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Resumo
No âmbito da temática da estabilidade de taludes, apresenta-se a análise de um caso de estudo
associado a um fenómeno de instabilização, referente ao Miradouro de São Pedro de Alcântara,
preconizado através da observação de diversas patologias, quer ao nível das suas plataformas, como
dos muros de suporte que as sustentam.
O trabalho realizado visou em primeira instância o esclarecimento do processo de rotura e dos
fenómenos envolvidos no seu desencadeamento, bem como o estabelecimento e avaliação da situação
de referência actual, recorrendo para tal a programas de análise de estabilidade.
A partir da análise desenvolvida conclui-se a necessidade de reforço estrutural do local, com a
maior brevidade, a fim de estabilizar o movimento do terreno e consequentemente das estrututas de
suporte. Perante isto, e atendendo aos condicionamentos inerentes ao contexto onde se insere,
procedeu-se à definição de soluções de estabilização, que permitam restabelecer a segurança. Para o
dimensionamento e validação das mesmas foi utilizado o programa Plaxis 2D, permitindo a modelação
numérica em elementos finitos do faseamento construtivo e análise de estabilidade dos respectivos
elementos construtivos. Para cada solução foi ainda definido um Plano de Observação e
Instrumentação, extremamente importante em contexto geotécnico.
A validação das soluções contempla ainda uma análise comparativa entre as propostas de
estabilização. Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a solução que contempla a
diminuição da massa de solo instável, face a uma que implique apenas o incremento da resistência ao
corte, tem um efeito benéfico superior.

Palavras-chave: estabilidade de taludes, equilíbrio limite, elementos finitos, soluções de estabilização,
modelação numérica.
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Abstract
Within the theme of slope stability, it is presented the analysis of a case study, associated to a
instability phenomenon referring to Miradouro de São Pedro de Alcântara, identified through the
observation of various pathologies, both at the level of their platforms and the retaining walls that support
them.
The work developed aimed primarily at clarifying the rupture process and the phenomena
involved in its initiation, as well as the establishment and evaluation of the current reference situation,
using slope stability analysis programs for that.
From the analysis developed, it can be concluded the need for structural reinforcement of the
site as soon as possible, in order to stabilize the movement of the soil and, consequently, the support
structures. In order to do this, and considering the inherent conditioning to the context in which is
inserted, stabilization solutions have been defined to restore safety. For the dimensioning and validation,
the Plaxis 2D program was used, allowing the numerical modeling in finite elements of the constructive
phase and stability analysis of the constructive elements. For each solution was also defined an
Observation and Instrumentation Plan, extremely important in the geotechnical context.
The validation of the solutions also includes a comparative analysis between the presented
stabilization alternatives. Based on the obtained results, it can be concluded that the solution that
contemplates the decrease of the unstable soil mass, compared to one that only implies the increase of
its shear strength, has a superior beneficial effect.

Keywords: slope stability, limit equilibrium, finite element, stabilizing solutions, numeric modelling.
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𝐾𝑎 - Coeficiente de impulso ativo;

ϕ′(ϕ′d) – Ângulo de resistência ao corte (de

L – Comprimento do elemento estrutural;

cálculo) do solo;

m – Expoente relação de dependência da rigidez

𝛿 - atrito solo-paramento;

em relação ao nível de tensão (modelo

β - inclinação do paramento tardoz do muro;

constitutivo de Hardening Soil);

𝑖 - inclinação do terreno a tardoz do muro;

MEd - Valor de cálculo do momento fletor atuante;

γ – Peso volúmico do solo;

MRd - Valor de cálculo da resistência máxima do

γG , γQ , γR - Coeficientes parciais de segurança;

elemento estrutural;

γbetão – Peso volúmico específico do betão;

Msd – Valor de dimensionamento do momento

Ψ – Ângulo de dilatância;

fletor;

𝛼 - Ângulo formado pelas armaduras de esforço

Nsd - Valor de dimensionamento do esforço axial;

transverso e o eixo longitudinal;

NRd - Valor de cálculo da resistência máxima do

α𝑖- Coeficiente que depende da natureza e

elemento estrutural;

compacidade do solo e do método de injeção;

Nb,Rd - Valor de cálculo da resistência à

Θ - Ângulo entre as bielas inclinadas e o eixo da

encurvadura máxima do elemento estrutural

estaca perpendicular à força de corte;

comprimido;

∅ - Diâmetro da estaca;

NSPT – Número de pancadas do ensaio SPT;

γM0- Coeficiente parcial de segurança para a

pref –Tensão de referência;

resistência de seções transversais de qualquer

Rinter − Resistência na interface solo-estrutura

classe;

(relativo à resistência do solo ao corte);

ν− Coeficiente de Poisson;

Rd – Resistência de cálculo;

ΣMSF – Multiplicador total da análise de cálculo

R – Resistência atuante;

Phi/C Reduction;

r – Raio da estaca;

σc,bielas - Tensão de compressão nas bielas de

s – Espaçamento da armadura;

betão;

Vsd - Valor de cálculo do esforço transverso

𝜎 - Vetor das tensões no elemento finito;

atuante;

ν – Esforço normal reduzido;

Vescav – Volume de escavação;

𝜌𝑤- Taxa de armadura de esforço transverso;

VRd - Valor de cálculo do esforço transverso do

ρw,min - Taxa mínima de armadura de esforço

elemento estrutural;

transverso;

V – Volume;

τresistente – Tensão tangencial mobilizável ou

w− Peso específico do elemento Plate;

resistente pelo solo;

𝑊 – Peso por metro da parcela de solo ou muro de

τmobilizado - Tensão tangencial mobilizada para o

suporte

equilíbrio;

𝑧 - Braço interior do elemento de betão;

𝑤 – Percentagem mecânica de armadura.
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1. Introdução
Embora há milénios o Homem venha a desenvolver materiais, técnicas e métodos cada vez
mais sofisticados, consolidando assim a tecnologia da construção, ainda existem significativas
limitações quanto à adequabilidade das estruturas ao contexto em que se inserem, sobretudo da sua
interacção com o substrato.
O aumento populacional e o desenvolvimento da sociedade têm suscitado a adopção de
soluções construtivas cada vez mais exigentes, de modo a promover o aproveitamento do espaço
urbano, o que muitas vezes implica vencer condições adversas do terreno. Neste sentido, o tema das
contenções apresenta-se como um tema interessante, por permitir construir em profundidade ou conter
porções de terreno.
Atendendo ao contexto extremamente geotécnico destas estruturas, é necessário que o
dimensionamento das mesmas seja feito considerando não apenas a sua estabilidade e resistência,
mas também o substrato em que se desenvolvem. Para tal, é necessário avaliar não só as
características internas do maciço, ou seja, as características geológicas e geotécnicas dos terrenos,
e a actuação de agentes exteriores, bem como a possibilidade de adaptação a novas condições de
equilíbrio, o que nem sempre acontece.
Note-se que a acção humana sobre o substrato natural, por exemplo através da materialização
de estruturas de contenção, implica inevitavelmente a alteração das condições de estabilidade do
terreno. É assim importante que estes fenómenos sejam tidos em conta, de modo a acomodar situações
de instabilidade que estão associadas à estabilidade do próprio substrato, e extrapolam a influência
das próprias estruturas. A este respeito refira-se que a importância destas considerações é acrescida
em zonas de risco, como é o caso de taludes, que já por si apresentam relativa susceptibilidade natural.
Aliás, a problemática da análise da estabilidade de taludes é uma questão transversal e muito
importante no âmbito geotécnico, pelas consequências nefastas que obras desenvolvidas nestas zonas
comportam no caso de rotura, quer em termos de bens materiais, quer em termos de vidas humanas,
sobretudo em contexto urbano, apresentando-se como um tema fulcral no âmbito geotécnico.
Concluindo, não obstante o correcto dimensionamento estrutural, a influência do carácter por vezes
evolutivo do contexto geotécnico, levam algumas estruturas, considerando-se as finalidades a que se
propõem, a apresentarem desempenho insatisfatório.
No seguimento desta temática, a presente dissertação expõe a avaliação de um caso de prérotura do terreno, que levou as estruturas de contenção, não obstante a pressuposição do seu correcto
dimensionamento estrutural, a apresentar falência.
Desta forma, o trabalho que seguidamente se apresenta contempla a análise do caso de estudo
referente à encosta em que se insere o Miradouro de São Pedro de Alcântara, onde diversas patologias
registadas ao nível dos muros de suporte e das plataformas indiciaram, por ora preliminarmente,
problemas de cáracter mais profundo, conduzindo a uma série de trabalhos técnicos a fim de avaliar
com maior detalhe os fenómenos envolvidos, a partir dos quais se preconizou uma situação de préinstabilização, consistente com um potencial mecanismo de deslizamento do talude em parte suportado
pelas estruturas de contenção, que se fundam na massa de solo pré-instabilizada.
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Face às patologias identificadas, o trabalho desenvolvido teve como objectivos principais o
esclarecimento do processo de instabilização e dos fenómenos envolvidos no seu desencadeamento,
o estabelecimento e avaliação da situação de referência actual e, com base nesta, a definição, análise
e validação de proposta de restauração da segurança do local.
Para uma melhor compreensão destas matérias, começa-se por um enquadramento teórico
muito sucinto sobre a estabilidade de taludes, incidindo particularmente nos factores de instabilidade,
métodos de análise de estabilidade e métodos recorrentes de estabilização.
De seguida, apresenta-se o diagnóstico da situação que, por apreciação dos diversos relatórios
técnicos produzidos desde a identificação do comportamento anormal dos muros de suporte, atende à
percepção do mecanismo de instabilização, bem como à avaliação da estabilidade das estruturas e da
encosta. Para cumprimento deste último, procedeu-se à análise da situação com recurso a métodos
numéricos de análise de estabilidade, o que permitiu também estabelecer as características geológicogeotécnicas dos terrenos interessados coadunantes com a rotura preconizada.
A partir do cenário estabelecido, e considerando os condicionalismos intrínsecos procede-se à
definição de propostas de solução de estabilização da zona em apreço. Para o dimensionamento e
validação das mesmas foi utilizado um programa de cálculo automático de elementos finitos, permitindo
a modelação numérica do faseamento construtivo e análise de estabilidade dos respectivos elementos
construtivos.
A validação das soluções contempla ainda uma análise comparativa entre as propostas de
estabilização, a qual atenta em considerações ao nível técnico e económico.
Por fim, para cada uma das soluções define-se um Plano de Observação e Instrumentação,
considerado adequado ao enquadramento da zona a intervir.
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2. Enquadramento teórico
A garantia da estabilidade do conjunto solo-estrutura, intrínseco às estruturas geotécnicas, como
contenções, depende não só do correcto dimensionamento da estrutura, atendendo ao fim a que se
destina, como da análise cuidada de uma série de factores associados ao contexto geológico, dos quais
se podem citar as características internas ao maciço, ou seja, características geológicas e geotécnicas,
além de acções externas, e de possibilidade de adaptação a um novo estado de equilíbrio, induzidas pela
alteração das condições iniciais aquando da construção da estrutura.
As considerações referidas são especialmente importantes quando as estruturas se inserem em
locais de risco, como encostas (taludes), que apresentam uma susceptibilidade natural a processos de
instabilização. Um talude é uma superfície de terreno inclinado, de origem natural ou artificial, encontrandose em ambos os casos em equilíbrio na natureza com um dado grau de estabilidade. Atendendo a [1]
condição de estabilidade é assegurada quando há pelo menos um equilíbrio de forças, ou seja, desde que
a capacidade resistente do solo (força estabilizante) seja maior que a tensão de corte promovida (força
instabilizante). Contudo, há factores susceptíveis de induzir a alteração do estado de equilíbrio, pelo que
nessa situação, uma massa de solo ou rocha destaca-se da restante, por ação da gravidade,
transformando-se num mecanismo. Como consequência da perda de equilíbrio, entra em movimento [2].
Assim, neste capítulo expõe-se de forma concisa as causas mais comuns de fenómenos de
instabilidade afectos a massas de solo em encosta, métodos de análise de estabilidade mais comuns e
uma breve indicação sobre medidas viáveis de restauração da segurança, no contexto do caso de estudo.

