento entre estacas, o afastamento em planta foi ajustado uma vez que não
seria possível manter o afastamento de 3 metros considerado para a solução de parede moldada, como

64

a solução de cortina de estacas apresenta uma rigidez inferior à solução de parede moldada foi
escolhido um afastamento em planta para as ancoragens igual a 2,4 metros. A inclinação, comprimento
e pré-esforço a aplicar às ancoragens também foi alterado para permitir uma otimização do
comportamento da cortina tal como se demonstra na tabela seguinte.
Tabela 23 – Geometria dos 4 níveis de ancoragens instalados na cortina de estacas

Ancoragens da cortina de estacas
Inclinação (˚)

Comprimento livre (m)

Bolbo de selagem (m)

1º Nível

30º

18

8

2º Nível

30º

17

8

3º Nível

20º

15

8

4º Nível

15º

13

8

A geometria final do modelo considerado para esta solução alternativa encontra-se representado na
imagem seguinte. Será considerada a atuação da carga distribuída A, com o valor de 10 kN/m 2 de forma
a representar as sobrecargas atuantes devido à existência de edifícios vizinhos, assim como
arruamentos no tardoz na cortina.

Figura 39 – Geometria do modelo numérico de cortina de estacas introduzido no Plaxis 2D

5.2.1.2.2.


Características dos Materiais

Caracterização da Cortina de Estacas

A caracterização da cortina de estacas foi efetuada considerando que as estacas são elementos de
betão armado do tipo C30/37 e com um diâmetro de 600 mm. As características consideradas na
modelação encontram-se descritas na tabela seguinte.

65

Tabela 24 – Características, introduzidas no Plaxis, dos materiais estruturais da cortina de estacas



Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidades

Rigidez Axial

EA

1,0367×107

kN/m

Rigidez de Flexão

EI

2,3326×105

kNm2/m

Peso

W

7,069

kN/m/m

Caracterização das Ancoragens

Dado que o pré-esforço aplicado será da mesma ordem de grandeza do que o que foi aplicado na
solução de parede moldada (um pré-esforço útil de 600 kN), as características estruturais serão
bastante idênticas, à exceção do pré-esforço útil dado que o afastamento em planta entre ancoragens
nesta solução será de 2,4 metros e não 3 metros como se verificou na solução executada.
Tabela 25 – Características, introduzidas no Plaxis, das materiais constituintes do corpo das ancoragens

Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidades

Rigidez Axial

EA

1,092×106

kN/m

Espaçamento no Plano

Lspacing

2,4

M

Para o corpo da ancoragem, considerou-se novamente a área de cada cordão aproximadamente igual
a 140 mm2 e o módulo de elasticidade (E) para o aço constituinte dos cordões de pré-esforço igual a
195 GPa (Costa, 2016).
Para a definição das características do bolbo de selagem considerou-se novamente que a calda de
cimento utilizada na selagem apresenta um módulo de elasticidade (E) igual a 25 GPa e um diâmetro
aproximado de 0,2 metros. As características do bolbo de selagem encontram-se na tabela seguinte.
Tabela 26 – Características, introduzidas no Plaxis, dos materiais constituintes do bolbo de selagem das ancoragens

5.1.1.2.3

Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidades

Rigidez Axial

EA

7,854×105

kN/m

Pré-esforço útil

Pútil

250

kN/m

Faseamento Construtivo

Tal como foi descrito no capítulo relativo à modelação numérica da solução executada, após ser
definida a geometria do modelo e se ter procedido à definição da malha de elementos finitos e à geração
das tensões iniciais é possível, selecionando o comando Calculate, iniciar o cálculo do modelo numérico
sendo necessário em primeiro lugar definir as diferentes fases que serão simuladas e que se encontram
presentes na tabela seguinte.
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Tabela 27 – Faseamento construtivo simulado no programa Plaxis 2D, para a solução de parede moldada com 4 níveis de
ancoragens