2.1. Factores de instabillidade
De forma genérica, e de acordo com [3] a instabilidade de taludes é controlada por uma cadeia
complexa de eventos, uma vez que envolvem uma infinidade de fatores que se associam e se entrelaçam.
Não obstante, é possível estabelecer um conjunto de condicionantes que atuam de forma mais direta e
imediata na deflagração do fenómeno, reconhecendo os fatores que aumentam as solicitações e os que
diminuem a resistência dos terrenos. A influência dos agentes controladores nos aspectos relacionados
com o comportamento geomecânico dos solos e das rochas revelam-se essencialmente na redução da
resistência ao corte e no aumento dos esforços de corte.
Normalmente, pode-se destacar a origem com base na formação do próprio maciço e toda a sua
história geológica e geomorfológica subsequente, em perturbações causadas por atividade sísmica, no
decréscimo progressivo da resistência do solo devido a ocorrência de deformações ou acção de
intempéris, e ainda a variações da pressão hidrostática (aumento da pressão intersticial ou redução da
sucção). De referir que, naturalmente, todos estes factores são susceptíveis de serem intensificados pela
acção antrópica [4], a qual desempenha um papel fundamental entre os agentes causadores de
fenómenos de instabilidade. As terraplenagens (escavações e aterros) efectuadas na modelação do
terreno para implantação de uma obra modificam o estado de tensão do maciço, devido a alterações na
geometria, a modificações no peso dos materias e sua distribuição, e nas condições hidrogeológicas, o
que induz consequemente a modificação das condições de estabilidade de um talude.
A estrutura geológica, estratigrafia e litologia controlam a potencialidade dos movimentos nos
diferentes tipos de materiais, às quais se associam superfícies de fraqueza (descontinuidades e contactos
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entre diferentes materiais), e nas quais se incluem, por exemplo, a natureza mineralógica, a resistência e
a deformabilidade próprias do material, o grau de alteração e fracturação ou a permeabilidade, que
poderão vir a desencadear a instabilidade. Os sismos também podem estar na origem de movimentos de
vertente e mesmo reactivar antigos escorregamentos em estado de equilíbrio limite. O relevo assume
também um papel importante, verificando-se que existe uma maior preponderância de movimento em
relevos mais acidentados e com maiores inclinações, devido à componente gravitacional.
A influência das condições climatéricas nos movimentos de terreno relaciona-se sobretudo com a
precipitação. A água como elemento constitui um dos maiores agentes responsáveis pela instabilidade de
taludes, na medida em que a sua presença e/ou a alteração do regime hidrológico natural traduzem-se na
modificação do estado físico de alguns materiais e na diminuição da resistência dos mesmos, concretamente
da resistência ao corte, por geração de pressão intersticiais e consequente diminuição das tensões efectivas.
Além disso, a infiltração de água origina fluxos superficiais e subterrâneos que conduzem ao aumento do
volume de água na zona saturada e consequente subida do nível freático, bem como a geração de forças de
percolação que contribuem para a sua instabilização. A acrescentar ainda que a saturação dos terrenos conduz
a um aumento do peso volúmico total e, portanto, ao acréscimo de sobrecarga.

2.2. Métodos de análise de estabilidade
Ao longo do tempo têm vindo a desenvolver-se diversos métodos para analisar a estabilidade de
massas de solo, de modo a que o projecto geotécnico acarrete cada vez menos incertezas. As finalidades
da aplicação destes métodos prendem-se sobretudo com a avaliação da estabilidade de taludes sob
diferentes condições de solicitação, permitindo realizar análises de sensibilidade e aferição de parâmetros
de caracterização do terreno, bem como o estudo técnico e validação de soluções preventivas e
correctivas, que intuem a minimização de movimentos de terras e a execução de projetos sucessivamente
mais económicos e seguros. É ainda possível com base nestes métodos analisar fenómenos de rotura já
ocorridos, com vista a obter dados para o entendimento de mecanismos de rotura e da influência de
fatores ambientais, por exemplo.
De modo geral, e sucinto, este tipo de análise compreende duas abordagens distintas: os
métodos convencionais, geralmente associados à teoria de Equilíbrio Limite (MEL), que determinam a
estabilidade de taludes unicamente por considerações de equilíbrio, dos quais se destacam o método da
cunha de Coulomb ou o método das fatias (por exemplo Bishop, 1955); e os métodos baseados em
Elementos Finitos (MEF), onde a estabilidade dos taludes é baseada nas relações tensão-deformação
dos materiais. Apesar das diferenças, ambas assentam no princípio do factor de segurança (FS), o qual
pode ser definido, segundo [2] como a razão entre a resistência ao corte disponível do material ao longo
de uma superfície de rotura (τresistente ou τmobilizável) e a tensão de corte instalada na mesma superfície
(τmobilizada). Para assegurar a estabilidade, FS tem de ser superior a 1; na iminência da rotura, o FS toma
o valor da unidade. A avaliação da resistência mobilizável (τmobilizável ou τf) é feita pelo critério de rotura de
Mohr-Coulomb (expressão 1.1) ou de Tresca (expressão 1.2), onde 𝑐 ′ é a coesão do material, 𝜎 ′ a tensão
efectiva, 𝜙′ o ângulo de atrito interno e 𝐶𝑢 a resistência não drenada. A resistência mobilizada (τmobilizada
ou τmob) é dada pela expressão 1.3.
𝜏𝑓 = 𝑐 ′ + 𝜎 ′ tan 𝜙′

(1.1)

𝜏𝑓 = 𝐶𝑢

(1.2)
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𝜏𝑚𝑜𝑏 =

𝑐 ′ +𝜎 ′ tan 𝜙′
𝐹𝑆

(1.3)

Nos métodos de equilíbrio limite, os resultados da análise são geralmente apresentados em
termos do fator de segurança, considerado constante ao longo da superfície de rotura e, segundo [5]
assumem como premissa que a superfície potencial de rotura é previamente conhecida e ocorre com
uma forma bem definida, ou seja, há a suposição de um mecanismo de colapso que deverá ser o mais
próximo possível do mecanismo real [6]. Além disso, considera-se que a massa de solo se comporta
como material rígido-plástico e encontra-se em condições iminentes de rotura generalizada, ou seja,
rompe bruscamente sem se deformar. Tal assunção não permite assim obter dados em relação à
magnitude das tensões no interior do talude nem da sua variação ao longo da superfície de deslizamento.
Objeções teóricas ao emprego do método de equilíbrio limite levaram então à utilização de outros
métodos de análise que procuram incorporar as relações tensão-deformação dos diversos solos que
compõem o talude, dentre os quais se pode destacar o MEF como o mais utilizado [7]. Estes métodos
têm em conta todos os requisitos teóricos, colmatando as fragilidades dos métodos convencionais. Além
disso, apesar de fornecerem apenas soluções aproximadas, surgem com enorme vantagem em relação
aos anteriores uma vez que simulam as condições geotécnicas de forma mais fidedigna. Tal deve-se
sobretudo à possibilidade de incorporar qualquer equação constitutiva para modelar o comportamento do
solo. Referindo [8] a sua grande valência reside, além disso, na consideração de uma análise que atende
a relações de tensão-deformação, o que permite acompanhar a resposta dinâmica evolutiva do solo ao
longo do tempo, principalmente por simular os efeitos do tempo no desenvolvimento da pressão
intersticial. Há, portanto, a consideração de fenómenos de consolidação ou expansão.
Não obstante, qualquer dos métodos apresenta na sua formulação algumas simplificações, pois
naturalmente, não é possível modelar com exactidão os problemas reais dada a complexidade da
natureza e dos fenómenos envolvidos, onde muitas vezes se desconhece a morfologia e constituição do
meio geológico, o histórico de carregamento a que foi sujeito, ou as fases do processo construtivo. Assim,
para a eficácia destes métodos, e a fiabilidade dos seus resultados, é fundamental o conhecimento prévio
das pecularidades do problema a analisar. Só que na maioria das vezes, dados fiáveis só se obtêm numa
fase já mais avançada do projecto geotécnico, pelo que é particularmente nesta fase que faz sentido usar
métodos numéricos mais elaborados como o MEF. Na maioria dos casos, numa análise preliminar será
suficiente a utilização de métodos numéricos mais simples, por exemplo baseados em equilíbrio limite.

2.3. Métodos de estabilização
Quando ocorre a instabilização de um talude, há geralmente a necessidade de proceder à sua
estabilização, de modo a repor funcionalidade da estrutura ou equipamento que foi afetado. Os
processos de estabilização de movimentos de massa podem ser encarados de duas formas diferentes:
após a ocorrência de fenómenos de instabilidade, constituem-se como medidas de restituição da
segurança, quer seja da massa de solo ou de estrutura adjacente; por outro lado, os métodos de
estabilização são obras concebidas para impedir a ocorrência de movimentos de terreno e que se
traduz numa estrutura geotécnica segurança. As intervenções geralmente adoptadas podem ser
categorizadas em 3 grupos, consoante o tipo de fenómeno de instabilização que pretende resolver.
Desta forma, refere-se a existência de medidas de remoção e protecção, de drenagem e de reforço.
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Contudo, na maioria dos casos de estabilização dos processos de movimentos de massa são
executados vários tipos de soluções combinadas e que naturalmente se complementam.


Medidas de remoção e protecção
Dentre as medidas de estabilização de taludes são as mais utilizadas, devido à sua

simplicidade e eficácia, tendo como objectivo diminuir a probabilidade de ocorrência de movimentos de
terra, e consiste basicamente na correcção geométrica dos taludes, visando a obtenção de um perfil
mais estável. Assim, na generalidade dos casos, há diminuição da inclinação, ou movimentação de
terras que contribui para a estabilidade global, complementada com serviços de drenagem superficial
ou profunda, e proteção da superfície do talude com vegetação. Os movimentos de terra são
executados através de escavações ou aterros. As escavações permitem diminuir a quantidade de
massa com potencial instabilizante. Quanto aos aterros, estes devem ser localizados no pé do talude
a fim de aumentar a massa de solo estabilizante e, portanto, a segurança.


Medidas de drenagem
Como referido no âmbito dos factores de instabilidade, a água tem um papel muito importante no

contexto geotécnico, pelo que as medidas de drenagem assumem grande importância. O sistema de
drenagem tem como finalidade a captação e o encaminhamento das águas provenientes da escorrência
superficial, assim como a saída de parte da água de percolação do maciço, visando reduzir as pressões
intersticiais nos terrenos e prevenir a ocorrência de fenómenos de erosão interna. Estas medidas podem
ser suficientes para assegurar a estabilidade de determinada zona ou podem ser associado a outras
medidas de protecção ou estabilização do talude, e envolvem diversos dispositivos, como drenos, valas e
valetas, contrafortes drenantes, entre outros [9]. Como nota aos dispositivos de drenagem em geral, importa
referir que quase todos possuem grande suscetibilidade a entupimentos e a danos na sua estrutura, e como
tal é importante considerar um programa cuidado de manutenção e vistorias contínua deste sistema.


Medidas de reforço
Quando as causas de instabilidade dos taludes são complexas, ou se está na iminência da

rotura, recorrem-se a medidas de reforço e contenção para assegurar a estabilidade. As obras de
contenção consistem na construção de estruturas ou introdução de elementos que oferecem resistência
à sua movimentação do talude e impedem a rotura do mesmo. Estas obras reforçam uma parte do
maciço, proporcionando ao conjunto solo-estrutura uma capacidade resistente suficiente que suporte
os esforços instabilizantes. Embora exista um conjunto vasto de soluções de medidas de reforço,
classificadas e sistematizadas na bibliografia segundo diversos esquemas, pode-se definir 3 grandes
grupos: muros de suporte, paredes de contenção e inclusões. A estes poderão ainda acrescentar-se
medidas alternativas, como aterros de agregados leves, ou solos reforçados com geosintéticos.
As estruturas de suporte e contenção aplicam-se com o objectivo de contribuir com uma
resistência adicional que permite colmatar a falta de resistência ao corte do terreno ou para conter porções
de terreno para construções enterradas. As inclusões têm como objectivo aumentar a resistência ao corte
do solo ou ajudar na fixação de estruturas de contenção ao maciço que suportam, sendo medidas de
natureza estrutural, incluindo-se neste grupo as pregagens, ancoragens, estacas, micro-estacas, colunas
de jetgrouting e misturas de solo-cimento associadas à tecnologia de deep soil mixing. Estas últimas
medidas constituem-se como reforço passivo, quando implica o movimento do terreno para entrar em
funcionamento, ou activo, produzindo uma força que contraria a tendência de movimento do maciço.
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3. Caso de Estudo
O presente caso de estudo diz respeito à análise de estabilidade da encosta onde se insere o
Miradouro de São Pedro de Alcântara (Figura 3.1) situado na Rua de São Pedro de Alcântara, perto do
Bairro Alto e sobranceiro à Avenida da Liberdade. Constitui um dos miradouros mais emblemáticos de
Lisboa, do qual se avista parte da zona baixa de Lisboa e da margem sul do rio Tejo. A bela vista que
preconiza da cidade contrasta com as anomalias que têm vindo a ser detectadas ao longo dos últimos
anos ao nível das plataformas e dos muros que as suportam, e que indiciam um cenário de
instabilização global do terreno subsequente e que extrapola a área de implantação do Miradouro.

N

1 - Ver figura 3.2.
2 - Ver figura 3.3.
3 - Ver figura 3.4.