Faseamento Construtivo no Plaxis
Fase 1

Ativação da sobrecarga a tardoz da cortina

Fase 2

Ativação da cortina de estacas

Fase 3

Escavação do primeiro nível

Fase 4

Execução das ancoragens do primeiro nível

Fase 5

Escavação do segundo nível

Fase 6

Execução das ancoragens do segundo nível

Fase 7

Escavação do terceiro nível

Fase 8

Execução das ancoragens do terceiro Nível

Fase 9

Escavação do quarto nível

Fase 10

Execução das ancoragens do quarto nível

Fase 11

Escavação até à cota final definida em projeto

A fase 1 correspondeu à ativação da sobrecarga de 10 kN/m 2 que se considerou atuar no tardoz da
estrutura de contenção, na fase 2 foi ativada a estrutura Plate que simula a cortina de estacas e foi
selecionada a opção Reset displacements to zero no separador Parameters como forma de anular os
deslocamentos que possam existir provocados pelas fases iniciais do modelo e que não deverão ser
contabilizados na análise dos deslocamentos provocados pela sequência de escavação.
De seguida, a partir da fase 3 e até à última fase, iniciam-se as várias fases de escavação intercaladas
com a instalação e ativação das ancoragens pré-esforçadas, o procedimento é idêntico ao que foi
descrito anteriormente, sendo que a principal diferença assenta na diferença do pré-esforço aplicado
que neste caso será de 250 kN/m, dado o espaçamento em planta entre ancoragens ser igual a 2,4
metros.
5.1.1.2.4

Resultados da Modelação

Em seguida serão apresentados os resultados da modelação numérica com maior interesse para o
caso em estudo, nomeadamente os deslocamentos e os esforços na parede de contenção. Em primeiro
lugar apresenta-se a configuração deformada da malha de elementos finitos considerada na fase final
de escavação da solução de cortina de estacas.
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Figura 40 – Configuração deformada da malha de elementos finitos na fase final de escavação

Os deslocamentos horizontais e verticais obtidas para esta solução serão apresentadas em seguida.

Figura 42 – Deslocamentos horizontais no solo para a solução de cortina de estacas (deslocamento horizontal máximo: 21,36 mm)

Figura 41 – Deslocamentos verticais no solo após a escavação para a solução de cortina de estacas (deslocamento máximo: 16 mm)

68

O deslocamento vertical máximo observado no primeiro nível de ancoragens não foi considerado, uma
vez que se considera que a deformação no topo da cortina para o exterior da escavação que se pode
observar na imagem acima e que provoca os deslocamentos verticais observados no topo do modelo.
Relativamente aos esforços obtidos para a cortina de contenção, estes serão apresentados nas figuras
seguintes. A verificação de segurança desta estrutura será feita com base nos esforços obtidos na
modelação numérica, considerando a área de influência de cada estaca.

Deslocamento
vertical máximo:
0,59mm

Deslocamento
horizontal máximo:
21,49 mm

Deslocamento
máximo: 21,5 mm

Figura 43 – Deslocamentos na cortina de estacas, na fase final de escavação

Diagrama de momentos
fletores

Diagrama de esforço axial
(máximo: 801,96 kN/m)

(máximo: -286,10 kNm/m)

Diagrama de esforço
transverso
(máximo: -198,90 kN/m)

Figura 44 – Esforços obtidos para a cortina de estacas, na fase final de escavação
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5.1.1.2.5

Verificação de Segurança

Para verificar a segurança desta solução foi seguida a metodologia já aplicada no ponto anterior: foram
obtidos os esforços máximos no programa Plaxis, aos quais foi aplicado um coeficiente de segurança
igual a 1,5 para obter os esforços de dimensionamento. Em seguida foi aplicada a norma EN 1992-1-1
e foram verificados os estados limites últimos para esforços de flexão, axiais e transverso.
Tabela 28 – Esforços de dimensionamento atuantes na cortina de estacas

Esforços de Dimensionamento



Msd (kNm/m)

Nsd (kN/m)

Vsd (kN/m)

-429,15

1202,94

-298,35

Estado limite último de resistência à compressão

A primeira verificação realizada foi a resistência à compressão do elemento de contenção periférica. À
partida esta verificação não seria condicionante, uma vez que as cargas verticais a atuar na cortina de
estacas seriam essencialmente devido ao peso próprio da cortina, sobrecargas atuantes e à
componente vertical das ancoragens, que devido à inclinação das mesmas deveria ser relativamente
reduzida. Também foi constatado que o elemento cortina de estacas iria funcionar como um todo, uma
vez que se encontra solidarizado e como tal os esforços deveriam ser distribuídos pelas cortina e não
atuam isoladamente num único elemento. Como tal, apenas foi efetuada a seguinte verificação de
segurança:
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =

𝑁𝑠𝑑
𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎

=

1202,94
= 4254,53 𝑘𝑃𝑎
𝜋 ∗ 0,32

(16)

A tensão máxima de compressão para este elemento de betão (constituído por betão armado C30/37)
seria dado por fcd = 20 MPa. Facilmente se pode concluir:
4254,53 𝑘𝑃𝑎 < 20000 𝑘𝑃𝑎 : Verifica a segurança à compressão