Figura 3.1 - Vista em planta do Miradouro de São Pedro de Alcântara (Google Maps)

A nível local, a área pertencente ao Miradouro encontra-se modelada em socalcos com dois
níveis, controlados por dois muros de suporte. A plataforma superior é contida a Oeste pela Rua S. Pedro
de Alcântara; a plataforma intermédia é limitada a Oeste pelo muro da plataforma superior, com cerca de
5,0 m de altura máxima (Figura 3.2), e a Este por outro muro com altura máxima de cerca de 11m, que
termina na Rua das Taipas (Figura 3.3). Por sua vez, a Rua das Taipas é suportada por um muro, que na
esquina com a rua do Elevador da Glória, tem uma altura máxima de cerca de 15,0 m (Figura 3.4).

Figura 3.2 - Vista sobre o muro
superior, confinante com a Rua
de São Pedro de Alcântara

Figura 3.3 - Vista do muro de
suporte da plataforma inferior,
confinante com a Rua das Taipas

Figura 3.4 – Vista do paramento do
muro de suporte da Rua das Taipas Travessa do Fala Só
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3.1. Enquadramento histórico
O Jardim ou Passeio de São Pedro de Alcântara, onde se insere o miradouro, foi construído
com o intuito de partir dali um grande reservatório (mãe de água), destinado a abastecer a parte oriental
da cidade, através de um aqueduto a passar sobre o vale de Alcântara, e que contemplava neste local
um chafariz monumental (Figura 3.5) para abastecimento da população em redor. Tendo em vista a
construção de tais estruturas, e a realização de um escoamento de água por meio gravítico, houve a
necessidade de elaborar um rigoroso projecto de nivelamento de cotas, o qual contemplou a construção
de muros para a contenção de terras e trabalhos de terraplenagem.
Para este efeito, a Câmara Municipal de Lisboa adquiriu o dito terreno no ano de 1732,
demolindo posteriormente as poucas edificações existentes e pondo em prática os trabalhos
planeados, principalmente a construção da muralha (muro de contenção). Em 1751/52 é iniciada a
construção do chafariz, projectado pelo engenheiro da corte Carlos Mardel, e cuja descrição se
encontra em documentos de arquivo. Contudo, em representações mais recente não há indícios da sua
existência, podendo concluir-se que de facto o chafariz foi construído, mas não se encontra esclarecido
qual o destino que lhe foi dado posteriormente.
Segundo dados recolhidos e expostos em [10], no primeiro projecto de Carlos Mardel não havia
sido projectado nenhuma plataforma inferior; porém, no segundo projecto, contempla-se a existência
de dois níveis, bem como três escadas, duas delas localizadas nas extremidades e uma na zona central
da contenção (Figura 3.6). Um século depois, as Cartas Topográficas de Filipe Folque representam o
Jardim de S. Pedro de Alcântara com apenas duas escadas, sendo uma delas localizada ao centro do
muro, e que são confirmadas pelas marcas ainda hoje visíveis no parameto. Contudo, as cartas de J.
A. V. da Silva de 1911 revelam a existência de duas escadas localizadas nas extremidades, como ainda
hoje se encontram, revelando a deslocação da escada inicialmente localizada ao centro para a
extremidade norte, que não será possível de precisar com exatidão.

Figura 3.5 - Chafariz de
S.Pedro
de
Alcântara.
Projecto de Carlos Mardel
(1752)

Figura 3.6 - Alçado e planta da muralha de S.Pedro de
Alcântara. Projecto de Carlos Mardel -1752

3.2. Enquadramento geral
Ao longo dos últimos anos tem sido possível observar a olho nu determinadas anomalias nos
muros de contenção do Jardim de São Pedro de Alcântara. Visando a requalificação do mesmo, foi
encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), em meados de 2006, um projecto de
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reabilitação dos elementos de contenção do jardim, realizado pela empresa LEB - Projectistas,
Designers e Consultores em Reabilitação de Construções, Lda.
Para o efeito, os trabalhos realizados pela LEB, e cujos resultados se retratam em [10],
contemplaram a caracterização estrutural e análise de estabilidade do muro da plataforma superior
(Msup), a detecção de patologias ao nível do mesmo, e a caracterização geotécnica dos terrenos
ocorrentes. A realização de duas carotes horizontais, uma em cada extremo do M sup, e de três poços
de inspecção ao nível da plataforma superior permitiu a aferição da geometria e constituição do muro.
Ainda, a fim de avaliar a estabilidade do muro, procedeu-se à caracterização dos terrenos
subsequentes, por meio de sondagens mecânicas, acompanhadas de ensaios de penetração dinâmica
(SPT), duas das quais se localizaram na plataforma superior e uma na inferior. A campanha de
sondagens esteve a cargo da GEOCONTROLE – Geotecnia e Estruturas de Fundação S.A, e realizouse em Abril de 2006. Após a caracterização da situação existente, procedeu-se ao levantamento in situ
das anomalias no desenvolvimento do Msup e consequente definição das medidas adequadas de
reparação a efectuar, que serão descritas no sub-capítulo 3.4.4. É de notar que apesar de algo
exaustivos, os trabalhos realizados neste período focaram-se na caracterização e reabilitação do Msup,
negligenciando a obtenção de informação quer sobre o muro da plataforma inferior (M inf), como de área
mais abrangente e logo mais representativa. Com efeito, tal ter-se-á provavelmente traduzido na
desconsideração de causas mais profundas para as patalogias verificadas e outras posteriormente
identificadas. Não obstante, tendente a determinar possíveis deslocamentos ou instabilidades no M inf
instalou-se um sistema de observação geodésica em Dezembro de 2009, iniciando-se as leituras no
mês seguinte, por responsabilidade da GEÓIDE – Empresa de Serviços Topográficos, Lda, cujos
resultados serão analisados no capítulo 3.5.
Em meados de 2011, realizou-se uma nova campanha de reconhecimento geotécnico,
realizada pela GEOTEST, Lda. e motivada pela consciencialização, por parte das entidades
responsáveis, da necessidade de uma caracterização mais pormenorizada da zona em estudo, face à
observação de abatimentos na plataforma inferior e fendilhações em ambos os muros de suporte. O
reconhecimento geotécnico compreendeu a realização de cinco sondagens mecânicas, acompanhadas
da execução de ensaios SPT, com a instalação simultânea de tubos inclinométricos. Citando as
conclusões expressas em [11], dadas “(...)as características geológicas e geotécnicas aferidas, a
existência de várias patologias quer nas estruturas de suporte, quer no seu tardoz, e as condições de
vizinhança existentes (...), considerou-se que o miradouro deveria continuar a ser monitorizado ao longo
do tempo. Esta monitorização implicou a leitura e análise dos equipamentos instalados, nomeadamente
dos tubos inclinométricos e piezométricos colocados no local neste período, bem como dos alvos de
monitorização topográfica materializados, como referido, em 2009, tendo como objectivo a identificação
de possíveis deslocamentos à superfície e em profundidade, bem como a evolução do nível de água
e, por conseguinte, a avaliação das condições de segurança do local.
As leituras do sistema topográfico terminaram em Dezembro de 2012, mantendo-se as
correspondentes aos tubos inclinométricos e piezométricos até Dezembro de 2013, data a partir da
qual cessaram as leituras dos dispositivos de monitorização, por razões alheias ao problema em
estudo. Contudo, com o agravamento das patologias verificadas ao nível do muro inferior, realizou-se
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em Maio de 2016 uma nova campanha de leitura nos tubos inclinométricos e piezométricos, que
confirmou uma tendência de deslocamento da estrutura de suporte no sentido da Rua das Taipas,
anunciado pela abertura de fendas nos extremos desta estrutura.

3.3. Contextualização geológico-geotécnica
Neste sub-capítulo apresenta-se um enquadramento do local onde se desenvolve o Miradouro
bem como uma caracterização dos terrenos subjacentes, relativamente à sua natureza geológicageotécnica, de acordo com as considerações expressas em [11], cujas conclusões são sustentadas
pelo reconhecimento de superfície, que compreendeu a consulta e análise de cartografia geológica
relativos à região e um levantamento topográfico desenvolvido em 2011, bem como pelos trabalhos de
prospeção geológica efetuados na zona de implementação do Miradouro.
Segundo [11], a área em estudo encontra-se inserida numa zona elevada, próximo do topo de
uma vertente virada a E-ENE, que culmina nos pontos cotados 77,00 e 79,00, no Príncipe Real, a
montante, e na Avenida da Liberdade, a jusante. A zona exibe um relevo acidentado e irregular, com
vertentes marcadas por forte declividade, a que correspondem variações de altitude elevadas,
resultado não só da sua evolução geomorfológica natural, como também da acção antrópica
experimentada ao longo dos tempos. No desenvolvimento da encosta posicionavam-se diversas linhas
de água, regra geral subsidiárias de antigos cursos de água principais que corriam na direcção do rio
Tejo. Actualmente, e devido à intensa urbanização, as referidas linhas de água encontram-se de um
modo geral ocultas, encontrando-se esta vertente fortemente impermeabilizada, o que implica uma
preponderante escorrência superficial, existindo, contudo, registos de intervenções de reparação de
zonas cavernosas, determinadas pela percolação da água, ao nível das plataformas do Miradouro,
assim como a existência de um aqueduto enterrado propriedade da EPAL.
No que respeita à litoestratigrafia, e de acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa,
à escala 1:10 000, e a Carta Geológica de Portugal, Folha 34-D (Lisboa), à escala 1:50 000 (extrato da
carta na Figura 3.7), o local onde se insere o miradouro situa-se em formações do Miocénico marinho
de Lisboa, habitualmente designadas por “Areolas da Estefânia” (M1II), sobrepostas às “Argilas e
Calcários dos Prazeres” (M1I), ambas atribuídas ao Aquitaniano (Miocénico inferior). Estas formações
apresentam uma disposição tabular, inclinando para SE, com baixo pendor, da ordem de 1º a 5º, e
constituem o substrato sobre os quais assentam camadas mais ou menos espessas de aterros.

N

Figura 3.7 - Extracto da Carta Geológica do Concelho de Lisboa, Folha 4 (sem escala)
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A fim de detalhar a caracterização dos estratos que se desenvolvem ao nível do Miradouro
foram realizados trabalhos de prospecção em 2011, os quais compreenderam a realização de um
conjunto de 5 sondagens, duas realizadas na plataforma superior (S1 e S2) e três na plataforma inferior
(S3, S4 e S5), conforme disposição apresentada na Figura 3.8, acompanhadas de ensaios de
penetração dinâmica (SPT).

Figura 3.8 - Localização em planta das sondagens base do Estudo Gelógico-Geotécnico realizado pela Geotest
(2011)

Com base nos dados obtidos na prospecção, e atendendo às descrições reproduzidas em [11],
constatou-se de facto a existência de um estrato superficial, relativo a uma camada de aterro (At),
formado essencialmente por “areias argilosas, com fragmentos líticos de dimensão e natureza variadas,
tijolo e restos de vegetais incarbonizados, e registado até profundidades máximas compreendidas entre
10,4 (S2) e 16,4 m (S1), com valores de NSPT compreendidos entre 2 e 25(...)”. Note-se que a sondagem
S1 e S2 foram ambas realizadas na plataforma superior, o que manifesta uma considerável variação
de espessura do aterro no desenvolvimento longitudinal da plataforma, que eventualmente estará na
origem de algumas patologias verificadas no Msup.
Abaixo deste horizonte superficial, detectou-se a ocorrência de uma sequência de estratos
correspondentes às formações miocénicas anunciadas nas cartas geológicas, cujas características se
resumem no Quadro 3.1.
Quadro 3.1 - Caracterização dos horizontes litológicos correspondentes às formações miocénicas

AREOLAS
DA
ESTEFÂNIA

Formação

Descrição

Simbologia

Horizonte predominantemente arenoso, formado por areias finas siltosas, com
intercalações carbonatadas e fragmentos fósseis, identificado apenas na
sondagem S2, até cerca de 13,50 m de profundidade, apresentando uma
espessura superior a 3,0 m. Os valores de SPT obtidos nas sondagens variaram
entre as 16 e 29.