(17)

Estado limite último de resistência à flexão

Tal como foi evidenciado no ponto anterior, o elemento cortina de estacas também se encontra sujeito
a flexão, mas também a esforços de compressão e como tal esta ação conjunta resulta em esforços de
flexão composta a atuar na cortina. A metodologia seguida nesta verificação foi em tudo semelhante
ao que foi feito anteriormente.
Em primeiro lugar foi necessário calcular o valor do esforço normal reduzido (ν), para perceber se será
considerada flexão simples ou flexão composta, que pode ser calculado através da expressão seguinte:
𝜈=

𝑁𝑠𝑑
1202,94
=
= 0,21
𝜋 ∗ 𝑟 3 ∗ 𝑓𝑐𝑑
𝜋 ∗ 0,33 ∗ 20000

(18)
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Sendo que em seguida foi necessário o cálculo do valor do momento fletor reduzido (μ) através da
expressão seguinte:
𝜇=

𝑀𝑠𝑑
−429,15
=
= 0,13
3
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑓𝑐𝑑 2 ∗ 𝜋 ∗ 0,33 ∗ 20000

(19)

Verifica-se em primeiro lugar que o momento reduzido calculado é menor do que 0,2, sendo este valor
limite para garantir uma ductilidade adequada da estrutura. Tendo por base estes dois valores e a partir
da observação do ábaco já referido anteriormente é possível constatar que a ação conjunta destes dois
esforços leva a uma redução da percentagem mecânica de armadura (ωtot = 0,6) e consequentemente
à determinação da área de armadura (As,tot) inferior, como será demonstrado na expressão para o
cálculo desta área. Como tal, nesta análise será considerada apenas a ação do momento fletor isolado,
desprezando a contribuição do esforço normal.
A verificação de segurança será novamente feita considerando a seguinte expressão, que relaciona o
momento fletor atuante (MEd) com o momento fletor resistente (MRd):
𝑀𝐸𝑑
≤1
𝑀𝑅𝑑

(20)

Para efetuar esta verificação é necessário, em primeiro lugar, calcular a área de armadura de flexão.
Como tal é necessário determinar a percentagem mecânica de armadura, utilizando o valor do
momento fletor reduzido calculado anteriormente e consultando novamente os ábacos já referidos,
considerando neste caso um esforço normal reduzido igual a zero.
Seguindo a metodologia indicada para uma seção circular, considerando os parâmetros descritos
abaixo, é possível determinar a seguinte percentagem mecânica de armadura:
𝜈=0
→ 𝜔 = 0,45
𝜇 = 0,13

(21)

A área de armadura será calculada utilizando a expressão representada abaixo.
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝜔 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 0,45 ∗ 𝜋 ∗ 0,32 ∗ 20
=
= 58,5 𝑐𝑚2 /𝑚
𝑓𝑦𝑑
435

(22)

Para a área de armadura obtida na expressão acima, selecionou-se uma armadura longitudinal
constituída por 12 varões de 25mm, perfazendo uma área total de 58,90cm 2.
Para calcular o valor do momento fletor resistente será necessário também calcular o valor z (que indica
o binário das forças que provocam o máximo momento) e é obtido da aproximação: z = 0,9d e, sendo de
a altura equivalente resultado da transformação deste elemento circular num elemento quadrangular e
onde d é a altura útil e ∅ o diâmetro da estaca.
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𝑑𝑒 = 0,45∅ + 0,64 (𝑑 −

∅
) = 0,43
2

(23)

Após selecionada a armadura a utilizar nesta solução, é possível calcular o momento fletor resistente
(MRd).
𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑 𝑧 = 58,9 ∗ 10−4 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 0,9 ∗ 0,43 = 991,55 𝑘𝑁𝑚/𝑚

(24)

A verificação de segurança da seção ao momento fletor pode ser verificada considerando a expressão
seguinte:
𝑀𝑠𝑑
429,15
=
= 0,43 < 1 ∶ Verifica a segurança ao momento fletor
𝑀𝑟𝑑
991,55

(25)

Após esta análise é possível concluir que a seção verifica a segurança ao momento fletor e esta poderia
ainda ser otimizada, com a redução da área de armadura de resistência ao momento fletor dado que
se verifica que a seção se encontra relativamente folgada.


Estado limite último de resistência ao esforço transverso

A verificação de segurança ao esforço transverso, de acordo com a norma EN-1992-1-1, pode ser
verificado considerando a seguinte expressão, na qual VEd corresponde ao esforço transverso atuante
e VRd ao esforço transverso resistente:
𝑉𝐸𝑑
≤1
𝑉𝑅𝑑

(26)

O esforço transverso resistente poderá ser obtido através da seguinte expressão:
𝑉𝑅𝑑 =

𝐴𝑠𝑤
∗ 𝑧 ∗ 𝑏𝑒 ∗ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃
𝑠

(27)

A altura útil equivalente da seção circular (d e) já foi calculada no ponto anterior e a largura útil
equivalente (be) é dada pela expressão:
𝑑𝑒 = 0,43 𝑚 → 𝑧 = 0,9𝑑𝑒
𝑏𝑒 = 0,9 ∅ = 0,9 ∗ 0,6 = 0.54 𝑚

(28)

A área de armadura de esforço transverso pode ser determinada recorrendo à seguinte expressão:
𝑐𝑚2
2
10,23
𝐴𝑠𝑤
𝑉𝑠𝑑
298,35
𝑚 = 5,12 𝑐𝑚 /𝑚
=
=
=
𝑠
𝑧𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃)𝑓𝑦𝑑 0,9 ∗ 0,43 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔(30) ∗ 435 ∗ 103 2 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠
𝑚

(29)

A área de armadura de esforço transverso mínima necessária para garantir a resistência ao esforço
transverso é 5,12 cm 2/m e como tal foi adotado nesta seção uma armadura distribuída de varões
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∅10//0,15, correspondendo a uma área igual a 5,24 cm 2/m. Após o cálculo da área de armadura de
esforço transverso é possível calcular o esforço transverso resistente, utilizando a expressão
anteriormente enunciada.
𝑉𝑅𝑑 = 10,24 ∗ 10−4 ∗ 0,9 ∗ 0,43 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔(30) = 305,57𝑘𝑁/𝑚

(30)

A verificação de segurança ao esforço transverso pode ser demonstrada na expressão seguinte:
298,38
= 0,97 < 1: 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 𝑎𝑜 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜
305,57


(31)

Estado limite de serviço

Para verificar os estados limites de serviço, segundo a norma EN 1991-1-1 é necessário verificar se a
deformação da estrutura está limitada a um valor igual a L/500, com L igual ao comprimento das estacas
(23,5 metros). Desta forma, os deslocamentos admissíveis são dados pela seguinte expressão:
𝐿
23500
=
= 47 𝑚𝑚
500
500

(32)

Os deslocamentos máximos verificados na estrutura são iguais a 21,36 mm inferiores aos 47 mm
admissíveis, estando assim verificados os estados limites de serviço.

5.3.

Análise Comparativa entre Soluções

Durante este estudo foram analisadas diferentes soluções construtivas que poderiam ser uma opção
viável neste caso de estudo. Importa agora analisar de que forma é que uma determinada solução
poderia ser mais vantajosa e como tal será necessário fazer uma análise do ponto de vista de
deslocamentos obtidos na modelação, mas também de um ponto de vista económico e de segurança
das estruturas vizinhas. A mesma será elaborada nos pontos que se apresentam de seguida.
5.3.1.

Análise dos deslocamentos obtidos nas várias soluções

Para efetuar a análise conjunta dos deslocamentos obtidos nas diferentes soluções modeladas no
programa Plaxis 2D elaborou-se um gráfico no qual se apresenta a evolução dos deslocamentos
horizontais em profundidade para todas estas soluções, nomeadamente a solução de parede moldada
com os parâmetros geotécnicos iniciais e após a retroanálise e as duas soluções alternativas
analisadas anteriormente: parede moldada com menos um nível de ancoragens pré-esforçadas e a
solução de cortina de estacas.
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Figura 45 – Evolução dos deslocamentos horizontais em profundidade

Analisando o gráfico anterior é notória a melhoria que foi obtida após o ajuste dos parâmetros
geotécnicos no ponto referente à retroanálise, com uma diminuição de cerca de 15 mm no
deslocamento horizontal máximo da parede moldada. Analisando as soluções alternativas e
comparando com a solução real executada (linha a azul), é possível concluir que a solução de cortina
de estacas permite obter deslocamentos da mesma ordem de grandeza dos que foram verificados,
verificando-se o máximo deslocamento horizontal a uma profundidade inferior, sendo uma solução
bastante viável em detrimento do que foi realizado. A forma do gráfico obtido para estas duas soluções
é diferente, traduzindo claramente que a tecnologia de parede moldada é bastante mais rígida do que
a de cortina de estacas, principalmente pelo deslocamento que se verifica no topo da cortina, apesar
de não ter significado real é o resultado da aplicação do primeiro nível de pré-esforço no programa
Plaxis 2D.
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Relativamente à alternativa de executar a parede moldada com menos um nível de ancoragens,
verifica-se que os deslocamentos horizontais são superiores ao verificado na solução executada, como
seria expectável, apresentando uma diferença aproximadamente de 5 mm. Esta solução também
poderia ser perfeitamente viável, uma vez que não foram alteradas as inclinações nem o pré-esforço
das ancoragens, mudanças que teriam certamente um impacto positivo no comportamento da parede.
5.3.2.