ARGILAS E
CALCÁRIOS
DOS
PRAZERES

Alternância de argilas siltosas, siltes arenosos e areias finas siltosas ou argilosas,
por vezes com matéria vegetal e fragmentos fósseis. Este horizonte foi detectado
nas sondagens S1, S2 e S5, até profundidades máximas compreendidas
sensivelmente entre 18,0 (S5) e 25,5 m (S1 e S2), correspondendo a uma
espessura máxima detectada de 12,0 m (S2). Intervalo de valores de SPT entre
3 e 42.
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Calcários margosos com areia fina e vestígios fósseis decompostos,
reconhecidos até profundidades da ordem de 20,0 (S5) e 27,0 m (S1 e S2), com
uma espessura da ordem de 1,5 m. Foram obtidos NSPT da ordem dos 25,

ARGILAS E CALCÁRIOS DOS PRAZERES

tendo-se registado um valor de 60 em S5, que não se considera representativo
para caracterizar o estrato em apreço.
Argilas siltosas, com fracção arenosa fina e matéria vegetal, reconhecidas até
profundidades compreendidas entre 24,0m (S5) e 31,9m (S1), com espessura
máxima da ordem de 5,0m a 6,0m. Este estrato foi detectado em todas as
sondagens realizadas, devendo constituir o principal suporte da fundação do Minf.
Valores de SPT compreendidos entre 31 e 60 (S1 e S2), e entre 7 e 42, (S3 e
S5). Note-se que o valor de 7 pancadas foi obtido na sondagem S3 logo abaixo
da fundação do mesmo muro, que pode ser indicativo do estado de degradação
do terreno nesta zona.
Argilas siltosas, com intercalações de siltes argilo-arenosos, com pequenos
fragmentos fósseis, reconhecidas em todas as sondagens, com excepção da
sondagem S1, para a qual a profundidade máxima prospectada não atingiu o
estrato em questão, e que ocorre até profundidades compreendidas entre 31,50
(S5) e 39,00 m (S2). Os valores de SPT variam entre 19 e 60.
Argilas siltosas, cinzenta esverdeada e acastanhada, fossilífera (Ostrae),
interceptadas a partir das profundidades referidas no horizonte anterior até às
profundidades máximas prospectadas, em S2 e S5. Valores de NSTP de 60.

A par da caracterização geológica-geotécnica, foi reconhecido o nível de água ocorrente no
local, através de leituras nos piezómetros instalados, PZ2 e PZ3. Relativamente aos dados fornecidos
por PZ2, verificou-se que o nível freático ocorreu a uma profundidade da ordem dos 24m, mantendose constante desde 2011 até ao final de 2013. Contudo, na campanha mais recente, realizada em 2016,
registou-se uma subida no nível de água de cerca de 1,6m. No PZ3 foi obtido esse nível a
aproximadamente 17,0m de profundidade, não tendo havido alteração desde o início da monitorização
até ao presente.
Para concluir a caracterização dos estratos, e relativamente à hidrogeologia do local, constatase que o Miradouro assenta superficialmente sobre uma camada de aterro mais ou menos extensa,
com características mecânicas relativamente fracas, que haviam já sido previstas, face às fendilhações
verificadas no Msup. Refira-se ainda que dada a componente areno-argilosa ser predominante, no geral
este horizonte superficial apresenta baixa permeabilidade. Quanto às “Areolas da Estefânia”, estas
apresentam igualmente uma fracção fina considerável. Não obstante, apresentam também elementos
de maior granulometria que o horizonte sobrejacente, pelo que regista as condições de permeabilidade
mais relevantes (permeabilidade média a baixa) das camadas localizadas. As formações que
constituem as “Argilas e Calcários dos Prazeres” comportam-se, do ponto de vista hidrogeológico, como
um maciço globalmente pouco permeável, onde a presença de água está geralmente associada a
fissurações nos estratos.
No Anexo I dispõem-se os três perfis geológico-geotécnicos interpretativos, desenvolvidos pela
JETSj, que consubstanciam a informação resultante dos trabalhos de prospeção, traduzindo assim o
modelo geológico do local.
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Com base em [11], e a fim de descrever e quantificar as características mecânicas dos terrenos
ocorrentes no local de estudo, foi proposto pela Geotest a divisão dos estratos num conjunto de zonas
geotécnicas, diferenciadas consoante a formação geológica a que correspondem e o número de
pancadas NSPT registados. A cada uma zonas foi atribuído um intervalo de valores dos parâmetros
geotécnicos a adoptar, definidos de acordo com correlações convencionais normalmente utilizadas
entre esses parâmetros e os NSPT medidos.
Neste modelo geotécnico proposto, os aterros correspondem à zona geotécnica ZG1,
caracterizada por valores de NSPT compreendidos entre 2 e 25 pancadas. Face à sua constituição e
carácter recente, os parâmetros geotécnicos propostos para caracterizar a zona correspondem aos de
uma situação drenada, isto é, ângulo de resistência ao corte, ϕ’, e módulo de deformabilidade drenado,
E’, que potenciam a análise do problema em tensões efectivas.
A zona ZG2 faz parte das formações do Miocénico, essencialmente representadas por argilas
siltosas, silte-arenosos, areias finas siltosas ou argilosas arenoso e calcários margosos, detectadas até
profundidade compreendidas entre 27,0 (S1) e 36,0 m (S4), com valores de NSPT entre 7 e 42 pancadas.
A zona geotécnica ZG3 corresponde às formações argilo-siltosas do Miocénico, caracterizadas por
valores de NSPT iguais ou superiores a 49. Em [11] refere-se que “dado o carácter essencialmente argiloso
de ZG2 e ZG3”, foram definidos os parâmetros geotécnicos não drenados, correspondentes à resistência
ao corte não drenada, Cu, e ao módulo de deformabilidade não drenado, Eu. No Quadro 3.2 encontramse resumidos os valores dos parâmetros de resistência e de deformabilidade propostos em [11].
Quadro 3.2 - Parâmetros geotécnicos adoptados para zonamento geotécnico proposto pela Geotest (2011)

Zona
geotécnica

Constituição

NSPT

Φ’ (°)

Cu (kPa)

E’ (MPa)

Eu (MPa)

ZG1

Areias Argilosas (Aterro)

2-25

25-30

-

5-15

-

ZG2

Argilas siltosas, siltes-arenosos, areias
finas siltosas e calcários margosos

7-42

-

40-240

-

12-72

ZG3

Argilas siltosas

49-60

-

300-360

-

90-140

ϕ’ – ângulo de resistência ao corte; Cu – resistência ao corte não drenada; E’- módulo de deformabilidade drenado; Eu-módulo de
deformabilidade não drenada

Analisando com maior detalhe as informações das sondagens disponibilizadas, o autor
considera que o zonamento exposto acima, sobretudo ao nível de ZG2, abrange um conjunto de
estratos com valores de SPT diferentes, indicativo de um comportamento geomecânico diferenciado
entre os mesmos, pelo que esse zonamento pode não ser representativo do cenário geológico em
apreço. De facto, a mesma conclusão é exposta em [11], onde se refere que a zona ZG2 “engloba um
intervalo de valores de NSPT alargado, atendendo à grande variação e aleatoriedade dos valores obtidos
nos ensaios SPT, quer em profundidade, quer lateralmente, nos mesmos horizontes litológicos”.
Além disso, a consideração exclusiva de uma análise não drenada ao nível das formações
miocénicas pode ser redutora para a avaliação do comportamento dos estratos e na percepção dos
fenómenos que se desenvolvem ao nível do Miradouro. Note-se que normalmente uma análise em
tensões totais, ou seja, condições não drenadas, pode ser adoptadas por simplicidade, ou por ser a
situação mais condicionante, por exemplo quando as acções instabilizante são aplicadas de forma
praticamente instantânea, não existindo tempo para a dissipação do excesso de pressão intersticial.
De acordo com [12], “a rotura de um solo, qualquer que seja a sua natureza, ocorre de acordo com a
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envolvente de rotura em tensões efectivas. No entanto, em solos com baixa permeabilidade o
carregamento induz variações na pressão intersticial, que por sua vez afecta, o estado de tensão
efectivo. Uma vez que é dificil quantificar estas variações, uma análise em tensões totais garante uma
via alternativa simplificada para avaliar das propriedades resistentes do terreno”.
Neste seguimento, o modelo geológico adoptado na presente dissertação será ligeiramente
diferente do proposto pela Geotest, e compreende a decomposição da zona geotécnica ZG2 em 2 subzonas, ZG2-1, ZG2-2, bem como a consideração do limite entre a zona ZG2-2 e ZG3 como o limite
entre estratos geotécnicos. A cada uma dessas zonas foram atribuídos parâmetros de caracterização
diferentes, igualmente definidos pelo autor, com base em dados de revisão bibliográfica, e mediante a
utilização de fórmulas empíricas para estimativa dos mesmos. Relativamente ao parâmetro de
deformabilidade, correspondente ao módulo de deformabilidade drenada, E’, houve alguma dificuldade
em estabelecer valores, uma vez que não se encontrava correlações que permitissem estimar os
mesmos com acuidade. Assim, definiu-se uma gama de variação para este parâmetro, com base em
resultados de campanhas de prospecção realizadas na sequência de caracterização geotécnica para
obras de escavação, nomeadamente na Avenida da Liberdade, que identificaram estratos semelhantes.
A metodologia utilizada para a estimativa dos parâmetros referidos especifica-se com maior detalhe no
Anexo II, e os valores estimados e adoptados para cada zona apresentam-se no Quadro 3.3 (nota:
foram adoptados inicialmente os menores valores calculados dos parâmetros, uma vez que se
procederá seguidamente a uma análise de sensibilidade dos mesmos, e consequente calibração)
Quadro 3.3 - Parâmetros geotécnicos estimados para cada zona geotécnica

Zona

Constituição

ZG1

Areias Argilosas (Aterro)
Alternância de argilas siltosas,
cálcários margosos, siltes
arenosos e areias finas siltosas

ZG2-1
ZG2-2

Argilas siltosas, micáceas

ZG3

Argilas siltosas, com
fragmentos fósseis

Cota (m)
S1
S3
até 51,4
51,4 a 43
43 a
39,40
abaixo
39,40

γunsat
(kN/m3)

Φ’ (°)

c’ (kPa)

E’ (MPa)

17

28

0-10

5-15

20-60

30-60

60-100

60-100

34,1 a
28,30
abaixo
28,30

32
18
34
19

40

ϕ’ – ângulo de resistência ao corte; c’ - coesão aparente; E’-módulo de deformabilidade drenado

Não obstante, é importante salientar que os valores estimados deverão ser confirmados e/ou
calibrados de forma expedita em fase de obra, com base na análise de instrumentação, materializada
no âmbito de um Plano de Instrumentação e Observação adequado.

3.4. Caracterização das estruturas de suporte
Confrontante com o cenário de instabilidade que se preconizara, foi realizada uma prospecção
estrutural, que envolveu a realização de novas carotagens no M sup, Minf e no muro que contém a Rua
da Taipas, correspondente ao muro da Travessa do Fala-Só (MTravessa), e de valas de inspecção na
plataforma inferior. Assim, apresenta-se de seguida a caracterização dos muros de suporte do
Miradouro, bem como do que sustenta a rua das Taipas, e das patologias aferidas nos diferentes
períodos bem como das medidas de reparação efectivadas, em conformidade com as conclusões
expostas em [10] e [11].
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3.4.1. Muro de contenção da plataforma superior (Msup)
O muro de contenção, que divide os dois níveis do jardim, é do tipo muro de gravidade,
funcionando, portanto, como contenção do um desnível de terreno por meio do seu próprio peso
(gravidade). De acordo com [10], estende-se por um comprimento total aproximado de 105 metros e
vence um desnível médio de 5,60 metros, é constituído por alvenaria de pedra, apresenta uma forma
trapezoidal e deverá estar encastrado cerca de 0,50m sob a plataforma inferior, presumivelmente em
toda a sua extensão.
No que respeita à sua composição, verifica-se que em planta é constituído por duas escadas,
um lago e um acesso ao interior do talude: o lago, embutido na face do muro, é constituído por um arco
de alvenaria de pedra trabalhada e por uma bacia para retenção da água, também em pedra. Quanto
às escadas, estas dão acesso ao nível inferior do jardim, e estão sobressaídas em relação a face
exterior do muro: a escada localizada a sul apresenta uma constituição aparentemente maciça ao
contrário da localizada a norte, que alberga inferiormente alguns anexos.
Como referido anteriormente, a constituição do muro foi aferida através da realização de
carotes horizontais, ao longo do desenvolvimento longitudinal do muro, as quais permitiram registar
variações de local para local tanto na sua constituição como na geometria. Assim, segundo [10] na
zona mais a sul do muro, próximo da escadaria sul, o muro apresenta uma espessura de
aproximadamente 1,7m e é constituído por alvenaria de pedra calcária de dimensão variada,
esbranquiçada e amarelada, ligada com argamassa de cal, com fragmentos cerâmicos. Dados
apurados e descritos em [10] descrevem a zona central, junto ao acesso para o interior do muro com
constituição idêntica à zona mais a sul, mas com espessura de cerca de 3,9m (Figura 3.9), elucidando
as diferenças de espessura em secções próximas. Relativamente à outra metade, adjacente à
escadaria norte, apresenta-se um muro composto por elementos calcários de dimensão variável,
alternados por elementos de pequena dimensão e fragmentos cerâmicos entre juntas, argamassados
com cal. Nesta zona foram medidas, em 2006, espessuras de 6,0m no topo e 2,0m na base (Figura
3.10), o que sugere a hipótese da existência de elementos de reforço do tipo contrafortes (Figura 3.11),
realizados em período posterior à execução dos muros, eventualmente associados a trabalhos
posteriores de reforço/estabilização e/ou eventual ocupação interior entretanto desactivada. Nesta
mesma zona identificam-se 5 pares de tirantes, colocados em dois níveis, no total de 10, e espaçados
entre si de 6m, com os respectivos travessões, com uma amarração do tipo “homem morto”.