Análise económica

Uma vez que os resultados obtidos para os deslocamentos horizontais das várias soluções propostas
se encontraram dentro de valores muito próximos, considerou-se importante fazer uma análise
económica das diferentes soluções de forma a tentar perceber o impacto económico de cada uma
destas propostas.
Foram assim consideradas as 3 soluções estudadas ao longo deste texto:
1. Solução executada: Parede moldada com 5 níveis de ancoragens pré-esforçadas;
2. Primeira solução alternativa: Parede moldada com 4 níveis de ancoragens pré-esforçadas;
3. Segunda solução alternativa: Cortina de estacas ∅600mm, espaçadas 1,2 metros e com 4
níveis de ancoragens pré-esforçadas;
A análise de custos será efetuada considerando como referência o metro linear de parede moldada ou
cortina de estacas constituído pelas soluções construtivas consideradas. Como tal será feita a análise
em termos médios
No caso da execução de parede moldada serão consideradas as operações de furação dos painéis,
incluindo o fluído estabilizante utilizado para garantir a estabilidade do furo, o betão utilizado para
execução dos painéis, armadura e as ancoragens pré-esforçadas. Para as duas primeiras soluções a
diferença nesta análise assenta no número de ancoragens utilizados, uma vez que foi retirado o último
nível na primeira solução alternativa. Considerou-se que o metro linear de parede moldada seria
constituído por 45% do comprimento total de todos os níveis de ancoragens perfazendo 90 metros para
a solução com 5 níveis de ancoragens e 78 metros para a solução com 4 níveis de ancoragens.
Para a solução executada recorrendo à tecnologia de cortina de estacas, serão analisados os custos
referentes à furação das estacas utilizando trado contínuo, o betão e o aço utilizado nas armaduras
para as estacas, as ancoragens pré-esforçadas e ainda o betão projetado e reforçado por fibras
metálicas a aplicar no terreno exposto entre estacas. Tendo em conta o diâmetro das estacas e o seu
espaçamento em planta, assim como o espaçamento em planta entre ancoragens (2,4 metros),
considerou-se que um metro linear de cortina de estacas seria constituído por 85% do comprimento
total das estacas, cerca de 23,5 metros e por 62,5% do comprimento total dos 4 níveis de ancoragens,
perfazendo cerca de 95 metros.
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Tabela 29 – Análise de custos da solução executada