Figura 3.9 - Secção estimada em
zona aproximadamente central
do muro da plataforma superior
(retirado de [10])

Figura 3.10 - Secção transversal
estimada da metade norte do muro da
plataforma superior (retirado de [10])

Figura 3.11 - Provável contraforte na
metade norte do muro da plataforma
superior (retirado de [10] )
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Presume-se que a função dos tirantes é ligar os contrafortes ao muro, sendo desconhecida a
data exacta da sua colocação. No entanto, observando o posicionamento dos tirantes junto da escada
a norte (apresenta uma sobreposição à escada), admite-se que os tirantes foram aplicados em período
anterior à construção das escadas. O poço de inspecção não permitiu confirmar a espessura destes
contrafortes, sendo de presumir que tenham espessuras de 2,5m.
Quanto ao revestimento, a zona sul apresenta um revestimento em pedra talhada do tipo
aparelho regular de dimensões constantes e elementos dispostos em fiadas da mesma altura. Já a
zona a norte é apenas revestida por argamassa (reboco).

3.4.2. Muro de contenção da plataforma inferior (Minf)
O muro da plataforma inferior (vide Figura 3.12, Figura 3.13 e Figura 3.14) sustenta o espaço
do Miradouro e confronta com a Rua das Taipas, De forma semelhante ao M sup, o muro da plataforma
inferior é constituida por alvenaria de pedra calcária de dimensão variada ligada por argamassa de cal.
Quanto à tipologia, enquadra-se igualmente na categoria de muro de gravidade, em L, o que indiciou
que deveria também albergar a existência de contrafortes de reforço a tardoz do paramento interno.

Figura 3.12 - Extremo poente
do muro de contenção da
plataforma inferior

Figura 3.13 - Muro de contenção da
plataforma inferior; Rua das Taipas

Figura 3.14 - Extremo nascente do
muro de contenção da plataforma
inferior

Face ao exposto, e como supracitado, a caracterização do muro envolveu não só a execução
de carotagens no muro, bem como a abertura de três conjuntos de valas de inspecção na plataforma
inferior do miradouro (topo do muro): um conjunto de valas V1 realizadas junto ao extremo sul do muro,
próximo do vértice de inflexão; um conjunto V2 realizadas na zona do canteiro sul, e por último, o
conjunto V3 realizadas na zona do canteiro.

Figura 3.15 - Localização esquemática das carotagens na plataforma inferior
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Conforme elementos fornecidos em [13], as zonas de contraforte correspondem ao local de
realização das carotes CB4 (em zona central do muro), CB5 (no extremo norte do muro, em trecho de
inflexão da direcção) e CB5A (no extremo poente do muro, em trecho de inflexão da direcção), onde
se registaram, próximo da base visível do muro, espessuras de muro da ordem de 5 a 6m. Na zona
corrente do muro a carote CB3, realizada na zona central do muro, detectou uma largura de 4,5m, e a
CB1, localizada no extremo sul (próximo do vértice), uma espessura idêntica de 4,0m.
A análise das valas de inspecção validaram os resultados obtidos pela carotagem. De [13]
extrai-se que: no conjunto de valas V1 (V1A, V1B e V1C) realizadas junto ao extremo sul do muro,
próximo do vértice de inflexão, não foi detetada a presença de contraforte até cerca de 2m de
profundidade; no conjunto de valas V2 (V2A, V2B, V2C e V2D) realizadas na zona do canteiro sul, é
possível detectar a presença de contraforte a 2m de profundidade com cerca de 6m de comprimento
(em planta) e 3m de largura; por último, do conjunto de valas V3 (V3A e V3B), realizado na zona do
canteiro norte, conclui-se possível a existência de contraforte a profundidades de cerca de 0,5m, com
cerca de 6m de comprimento (em planta) e 1,5m de largura. Não foi possível apurar a geometria da
fundação, mas o facto do projecto ter sido executado pelos engenheiros da Corte, bem como de ter
sido construído para suporte dum complexo importante poderão ser indicadores do cuidado da sua
execução e de grande solidez. Não obstante, em duas das sondagens realizadas para o Estudo
Geológico-Geotécnico, e de acordo com na memória descritiva do mesmo [11], foi interceptada uma
estrutura constituída por calhaus e blocos de calcário e de basalto e por alvenaria, numa argamassa
com areia grossa a média, ocorrente até cerca de 22,0 a 23,5m de profundidade (contado a partir do
nível da plataforma inferior), que se reconhece como provável fundação deste muro.

3.4.3. Muro de contenção da Rua das Taipas - Travessa do Fala Só
A investigação do muro da Travessa do Fala Só / Largo da Oliveirinha, que se pode observar
na Figura 3.14 e Figura 3.15, contemplou unicamente a realização de duas carotagens, as quais
reconheceram espessuras de cerca de 3m. O muro é constituído por alvenaria de pedra calcária de
dimensão variada, esbranquiçada e amarelada, ligada por argamassa de cal, com revestimento de
argamassa (reboco).

Figura 3.14 – Muro de contenção da Rua das
Taipas; Travessa do Fala Só

Figura 3.15 – Muro de contenção da Rua das
Taipas; Travessa do Fala Só
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3.4.4. Levantamento de anomalias, diagnóstico e medidas de reparação
A par da caracterização dos muros da plataforma, e incluído no plano de reabilitação do Jardim
de São Pedro de Alcântara, realizou-se um levantamento das anomalias ao nível do muro do patamar
superior. A natureza dessas anomalias relaciona-se essencialmente o comportamento da alvenaria de
pedra face às acções atuantes.
No trecho do muro mais a sul, não foram encontradas anomalias significativas, somente
deformações pouco acentuadas. Quanto à zona norte, foram observadas fendilhações já acentuadas
nas paredes resistentes (pelas juntas, nos elementos de argamassa), e esmagamento dos elementos
constituintes, presumindo-se como resultado das acções do terreno a tardoz do muro, que induzem
esforços de tracção à estrutura, cujas consequências são acentuadas pelo mau comportamento da
alvenaria a esforços deste tipo, dada a sua elevada rigidez. Os sintomas “manifestam-se por dois
conjuntos principais de fendilhação a aproximadamente 45º que se desenvolvem a toda a altura do
muro, e numa extensão aproximada de 34m” [10], como se pode observar na Figura 3.16.

34m

Figura 3.16 - Conjuntos principais de fendilhação, com indicação dos esforços de tracção, perto da escadaria norte
(retirado de [10] )

Regista-se igualmente nesta zona um arco de assentamento diferencial, provavelmente
agravado pelo esgotamento da capacidade de suporte do terreno de fundação, justificando os
deslocamentos verticais e horizontais também observados. Ainda, ao nível dos tirantes, denotaram-se
alguns sinais de corrosão, provocada pela exposição do aço aos fenómenos atmosférico e traduzida
em perda de secção útil. Evidenciou-se ainda alguma deformação, provocada pela activação destes
“dispositivos”. Perante o cenário descrito, é plausível assumir que os sinais de instabilidade do muro,
registados em 2006, se tenham manifestado anteriormente num passado recente, o que tenha
justificado assim a construção à posteriori de um conjunto de contrafortes nesta zona, ligados aos
panos de alvenaria por meio dos conjuntos de tirantes já referidos.
Antes da definição das medidas de reparação das anomalias, foi realizado um estudo de
estabilidade referente ao Msup, em relação aos estados limites de derrubamento e deslizamento, para
acções estáticas e dinâmicas, verificação da capacidade resistente do terreno de fundação às acções
verticais, e verificação da estabilidade global. Relativamente ao muro mais a sul, com 4m de largura na
base, a sua estabilidade foi assegurada para todos os estados limites considerados. O cálculo estático
da zona do muro onde se verifica uma largura de 2,1m na base conduziu, “ao esgotamento da
capacidade de suporte do terreno de fundação, embora estivesse assegurada a estabilidade global,
pelo que não terá instabilizado” [10]. Por fim, para a zona mais a norte, onde o muro se encontra
reforçado com contrafortes, de 3,7m de largura média, a estabilidade também foi assegurada pelo
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cálculo estático e pseudo-dinâmico do muro gravítico e pela verificação da capacidade resistente às
cargas verticais. A estabilidade global também estará assegurada, pois os círculos potenciais de
deslizamento terão de ser bastante profundos de modo a não intersectarem os contrafortes de
alvenaria.
Perante isto, considerou globalmente assegurada a estabilidade do ponto de vista estrutural, e
a cessação das causas que induziram essas patologias, pelo que as medidas adoptadas e
implementadas no local contemplaram apenas a reparação de fendas, permitindo solidarizar os
diferentes elementos e retomar a resistência inicial do muro. A solução de reabilitação consistiu assim
no tratamento das fendas por meio de pregagens, com varões em aço inoxidável, devidamente selados
e injectados com calda inorgânica pré-doseada, atravessando as paredes e costurando os elementos
instáveis aos elementos estáveis.
Contudo, e não obstante os tratamentos aplicados na estrutura de suporte, em meados de
2010 voltou a ser identificada a existência de fendilhação no seu paramento, pelo que, ao contrário do
que se supõs em 2006, não terão cessado as causas que provocaram essas patologias. Além disso,
foram ainda observados alguns abatimentos de terreno na plataforma inferior, como se pode constatar
na Figura 3.17 e Figura 3.18, bem como a abertura de uma fenda vertical, no limite sul do Minf, ao longo
de toda a sua altura livre, como se constata na Figura 3.19. Igualmente no limite norte deste muro, outros
dois conjuntos de fendilhação se identificaram a olho nu, o que potenciou a instalação de um sistema de
monitorização topográfica ao longo do Minf.

Figura 3.17 - Assentamento de
terreno abaixo da escadaria norte
(retirado de [11])

Figura 3.18 - Assentamento
de terreno na plataforma
inferior (retirado de [11])

Figura 3.19 - Fenda vertical no limite
sul do Minf (retirado de [11])

3.5. Monitorização do Miradouro
As campanhas de monitorização prospectadas na zona de estudo surgem na sequência da
evolução das patologias aferidas ao nível das estruturas de suporte e das plataformas, que
antecipavam uma situação de instabilidade local mais gravosa e generalizada do que se previu
inicialmente, aquando dos trabalhos de reabilitação do espaço do Miradouro.
Assim, implementou-se em 2009 um sistema de observação geodésica, materializado pela
GEÓIDE, tendente a determinar possíveis deslocamentos ou instabilidades no muro de suporte. Em
complemento, aquando da realização do Estudo Geológico-Geotécnico, foram introduzidos outros
equipamentos de observação, que permitissem detectar e contabilizar eventuais movimentos do
maciço em profundidade, nomeadamente inclinómetros, que permitem analisar e quantificar as
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deformações horizontais ocorrentes no terreno e/ou contenções, e piezómetros, de modo a medir o
nível de água no subsolo e a sua variação ao longo do tempo.
Interessa referir que a importância do plano de observação do local de estudo prende-se não
só com o acompanhamento da instabilização preconizada, bem como meio de suporte para aferição
das causas que estão na sua origem e consequente escolha de soluções de restauração de segurança
eficientes.

3.5.1. Aparelhos de medição e grandezas medidas
A instalação do sistema de de monitorização topográfica decorreu em Dezembro de 2009,
tendo a campanha de referência sido efectuada a 9 de Janeiro de 2010 e a última campanha realizada
em 27 de Dezembro de 2012. Este sistema permite, segundo [14], detectar deslocamentos de alvos
topográficos, instalados na superfície das estruturas que interessava controlar e, eventualmente, na
sua vizinhança. A observação do deslocamento de um alvo é realizada com base num sistema de
triangulação, lida através de um aparelho de medição, normalmente uma estação total, e apoiada num
conjunto de pontos, dos quais fazem parte: os pontos objecto, cujo deslocamento se pretendem
determinar; os pontos de referência, fixos que, como o nome indica, servem de referência à
determinação dos deslocamentos dos pontos objecto; por fim os pontos estação, onde se coloca os
aparelhos de medição. Na Figura 3.20 pode-se verificar o posicionamento desses pontos na zona em
estudo, bem como a orientação dos eixos de leitura.
Os pontos objectos correspondem a pontos localizados em ambas as extremidades do Minf, e de
acordo com o esquema da Figura 3.21 e Figura 3.22, no total de 6 alvos na zona Sudeste e 8 na Norte.