Elemento

Custo unitário

Dimensões

Custo total

Furação incluindo fluído estabilizante

50€/m3

15,5 m3/mlp

775 €/mlp

Betão C30/37

80€/m3

15,5 m3/mlp

1240 €/mlp

Aço A500NR

1,2€/kg

3472 kg/mlp

4166,4 €/mlp

5 Níveis de Ancoragens Provisórias

70€/ml

40,5 ml/mlp

2835 €/mlp
9016,4 €/mlp

Custo total

Tabela 30 – Análise de custos da primeira solução alternativa

Elemento

Custo unitário

Dimensões

Custo total

Furação incluindo fluído estabilizante

50€/m3

15,5m3/mlp

775 €/mlp

Betão C30/37

80€/m3

15,5m3/mlp

1240 €/mlp

Aço A500NR

1,2€/kg

3472 kg/mlp

4166,4 €/mlp

4 Níveis de Ancoragens Provisórias

70€/ml

35,1 ml/mlp

2457 €/mlp
8638,4 €/mlp

Custo total

Tabela 31 – Análise de custos da segunda solução alternativa

Elemento

Custo unitário

Dimensões

Custo total

40€/ml

19,98 ml/mlp

799,2 €/mlp

Betão C30/37

80 €/m3

5,65 m3/mlp

451,82 €/mlp

Aço A500NR

1,2 €/kg

1265,6 kg/mlp

1518,72 €/mlp

4 Níveis de Ancoragens Provisórias

70 €/ml

59,38 ml/mlp

4156,25 €/mlp

Betão projetado reforçado com fibras

50 €/m2

3,52 m2/mlp

176,25 €/mlp

Furação das estacas com recurso a vara
telescópica kelly

metálicas
Custo total

7102,24 €/mlp

Pela análise efetuada é possível constatar que a solução em parede moldada apresenta um valor mais
elevado do que a solução de cortina de estacas, uma vez que o método de furação utilizando um
polímero estabilizante é o fator que encarece esta solução. No entanto, a solução de parede moldada
apresenta menor perda de área útil devido à espessura das paredes ser mais reduzida do que o
diâmetro das estacas, assim como uma maior garantia de impermeabilização, sendo que no caso da
adoção da solução de cortina de estacas poderia ser necessária a utilização de métodos de tratamento
do solo complementares, como por exemplo colunas de jet grouting ou colunas de calda de cimento,
no espaço entre as estacas de forma a garantir a estabilidade do solo entre estacas e também
garantindo a estanqueidade da solução (Brito, Paredes Moldadas, 2001).
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5.3.3.

Análise de risco de danos

Outro fator que pode muitas vezes condicionar a adoção de uma solução construtiva em detrimento de
outra são os possíveis danos que a escavação poderá provocar nas estruturas vizinhas. Para fazer
essa avaliação seria necessário seguir a metodologia adotada por Boscardin M. e Walker M (1998) que
pretende inferir o nível de danos sofrido por uma estrutura, relacionando a deformação horizontal (εh)
e distorção angular (β) provocadas por movimentos de translação, rotação e distorção transmitidos aos
edifícios pela deformação provocada pela escavação. A deformação horizontal pode ser calculada
através da relação entre o deslocamento horizontal máximo calculado após a escavação e a distância
entre a escavação e o edifício em análise e a distorção angular é a relação entre o deslocamento
vertical e a distância da escavação ao edifício para o qual será feita a análise de danos.
Apesar dos deslocamentos obtidos terem alguma importância, não foi dada a maior importância a esta
análise uma vez que neste caso de estudo o edifício mais condicionante, do hospital da CUF
Descobertas, apresenta uma extensão de cerca de 60 metros para o exterior do recinto de escavação,
como tal os valores para a distorção angular e deformação horizontal obtidos são muito baixos,
encontrando-se na gama das deformações desprezáveis. Por outro lado, o edifício em causa é
caracterizado por ser uma estrutura em betão armado e com condições de fundações que permitem
acomodar os deslocamentos diferenciais transmitidos à estrutura. No entanto, num estudo mais
aprofundado esta análise não seria desprezável, sendo necessários métodos de análise mais expeditos
e apropriados a este caso de estudo.
5.3.4.

Análise global

Face ao que foi apresentado anteriormente, é possível concluir que apesar da solução de parede
moldada ter apresentado um ótimo comportamento, apresentando deslocamentos que se encontram
abaixo dos critérios de alerta definidos em projeto, principalmente se considerada a solução que foi
executada, uma vez que a solução otimizada apresenta deslocamentos da parede superiores e os
custos globais com a solução não representam um ganho significativo.
Como seria expectável, a solução que utiliza a tecnologia de parede moldada é uma solução mais rígida
e como tal apresenta consumo mais elevado de betão e aço, consequentemente com custos mais
elevados para esta solução. No entanto, esta solução apresenta uma maior estanqueidade e não
necessita de trabalhos adicionais especialmente na presença de solos com pior resistência mecânica.
A solução alternativa apresentada de cortina de estacas é igualmente uma alternativa bastante viável,
apresentado um excelente comportamento em termos de deslocamentos horizontais, com
deslocamentos inferiores aos observados, e apresentando igualmente custos bastante inferiores. No
entanto é de notar que a estes custos estimados poderia ser necessário acrescentar técnicas
complementares para garantir a estabilidade da estrutura na presença de solos com pior resistência,
como os aterros. Mesmo com estes trabalhos adicionais esta solução seria uma alternativa muito viável,
dado que apresenta um rendimento de execução muito elevado, principalmente quando estamos na
presença de solos com intercalações rochosas como foi possível observar neste caso de estudo, sendo
possível reduzir os prazos de execução da escavação.
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6.

Conclusão

6.1.

Considerações Finais

Neste capítulo pretende-se tecer algumas considerações relativamente ao caso de estudo que foi
analisado. Em primeiro lugar considera-se que os objetivos propostos inicialmente foram atingidos com
sucesso e os resultados obtidos foram satisfatórios. Com o desenvolvimento deste estudo pretendeuse contribuir para aumentar a compreensão do comportamento de escavações em meio urbano,
nomeadamente em solos constituídos por argilas siltosas do miocénico. Sendo que para cumprir este
objetivo foi feito em primeiro lugar uma análise bibliográfica para conhecer um pouco melhor as
soluções de contenção flexíveis, foi analisado um caso concreto tendo sido feito o acompanhamento
da escavação e da construção da respetiva contenção periférica, analisados os parâmetros
geotécnicos locais, a tecnologia construtiva utilizada e a geometria da solução executada e ainda os
deslocamentos observados.
A realização de uma pesquisa bibliográfica permitiu aumentar o conhecimento sobre o tema e fomentar
a capacidade crítica de analisar este problema, nomeadamente durante a análise da solução executada
e na sugestão de soluções alternativas aquela que foi executada.
Seguindo a metodologia referida no primeiro parágrafo, foi possível compreender um pouco melhor a
problemáticas das escavações em meio urbano e de que forma o funcionamento das estruturas de
contenção flexíveis contribuem para garantir a estabilidade da escavação. A possibilidade de
acompanhar uma obra de alguma envergadura e ver de perto a sua evolução, observar a furação e
betonagem dos painéis da parede moldada, assim como a instalação e ativação das ancoragens préesforçadas contribuiu para compreender de que forma fatores como o faseamento construtivo e os
condicionamentos locais afetam a evolução de uma solução como esta.
A solução construtiva utilizada na obra alvo de estudo foi simulada no programa de cálculo de
elementos finitos Plaxis 2D, tendo sido obtidos os deslocamentos do solo e da parede de contenção,
assim como os esforços desta. A utilização desta ferramenta foi muito vantajosa pois permitiu simular
o comportamento da estrutura nas diversas fases de escavação, mas também compreender de que
forma os parâmetros geotécnicos, e principalmente a sua alteração, afetavam os deslocamentos
observados na estrutura. Sem a utilização desta ferramenta não teria sido possível efetuar uma análise
comparativa com os resultados obtidos na realidade.
Como é comum em obras deste tipo, foi desenhado um plano de instrumentação e observação de
forma a permitir monitorizar o comportamento da estrutura de contenção, que foi conseguido através
da medição de deslocamentos utilizando inclinómetros e alvos topográficos e da carga instalada nas
ancoragens, através de células de carga. Este tipo de obras apresenta um grande nível de incerteza
associado, dado não ser possível conhecer com exatidão as caraterísticas dos materiais geológicos
locais, como tal a instalação deste tipo de aparelhos é muito vantajosa pois permite controlar os riscos
inerentes, garantindo que os trabalhos se realizam em segurança e que os danos nas estruturas
vizinhas são minimizados. Os resultados obtidos permitiram também calibrar o modelo numérico
realizado e fazer uma retroanálise, na qual foram alterados os parâmetros do solo para que os
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deslocamentos do modelo numérico simulado no programa Plaxis 2D fossem idênticos ao que foi
observado nos aparelhos de instrumentação, dado que o modelo inicial apresentou valores muito
elevados de deslocamento horizontal, acima dos critérios de alerta definidos em projeto e muito
próximos dos critérios de alarme, que quando atingidos implicam a paragem da escavação e a adoção
de medidas complementares. Com esta análise, os parâmetros do solo foram ajustados, obtendo-se
no final parâmetros muito menos conservativos e mais ajustados à realidade observada.
Para além desta análise realizada aos parâmetros do solo foram também estudadas duas soluções
alternativas aquela que foi construída, a primeira consistiu unicamente uma otimização da solução
utilizada, face ao que foi verificado no modelo numérico e nos resultados da instrumentação: os
deslocamentos horizontais não apresentaram alterações significativas desde a ativação do penúltimo
nível de ancoragens até à fase final de escavação, a primeira solução estudada consistiu na eliminação
do último nível de ancoragens pré-esforçadas e a segunda na construção de uma cortina de estacas
espaçadas e ancoradas. A segunda solução alternativa, construção de estacas espaçadas 1,2 metros,
revelou um excelente comportamento, apresentados deslocamentos horizontais mais reduzidos do que
a solução executada, assim como custos mais reduzidos. Sendo uma solução com um alto rendimento
e como tal que até poderia ter permitido a redução dos prazos da escavação e da execução da
contenção periférica, pois durante a execução dos painéis de parede moldada foram encontradas
algumas interseções rochosas que reduziram substancialmente o rendimento de trabalho, obrigando
algumas vezes à paragem da máquina de escavação.
O desenvolvimento deste estudo permitiu concretizar os objetivos propostos: aumentar o conhecimento
relativamente ao campo de aplicação e funcionamento de estruturas de contenção flexíveis e
compreender de que forma os parâmetros do solo e a sua variação influenciam o comportamento deste
tipo de estruturas. O estudo de soluções alternativas permitiu verificar que a solução executada poderia
ser otimizada e que existiam outras soluções mais económicas e com um comportamento igualmente
adequado às exigências do projeto.