N

Figura 3.21 - Pontos objecto na zona norte
do muro de contenção da plataforma inferior

Figura 3.20 - Localização dos pontos do sistema de
observação e orientação dos eixos (retirado de (10) )

Figura 3.22 - Pontos objecto na zona sudeste
do muro de contenção da plataforma inferior
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A par da monitorização topográfica, realizou-se uma análise aos dados fornecidos pelos
inclinómetros, os quais medem a variação de inclinação de uma calha instalada num furo e solidarizado
às suas paredes (cuja extremidade inferior é considerada fixa), relativamente a uma posição inicial prédefinida numa leitura de referência. A época de referência de leitura dos tubos inclinométricos data de
12 de Janeiro de 2011, tendo sido realizadas até Dezembro de 2013, período a partir do qual, por motivo
desconhecido, cessaram as leituras. Contudo, em Maio de 2016 ocorreram novas leituras dos
dispositivos. A utilidade destes instrumentos prende-se com a identificação de eventuais deslocamentos
horizontais ocorridos em profundidade, bem como, em consequência, o reconhecimento de superfícies
de deslizamento que possam afectar a encosta.
Na área em estudo foram instalados cinco inclinómetros, no local das sondagens realizadas, e
numerados de acordo com os furos de sondagem correspondentes, cuja localização esquemática em
corte se representa na Figura 3.23 e Figura 3.24, sendo possível consultar a sua localização em planta
na Figura 3.8, onde também consta a orientação dos eixos de leitura, A+ e B+.
Plataforma
Superior

Plataforma
Superior
Plataforma Inferior

LEGENDA
Plataforma Inferior

Rua das
Taipas

Figura 3.23 - Corte CC’ com localização dos
inclinómetros I1 e I3 (zona norte do Miradouro)

Rua das
Taipas

Figura 3.24 - Corte esquemático com localização dos
inclinómetros I2 e I5, na zona sul do Miradouro

Por fim, a fim de se conhecer as variações do nível de água no local, foram lidos 2 tubos
piezométricos instalados nos furos de sondagem S2 e S3, que também servem como inclinómetro.

3.5.2. Análise dos resultados da instrumentação instalada
De seguida expõem-se os dados fornecidos pela leitura da instrumentação implementada, e
consequentemente avalia-se a evolução dos fenómenos monitorizados, em consonância com os
diversos relatórios desenvolvidos pelas entidades competentes.

3.5.2.1.

Monitorização topográfica

A monitorização dos muros de suporte da plataforma inferior teve como objectivo maioritário a
quantificação da abertura de duas fendas de grande dimensão, observadas na extremidade norte e
sudeste do mesmo, as quais foram instrumentadas de acordo com o exposto anteriormente. Com efeito,
os deslocamentos foram medidos de forma individual para cada extremo, a fim de controlar os
movimentos relativos na zona de ocorrência dessas aberturas, pelo que a sua análise seguirá o mesmo
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esquema. Refira-se que nesta análise é considerado o conjunto de dados obtidos desde Janeiro de
2010 a Dezembro de 2012, num total de 72 campanhas de recolha de dados [14].
Os valores registados para os deslocamentos são expostos em termos das suas componentes
em relação aos eixos XX, YY e ZZ esquematizados na Figura 3.20. A opção por colocar o eixo dos XX
aproximadamente paralelo ao desenvolvimento longitudinal do Miradouro teve como objectivo facilitar
a interpretação dos resultados.
Assim, relativamente ao muro no extremo Sudeste, o deslocamento tem maior expressão na
componente Y, transversal ao Miradouro, tendo-se verificado uma dilatação da fissura monitorizada de
cerca de 10 mm. Os pontos do lado esquerdo da fissura (pontos ímpares, ver Figura 3.20), mantiveramse relativamente estáveis. Já os pontos ímpares, portanto do lado direito da fissura, demonstraram uma
constante evolução ao longo do período em que decorreu o estudo, embora com velocidade muito
reduzida, de aproximadamente 10 mm em 3 anos. Na componente Z, deslocamento vertical, verificouse uma tendência global de assentamento, mas muito diminuta, onde o ponto N2 foi o que apresentou
um assentamento maior, de cerca de 5.
O muro no extremo Norte (ou nordeste) apresentava dois perfis instrumentados, o perfil mais
próxima da Rua das Taipas - perfil exterior, composto pelos pontos MO1 a MO6, e um perfil colocado
na parte mais interior do miradouro – perfil interior, composto pelos pontos MO7 a MO10. No perfil
exterior, os deslocamentos observados são semelhantes ao observado no muro no extremo Sudeste,
com um deslocamento mais homogéneo ao longo da fissura, mas da mesma ordem de grandeza; o
deslocamento vertical não apresentou uma tendência definida, mas um assentamento de 2,5mm na
última campanha. No perfil interior, o comportamento é idêntico ao seu perfil vizinho, e praticamente
igual nas três componentes.
Em conclusão, e com base na informação recolhida ao longo dos 3 anos, é possível admitir
que as juntas e fissuras instrumentadas aparentam funcionar como uma espécie de juntas de dilatação
que se vão adaptando ao longo do ano de acordo com a temperatura e nível de humidade. Apesar de
ao longo do tempo referido os deslocamentos serem pequenos, e de apresentarem uma taxa de
evolução reduzida, evidencia-se uma tendência de movimento do extremo Este do Minf no sentido da
rua das Taipas, ou seja, sentido Este aproximadamente. Segundo [15] este deslocamento está a fazerse pelo que parece ser um ponto de rutura, que se localiza precisamente nas juntas e fissuras que
foram instrumentadas.

3.5.2.2.

Tubos inclinométricos e piezométricos

Tal como referido anteriormente, as leituras dos inclinómetros iniciaram-se em Janeiro de 2011
e prolongam-se até Dezembro de 2013, sendo interrompidos durante o período de tempo decorrente
entre essa data e Maio de 2016. A análise dos resultados considera os 2 períodos de medições, e a
sua evolução ao longo do tempo.
A leitura de deslocamentos faz-se igualmente segundo os dois eixos de leitura, A+ e B+,
esquematizados na Figura 3.20. A orientação do referencial fez-se considerando como eixo principal o
que, à partida, continha o plano vertical em que os deslocamentos seriam dominantes, o que neste
caso corresponde à direcção do eixo A+. Não obstante, o deslocamento horizontal real do maciço
corresponde à soma vectorial dos deslocamentos segundo os dois eixos.
22

No Quadro 3.4 apresenta-se a respectiva correspondência entre a designação atribuída aos
tubos inclinométricos e a profundidade máxima de leitura para cada um deles.
Quadro 3.4 -Profundidade máxima de leitura dos inclinómetros, coincidente com as sondagens (retirado de [16])

Inclinómetro (sondagem)
I1 (S1)
I2 (S2)
I3 (S3)
I4 (S4)
I5 (S5)

Profundidade máxima de leitura (m)
32,0
42,0
37,0
38,5
35,0

Os inclinómetros I1 e I2 foram instalados ao nível da plataforma superior, de modo a
compreender os movimentos do terreno à superfície, que podem ter causado as diversas anomalias
verificadas no Msup, bem como a ocorrência de deslocamentos em profundidade. As leituras destes
dispositivos encontram-se na Figura 3.25 e Figura 3.26, retiradas de [16].

I1, eixo A

I1, eixo B

Figura 3.25 - Gráfico dos deslocamentos horizontais
acumulados (eixo A e eixo B) no inclinómetro I1

I2, eixo A

I2, eixo B

Figura 3.26 - Gráfico dos deslocamentos horizontais
acumulados (eixo A e eixo B) no inclinómetro I2
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Atendendo aos resultados expressos nas figuras anteriores, constata-se uma evolução no
tempo dos movimentos horizontais acumulados no tardoz do Msup e nos terrenos subjacentes à
plataforma superior, com sentido para o interior do terreno contido pela estrutura de contenção.
No inclinómetro I1 observa-se um deslocamento ao longo de toda a extensão do dispositivo,
sendo mais significativo na direcção do eixo A, segundo o qual se regista, em Maio de 2016, um
deslocamento resultante máximo, a 1,5 m de profundidade, de cerca de 10 mm.
Quanto ao inclinómetro I2, refira-se desde já que foi reconhecida como anómala a leitura
realizada em Junho de 2013, a qual não é representativa do real movimento em profundidade. Tal facto
foi confirmado na sequência das leituras realizadas na campanha mais recente, cujos resultados
medidos são da mesma ordem de grandeza dos registados em Dezembro de 2013. Os deslocamentos
registados por este inclinómetro apresentam também uma evolução ao longo do tempo, tendo-se
registado, aos 16,5m de profundidade, o valor de 6,1mm, segundo o eixo A.
Comparando a informação obtida pelos dois inclinómetros, constatam-se diferenças tanto nos
valores máximos registados como também, e sobretudo, na deformada obtida em cada um. Com efeito,
o inclinómetro I1 regista valores de deslocamentos que decrescem de forma aproximadamente
uniformemente desde a superfície até à sua base. Atentando aos dados das sondagens, e aos cortes
geológicos que podem ser consultados no Anexo I, verifica-se que esses deslocamentos correspondem
ao intervalo de profundidades onde ocorre a camada de aterro e os estratos superiores da formação
miocénica das “Argilas dos Prazeres”. Abaixo destes, a uma profundidade de aproximadamente 29m,
ocorrem estratos sucessivamente mais competentes, pelo que há uma diminuição visível do
deslocamento horizontal registado a tal profundidade.
Comparativamente a I1, o inclinómetro I2 regista valores de deformação horizontal
relativamente inferiores, essencialmente nos primeiros metros de profundidade. Recorde-se que na
zona mais a norte do Msup, como exposto no sub-capítulo 3.4.1, a estrutura de suporte apresenta-se
reforçada com contrafortes, que se ligam a esta por meio de um conjunto de tirantes, o que justifica de
forma suficiente clara estes valores mais reduzidos, que ocorre até à profundidade de
aproximadamente 11m, a partir do qual o reforço da estrutura deixa de ter efeito e simultaneamente se
desenvolve o estrato correspondente às “Areólas da Estefânia”.
Relativamente aos deslocamentos segundo o eixo B, em qualquer dos inclinómetros referidos,
os valores medidos são reduzidos e não apresentam uma tendência definida, mas elucidam a
tridimensionalidade do movimento de terreno.
Os inclinómetros I3 e I5 foram instalados na plataforma inferior, um em cada extremo da
plataforma. A fim de corroborar o sentido de movimentação auferido através da monitorização
topográfica, optou-se por instalar também um inclinómetro, na zona central e adjacente ao M inf,
identificado como I4.
Tal como nos dispositivos anteriores, observaram-se valores muito reduzidos na direcção do
eixo B, ao longo de toda a profundidade investigada, pelo que se exclui a apresentação dos mesmos.
Assim, expõe-se na Figura 3.27, Figura 3.28 e Figura 3.29 os gráficos de deslocamentos relativos apenas
aos eixos A de cada inclinómetro instalado na plataforma inferior.
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I3, eixo A

Superfície de deslizamento provável

I4, eixo A

Superfície de deslizamento provável

I5, eixo A

Superfície de deslizamento provável

Figura 3.27 - Gráfico dos deslocamentos Figura 3.28 - Gráfico dos deslocamentos Figura 3.29 - Gráfico dos deslocamentos
horizontais acumulados (eixo A) no
horizontais acumulados (eixo A) no
horizontais acumulados (eixo A) no
inclinómetro I3
inclinómetro I4
inclinómetro I5

O inclinómetro I3 encontra-se na extremidade sudeste da plataforma inferior do Miradouro, na
zona de desenvolvimento de uma das fendas monitorizadas. Por análise dos resultados fornecidos,
ilustrados na Figura 3.27, verifica-se uma tendência de deslocamento horizontal do maciço ao longo da
profundidade inspeccionada, que confirma o sentido de movimentação do terreno, e consequentemente
do muro de suporte, aferido pela instrumentação topográfica. Neste inclinómetro, o movimento é mais
significativo até aos 33 m de profundidade, a partir da qual os valores de SPT, superiores a 40
pancadas, permite deduzir a ocorrência de um estrato mais competente. Junto à superficie, o
deslocamento máximo verificado é de aproximadamente 28mm, relativamente superior aos verificados
nos inclinómetros anteriores. Estes valores podem ser explicados pela abertura da fenda ao longo da
altura livre do Minf, ou seja, até ao nível da Rua das Taipas, profundidade a partir da qual os
deslocamentos horizontais decrescem.
Observando as leituras do inclinómetro I4, apresentadas na Figura 3.28, é possível entender
que o comportamento das camadas em profundidade é idêntico ao obtido no dispositivo anterior,
evidenciando-se valores significativos de deslocamento principalmente até aos 26 m, mas também
abaixo dessa profundidade, embora com pouca expressão. Entre a leitura de referência e a última
campanha assinala-se um valor de deslocamento resultante máximo, junto à superfície, de cerca de
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51mm, o qual decresce em profundidade. É de notar que I4 se localiza a tardoz do M inf, numa zona
onde se aferiu a inexistência de um contraforte de reforço. Como tal, é natural perceber a ocorrência
não só de valores ligeiramente superiores, bem como uma evolução mais uniforme em profundidade,
face aos inclinómetros localizados junto às estruturas de reforço, posicionados nas extremidades do
Minf, e logo adjacentes a I3 e I5.
Quanto aos resultados obtidos em I5, refere-se que estão de acordo com os registados para I3
e I4, apresentando uma ordem de grandeza e tendência semelhantes, onde o deslocamento máximo é
de 13,0 mm, observado perto da superfície. Com base na Figura 3.29, atenta-se no gráfico um intervalo
de profundidades, nomeadamente entre 16m a 23m, para o qual o deslocamento horizontal é constante,
que deverá corresponder à zona de desenvolvimento da fundação do Minf. Tal é deduzível, tendo em
conta que no inclinómetro I3 foi interceptada essa estrutura a cotas semelhantes.
Relativamente às leituras efectuadas nos piezómetros, verifica-se que as profundidades onde
se identifica a presença de água são semelhantes durante a campanha de leituras, ou seja, não ocorreu
significativa oscilação do nível freático, sendo este da gama de valores dos 24 m, no tubo PZ2, e dos
17 m, no PZ3. Não obstante, verifica-se a ocorrência de uma variação no tubo PZ2, com uma subida
de cerca de 1,6m, desde a campanha de Dezembro de 2013 até Maio de 2016.

3.6. Diagnóstico
Indo ao encontro do exposto anteriormente, é possível constatar que na generalidade dos
locais instrumentados existe uma evolução desfavorável do movimento do local onde sita o Miradouro,
quer à superfície, expressa na observação da tendência de movimentação dos muros de suporte no
sentido da “Rua das Taipas”, como em profundidade, com evidências claras expressas nas leituras dos
inclinómetros. Concretamente a este respeito, e atendendo nas representações esquemáticas da
Figura 3.30,constata-se a existência de um padrão semelhante no que respeita à evolução dos
deslocamentos às profundidades aproximadas de 25, 26 e 24m, respectivamente para o inclinómetro
I3, I4 e I5 (assinaladas nas figuras correspondentes) que se entende como evidência da formação de
um mecanismo de rotura abaixo dessas cotas, que se estende até sensivelmente 30 a 33m de
profundidade. A superfície de deslizamento ocorre poucos metros abaixo da fundação do Minf, mas os
deslocamentos têm ainda alguma expressão em profundidades relativamentes elevadas.

Figura 3.30 - Representação esquemática da deformada registada nos inclinómetros (deformada sem escala)
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Quanto aos fenómenos de instabilidades que estarão na origem das movimentações
observadas, a dúvida recaiu inicialmente entre a hipótese de perda de estabilidade global do terreno
ou a perda de resistência ao deslizamento da estrutura de suporte inferior do Miradouro. Atentando ao
inclinómetro I5, denota-se uma zona, que deverá corresponder às cotas de desenvolvimento da
fundação do Minf, onde o deslocamento é relativamente constante. Tal evidencia um movimento
horizontal uniforme do muro, congruente com o deslizamento puro do mesmo, consequência da perda
de resistência do terreno imediatamente subjacente. Por outro lado, os dados registados no tanto no
inclinómetro I3 como em I4 demonstram uma variação uniforme do movimento em profundidade, mais
pronunciado à superfície e sucessivamente menor à medida que se atinge estratos cada vez mais
profundos, e competentes. Da análise destes dispositivos constata-se que a superfície de deslizamento
se desenvolve mais de 2m abaixo da fundação do Mi nf. Note-se que caso a instabilização fosse
decorrente do deslizamento da estrutura de suporte, o deslizamento deveria fazer-se imediatamente
abaixo da mesma, o que neste caso não se verifica, pelo que se conclui que a hipótese mais plausível
corresponde à perda de estabilidade global do terreno, com a formação de uma superfície de rotura,
em cuja zona instabilizante se encontram as estruturas de contenção do Miradouro. Não obstante o
exposto, a fim de corroborar de forma mais conclusiva esta hipótese, foi realizada uma análise de
estabilidade ao Minf, a qual se apresenta seguidamente, bem como as respectivas conclusões.

3.6.1. Geometria adoptada para as estruturas de suporte
Como exposto anteriormente, os elementos recolhidos relativamente às estruturas de suporte
que contêm as plataformas do Miradouro, bem como o muro que confina na Travessa do Fala Só não
foram suficientes para caracterizar de forma clara a geometria das mesmas. Não obstante, foi possível
constatar diferenças significativas nos mesmos, ao longo do seu desenvolvimento, sobretudo na
geometria. Atendendo a isto, a fim de definir uma situação de referência para análise do caso de estudo,
nomeadamente no que concerne às verificações de segurança, bem como à modelação numérica,
apresentadas seguidamente, foi necessário considerar algumas simplificações.
Em relação ao Msup, as verificações de segurança necessárias foram realizadas pela LEB a
propósito do projecto de reabilitação do Miradouro em 2006, pelo que exclui-se a necessidade de nova
verificação, apresentando-se no sub-capítulo seguinte as conclusões retiradas e expostas em [10].
Neste processo, considerou-se as diferenças geométricas do mesmo, bem como a presença dos
elementos de reforço.
Quanto ao Minf, este consiste numa estrutura tipo “L”, reforçado com contrafortes de alvenaria,
com uma espessura média em zona corrente entre 4 e 4,5m. Os contrafortes no intradorso da
plataforma inferior apresentam uma secção média de “6m de comprimento (em planta) e 3m de largura
na zona sul (...); de 6m de comprimento (em planta) e 1,5m de largura perto dos canteiros norte (...)[13].
Note-se que a distância entre os mesmos não foi perfeitamente identificada, tendo-se contudo definido
distâncias médias de 20m. Perante estas diferenças, definiu-se para o muro uma secção transversal
rectangular, cuja espessura corresponde à menor espessura registada na secção corrente, a fim de
realizar uma análise conservativa. A cota da fundação do muro foi estabelecida de acordo com o aferido
no inclinómetro I3, dada a intercepção de uma estrutura de alvenaria nas sondagens realizadas na
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plataforma inferior, que se reconhece como provável fundação do Minf. Esta zona apresenta uma largura
superior à da zona corrente, que se definiu de 6m, correspondente à largura da zona de contraforte
As informações referentes ao muro da Travessa do Fala Só são limitadas, tendo sido apenas
reconhecidas, segundo [13], “próximo da base, espessuras de muro de cerca de 3m e 3,5m”, carecendo
de observações sobre a geometria. Atendendo à considerável altura livre do muro (aproximadamente
13m), e o facto dos muros terem sido construídos com o intuito de suportar um complexo imponente, é
natural admitir que os dois muros funcionem como conjunto. De forma a corroborar tal suposição,
realizou-se uma simples verificação ao deslizamento e derrubamento do muro da Travessa do Fala Só,
como estrutura isolada. Neste processo foi assumido uma geometria rectangular, com uma largura de
3m, correspondente ao maior valor aferido nas carotagens realizadas no mesmo, e um encastramento
no terreno no máximo de 2m, uma vez que a superfície de rotura expectável ocorre logo abaixo da
fundação do Minf. O cálculo dos impulsos considerou que o solo a tardoz do muro tem características
idênticas às do aterro que se desenvolve sob as plataformas do Miradouro, e as fórmulas utilizadas
basearam-se na teoria de Coulomb, o que permitiu concluir que a estrutura em questão não apresenta
robustez suficiente para conter os impulsos de solo a tardoz. Face a isto, assumiu-se uma geometria
semelhante para estas duas estruturas e a adjacência das suas fundações. Neste seguimento, modelouse o muro da Travessa do Fala Só com uma secção transversal rectangular e uma espessura média de
3m na zona corrente, com um alargamento na base igualmente de 3m, e a fundação à cota do Minf.

3.6.2. Verificações da segurança relativa às estruturas de suporte
Neste capítulo expõe-se a verificação de segurança ao deslizamento do muro de suporte da
plataforma inferior, Minf, com o intuito de tentar esclarecer a natureza dos fenómenos causadores das
diversas patologias observadas no mesmo. A estabilidade do Msup, de acordo com [10] foi previamente
verificada e validada pela LEB em 2006, pelo que se exclui deste sub-capítulo a análise desta estrutura.
O cálculo dos impulsos foi realizado de maneira simplificada segundo a teoria de Coulomb, que
se baseia essencialemte na análise que considera o equlíbrio limite de uma cunha de terreno, que se
destaca acompanhando o movimento da estrutura de suporte. Em termos práticos, considera-se que
o solo se comporta como um corpo rígido, logo indeformável, que rompendo segundo superfícies
curvas, as quais se admitem planas por simplificação. Diferentemente da teoria simplificada de cálculo
de impulsos de Rankine, a teoria de Coulomb considera que entre a face do tardoz da estrutura de
suporte e o solo existe atrito, uma vez que a superfície do paramento é rugosa, o que faz com que se
desenvolvam tensões de corte nessa interface. A superfície que define a cunha de impulso é, em
princípio, desconhecida, pelo que é necessário determinar, por tentativas, a que corresponde ao valor
limite do impulso de terras. No entanto, da análise dos polígonos de força associados à aplicacão do
método, foi possível deduzir uma fórmula que permite calcular o coeficiente de impulso que maximiza
o valor do impulso, apesar de não estabelecer a posição da superfície de rotura.
Para que o método forneça resultados que permitam ter uma estimativa aceitável dos impulsos,
assume-se que: o maciço é composto por um solo não coesivo e homogéneo; o muro se suporte movese o suficiente para mobilizar a totalidade da resistência ao corte ao longo da superfície potencial de
deslizamento e ao longo da superfície de contacto terras/muro; a superfície potencial de deslizamento
é plana e passa pelo pé do muro; o muro é suficientemente extenso para que sejam desprezáveis os
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efeitos tridimensionais a superfície potencial de deslizamento é plana e passa pelo pé do muro [18].
Em condições diferentes, a aplicabilidade deste método é possível, mas a divergência em relação aos
valores reais é tão maior quanto maiores as diferenças em relação às hipóteses assumidas.
Assim, considerando o solo seco e homogéneo em profundidade, o diagrama de pressões do
terreno resulta triangular, linearmente crescente em profundidade, e a sua resultante é dada pela
expressão 3.1, cujo ponto de aplicação está à profundidade de ⅔h.
1

𝐼𝑎 = 2 𝐾𝑎 𝛾 ℎ2

(3.1)
2

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐(𝛽)sin(𝛽−𝜙′ )

onde, 𝐾𝑎 =

√sin(𝛽+𝛿)+√

[

sin(𝜙′ +𝛿)sin(𝜙′ −𝑖)
sin(𝛽−𝑖)

(3.2)
]

sendo,
𝐼𝑎 a resultante do impulso activo
ℎ a altura do muro ou da porção de terreno considerado
𝐾𝑎 o coeficiente de impulso
𝑖 a inclinação do terreno a tardoz do muro
β a inclinação do paramento tardoz do muro
𝛿 o atrito solo-paramento
Na Figura 3.30 apresenta-se o esquema representativo considerado para o cálculo dos
impulsos actuantes sobre as estruturas de suporte inferiores, definidos ao nível do plano vertical AA’,
correspondente a uma superfície fictícia, como forma de simplificação dos cálculos.