6.2.

Desenvolvimentos Futuros

Após a conclusão deste trabalho foram vários os exemplos de desenvolvimentos futuros que seriam
pertinentes realizar ainda no âmbito do caso de estudo acompanhado, que serão apresentados de
seguida.
O primeiro já foi identificado anteriormente neste texto e consiste na realização de uma análise de risco
de danos nas estruturas vizinhas, fazendo modelação dos edifícios vizinhos em programas de cálculo
adequado e considerando as características estruturais dos mesmos. Esta análise não foi realizada,
dado que seria necessário ser efetuada utilizando métodos mais precisos, possivelmente com o auxílio
de ferramentas informáticas, dado que a análise teórica utilizando o método proposto por Boscardin M.
e Walker M, não é aplicável neste caso de estudo devido à distância da escavação ao edifício do
hospital da CUF Descobertas, assim como das condições de fundação do mesmo.

80

A modelação realizada para este caso foi realizada utilizando apenas modelos 2D, seria vantajoso
complementar esta análise com a realização de modelos 3D para os quais seria possível estudar o
comportamento de toda a escavação e não unicamente de um corte.
Após se ter verificado uma discrepância significativa entre os parâmetros geotécnicos aferidos no
estudo de prospeção geotécnica e os parâmetros obtidos para este modelo após a realização da
retroanálise, considera-se que seria pertinente, em primeiro lugar, a realização de um estudo
geotécnico mais detalhado de forma a obter parâmetros mais ajustados à realidade. Esse gasto
complementar poderia trazer grandes vantagens pois seria possível otimizar a solução executada na
fase de projeto. Não se verificando condições para realizar esses ensaios adicionais, seria importante
a realização da retroanálise de forma mais detalhada, considerando vários parâmetros geotécnicos e
diferentes modelos constitutivos.
Não foi realizada uma análise sísmica para a estrutura de contenção, dado que a fase provisória
apresenta um intervalo temporal de utilização muito reduzido, no entanto, dada a localização do recinto
de escavação numa zona em que apresenta elevado risco sísmico, seria interessante a realização
desta análise de forma a dimensionar uma estrutura provisória resistente ao sismo.
Adicionalmente, o plano de instrumentação e observação poderia ser complementado com leituras
mais frequentes e aparelhos de instrumentação que permitissem medir distorções, como é o caso dos
clinómetros.
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Anexos

Anexo I – Planta do Projeto de Escavação e Contenção Periférica

D

C

B

A

Anexo II – Alçado do Projeto de Escavação e Contenção Periférica
Seção A-B:

Seção B-C:

Seção C-D:

Seção D-A:

Anexo III – Acompanhamento da Obra


Escavação com a hidrofesa:



Saneamento dos painéis:



Viga de coroamento e primeiro nível de ancoragens:



Escoras de canto:



Execução do alçado B-C:



Execução do alçado C-D:

Anexo IV – Modelação numérica da solução executada utilizando uma análise
em condições não drenadas



Características dos materiais geológicos:

Parâmetros do modelo
hardening soil

Aterros

Argilas Siltosas

Argilas Siltosas

22<NSPT<43

50<NSPT<60

Tipo de comportamento

Drenado

Não drenado

Não drenado

γ [kN/m3]

18

18

18

c’ [kPa]

10

20

45

ϕ' [ ˚ ]

25

32

36

ψ[˚]

0

0

0

[kPa]

10000

40000

50000

𝑬𝒐𝒆𝒅 [kPa]

10000

40000

50000

m[-]

0,5

0,5

0,5

30000

120000

150000

νur [ - ]

0,2

0,2

0,2

pref [kPa]

100

100

100

K0 [ - ]

0,58

0,58

0,6

Rf [ - ]

0,9

0,9

0,9

𝒓𝒆𝒇
𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

𝒓𝒆𝒇
𝑬𝒖𝒓



[kPa]

Resultados da modelação para a fase final de escavação:

Deslocamento Horizontal (máximo = 40,67 mm)

Deslocamento Vertical (máximo = 28,32 mm)