ZG1 (Aterro)
𝛾𝑍𝐺1 = 17𝑘𝑁/𝑚2
𝜙 ′ = 27°
𝑐′ = 0

ZG2-1
𝛾𝑍𝐺1 = 18𝑘𝑁/𝑚2
𝜙 ′ = 32°
𝑐′ = 0

Figura 3.31 – Diagramas de impulsos actuantes, para verificação de segurança das estruturas de suporte

Atendendo a que se desconhece o encastramento do Muro da Travessa, não foi considerada
a componente do impulso passivo em nenhuma das análises consideradas. A cota de desenvolvimento
dos estratos e os seu parâmetros de caracterização correspondem aos definidos em Error! Reference
source not found.. O nivel freático foi definido de acordo com os registados no inclinómetro I3.
Simplificadamente, considerou-se que a cota da base do aterro é igual à do NF.
Note-se que a avaliação da estabilidade da estrutura de suporte corresponde a uma verificação
de segurança necessária em qualquer projecto geotécnico, referente a um estado limite último (ELU)
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de derrubamento e de deslizamento. Face a isto, e apesar das simplificações realizadas, nesta análise
foi ainda considerada a abordagem de cálculo exposta no Eurocódigo 7 (EC7) para avaliação destes
estados limites.
Segundo [19], as ações são majoradas com os coeficientes γG e γQ, e obtidas pela expressão
(3.3), as propriedades dos materiais são minoradas com os coeficientes γϕ´ , γc´ e γCu, e calculadas
por meio da expressão (3.4), (3.5) e (3.6). As verificações foram realizadas com base na Combinação
2 da Abordagem de Cálculo 1 (AC1-Comb.2), que combina os seguintes conjuntos de coeficientes
parciais A2+M2+R1, por forma a diminuir as propriedades resistentes do terreno, e a não majorar as
ações permanentes presentes, conforme Quadro 3.5 e, portanto, consideraram-se os coeficientes
parciais de segurança expostos no Quadro 3.6 e Quadro 3.7.
Quadro 3.5 - Definição dos valores de cálculo das ações, das capacidades resistentes e dos parâmetros de
resistência segundo o EC7 (3), nos estados limite do tipo STR e GEO

Ações

Propriedades dos materiais

𝐴𝑑 = 𝛾𝐺 𝐴𝐺 + 𝛾𝑄 𝐴𝑄 (3.3)
𝐴𝑑 – ação global de cálculo;
𝐴𝐺 – ação permanente atuante;
𝐴𝑄 – ação variável atuante;
𝛾𝐺 , 𝛾𝑄 – coeficientes parciais de segurança

𝑐′𝑑 = c ′ / 𝛾𝑐′ (3.5)
𝐶𝑢𝑑 = 𝐶𝑢/ 𝛾𝐶𝑢 (3.6)

𝜙′𝑑 = tan (tan 𝜙′ / 𝛾𝜙′ ) (3.4)
−1

𝜙′ (𝜙′𝑑 ) – ângulo de resistência ao corte (de cálculo);
𝑐′ (𝑐′𝑑 ) – coesão efectiva (de cálculo);
𝐶𝑢 (𝐶𝑢𝑑 ) –resistência ao corte não drenada (de cálculo)

Quadro 3.6 - Coeficientes parciais de segurança da AC1-Comb.2

AC1-Comb.2
Ação
Parâmetros do solo

Coeficiente parcial de segurança
𝛾𝐺 (Favorável / desfavorável) = 1,00 / 1,00
Permanente
𝛾
Variável
𝑄 (Favorável / desfavorável) = 1,00 / 1,30
𝛾𝜙′ = 1,25 ; 𝛾𝑐′ = 1,25 ; 𝛾𝐶𝑢 = 1,4

Quadro 3.7 - Coeficientes parciais de segurança para estado limite de equilíbrio (EQU)

EQU
Ação
Parâmetros do solo
3.6.2.1.

Coeficiente parcial de segurança
Permanente 𝛾𝐺;𝑑𝑠𝑡 (Favorável / desfavorável) = 0,90 / 1,10
𝛾𝑄 (Favorável / desfavorável) = 0 / 1,50
Variável
𝛾𝜙′ = 1,25 ; 𝛾𝑐′ = 1,25 ; 𝛾𝐶𝑢 = 1,4

Verificação da segurança ao deslizamento

Na rotura por deslizamento (estado limite último do tipo GEO) o muro sofre uma translação
para o exterior, provocada pelo impulso das terras suportadas. A validação da segurança contra o
deslizamento consiste na verificação do equilíbrio das componentes horizontais das forças atuantes,
𝐻𝑠𝑑 , e as forças resistentes, 𝐻𝑟𝑑 , obtido pela expressão (3.7).
(3.7)

𝐻𝑟𝑑 = 𝑉𝑠𝑑 ∗ tan 𝛿′𝑑
onde,
𝑉𝑠𝑑 corresponde ao somatório de todas as forças verticais actuantes
𝛿′ é o ângulo de atrito solo-estrutura, considerando simplificadamente 𝛿 ′ =

2
3

𝜙′

Atendendo a que a análise em questão corresponde a uma verificação de segurança da
situação de referência, e não um dimensionamento, realizaram-se os cálculos considerando
primeiramente os parâmetros reais do solo, ou seja, os estabelecidos anteriormente, e as sobrecargas
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de utilização não majoradas, e de seguida contemplando a afectação da resistência e das acções com
os respectivos coeficientes parciais, seguindo a metolodogia do EC7.
Assim, no Quadro 3.8 apresentam-se os valores calculados para todos os impulsos actuantes
sobre a estrutura, de acordo com a metodologia do EC7. Por análise dos mesmos verifica-se que nas
condições “reais” a estrutura de contenção inferior apresenta resistência ao deslizamento, mas com
uma margem de segurança pequena, o que permite concluir que à partida, nas condições naturais, a
estrutura de contenção já não seria adequada para o nível de cargas actuantes sobre a mesma,
contribuindo assim para os fenómenos identificados ao nível das plataformas. Em termos de EC7, a
segurança relativa a este estado limite último não é assegurada.

Quadro 3.8 - Valores dos impulsos horizontais de cálculo actuantes e verificação da segurança ao deslizamento

Impulsos horizontais (kN/m)
𝑰𝒂𝒉,𝟏
883,52

𝑰𝒂𝒉,𝟐
36,07

𝑰𝒒𝒉,𝟏

𝑰𝒒𝒉,𝟐

30,45
7,18
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑠𝑑 = 1424,1

𝑰𝒘
50,2

Peso estabilizante (kN/m)
𝑰𝒂𝒉𝟏,𝟐
416,68

𝑾𝑴𝒊𝒏𝒇.

𝑾𝑴𝒕𝒓𝒂𝒗. 𝑾𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟏 𝑾𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟐
2244,44
1013,76 517,82
561,00
𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑟𝑑 = 4337,02

𝐻𝑟𝑑 = 𝑉𝑠𝑑 ∗ tan 𝛿′ = 1693,84 > 1505,00
Impulsos horizontais (kN/m) – EC7

Peso estabilizante (kN/m)

𝑰𝒂𝒉,𝟏

𝑰𝒂𝒉,𝟐

𝑰𝒒𝒉,𝟏

𝑰𝒒𝒉,𝟐

𝑰𝒘

𝑰𝒂𝒉𝟏,𝟐

𝑾𝑴𝒊𝒏𝒇.

𝑾𝑴𝒕𝒓𝒂𝒗.

𝑾𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟏

𝑾𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟐

984,66

40,7

45,83

10,97

50,2

471,12

2244,44

1013,76

517,82

561,00

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑠𝑑 = 1603,55

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑟𝑑 = 4337,02

𝐻𝑟𝑑 = 𝑉𝑠𝑑 ∗ tan 𝛿′𝑑 = 1384,69 < 1603,55
3.6.2.2.

Verificação da segurança ao derrubamento

O estado limite aqui considerado refere-se apenas ao derrubamento da estrutura, que consiste
no movimento rotativo da estrutura de suporte em torno da aresta exterior da sua base. Neste caso,
considera-se o Minf e o da Travessa do Fala Só a funcionar como conjunto, pelo que o ponto de equilíbrio
foi estabelecido na aresta exterior deste último. No Quadro 3.9 estão registados os momentos gerados
pelos impulsos do terreno e das estruturas de suporte, referentes aos momentos instabilizantes e
estabilizantes, respectivamente. Atentando nos valores obtidos, verifica-se a segurança ao derrubamento
das estruturas de suporte, em ambas as abordagens de cálculo. Tal clarifica que o movimento do Minf,
preconizado pela abertura de fendas verticais nas suas extremidades, deverá ser consequência da perda
de estabilidade global da zona onde se inserem.
Quadro 3.9 - Valores dos momentos de cálculo actuantes e verificação da segurança ao derrubamento

Momentos instabilizantes (kNm/m)
𝑴𝒂,𝟏
9459,67

𝑴𝒂,𝟐

𝑴𝒒,𝟏

𝑴𝒒,𝟐

𝑴𝒘

61,61 545,80
24,34 84,00
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 11221,29

Momentos estabilizantes (kNm/m)
𝑴𝒂𝟏,𝟐

𝑴𝑴𝒊𝒏𝒇.

1045,87

18859,72 1952,28 5696,02 2524,5
𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 29032,52

𝑴𝑴𝒕𝒓𝒂𝒗.

𝑴𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟏 𝑴𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟐

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 11221,29 < 29032,52 kNm/m
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Quadro 3.9 - Valores dos momentos de cálculo actuantes e verificação da segurança ao derrubamento

Momentos instabilizantes (kNm/m) – EC7
𝑴𝒂,𝟏
11596,70

𝑴𝒒,𝟏
𝑴𝒒,𝟐
𝑴𝒂,𝟐
𝑴𝒘
75,04 716,61
31,75
92,4
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 13813,28

𝑴𝒂𝟏,𝟐
1300,78

Momentos estabilizantes (kNm/m)
𝑴𝑴𝒊𝒏𝒇.

𝑴𝑴𝒕𝒓𝒂𝒗.
1757,05

16973,75
𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑴𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟏 𝑴𝒔𝒐𝒍𝒐 𝟐
5126,42 2272,05
= 26129,27

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 13813,28 < 26129,27 kNm/m
3.6.3. Causas
A respeito das causas que estarão na origem desta situação, realizou-se alguma pesquisa
relativamente à envolvente do Miradouro, de modo a identificar a existência de intervenções na zona que
permitam justificar a alteração das condições de equilíbrio do dispositivo geológico e consequentemente
das estruturas de suporte. Da análise efectuada, e como anteriormente já se referiu, resulta sobretudo a
evidência de uma zona muito impermeabilizada, associada a escorrências de água à superfície e
infiltração nas zonas menos impermeabilizadas, como é o caso das plataformas do Miradouro. Além
disso, regista-se no decorrer dos anos a construção de diversas estruturas ao longo da encosta, que
permitiram vencer o pendor acentuado das mesmas, que se constituem como barreiras à escorrência de
água no interior dos terrenos, e que poderão estar na origem de um aumento da cota do nível freático.
Note-se que a água tem um papel muito importante no contexto geotécnico, uma vez que os seus efeitos
se podem manifestar a vários níveis e contribuir para a instabilização do maciço. Tal fenómeno dá-se por
aumento do grau saturação dos solos, logo uma diminuição da sucção e, consequentemente, das tensões
efetivas, acarretando numa redução da resistência ao corte do solo e existência de empolamentos do
terreno; por aumento do peso específico do material, logo aumento da massa instabilizante; ou por forças
de percolação, que criam gradientes hidráulicos no interior do solo e promovem a erosão interna.
Não obstante as hipóteses assumidas acima expostas revestirem-se de algumas incertezas, não
há evidências da alteração de outras condições externas, como aumento das sobrecargas de utilização
a jusante das plataformas do Miradouro ou sobre as mesmas, nem escavações acentuadas no pé do
talude susceptíveis de explicar o cenário de instabilização em apreço.
O conjunto de informação fornecida pelos instrumentos caminha assim paralelamente no sentido
de comprovar a instabilização da área em estudo, com a preconização de uma superfície de
deslizamento, com expressão sobretudo abaixo da fundação do Minf, que indicia a existência de um
mecanismo iminente de rotura global compreendido entre a plataforma superior e a Travessa do Fala Só.
Presume-se assim que este fenómeno justifique os movimentos dos estratos inspeccionados, bem como
as patologias registadas nas diversas estruturas de suporte. No seguimento do exposto, não deixar de
referir que, ainda que a zona crítica abranja o sítio do Miradouro, onde as patologias se manifestam
particularmente, o fenómeno de instabilização deverá inserir-se num contexto ligeiramente mais amplo,
compreendendo a encosta que se desenvolve desde a Rua de S. Pedro de Alcântara até possivelmente
à Avenida da Liberdade. Perante isto, e para concluir, verifica-se que as estruturas de suporte existentes
estão abrangidas na zona de massa pré instabilizada, pelo que uma solução que contemple apenas o
reforço destas estruturas será claramente insuficiente para resolver o fenómeno de instabilização
identificado.
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4. Modelação numérica da situação de
referência
Em virtude da evolução dos sistemas computacionais nas últimas décadas, o uso da
modelação numérica em Engenharia, e particularmente no âmbito geotécnico, tem sido cada vez mais
difundido, não só para elaboração de projectos, mas para avaliação de cenários de eventual ou efectiva
rotura com que os engenheiros se vão deparando. A proficiência destes métodos relaciona-se
sobretudo com a possibilidade de análise de problemas complexos e de difícil solução analítica, bem
como a maior facilidade de estudo de uma gama diversa de cenários, reduzindo muitas vezes o tempo
de análise, o que se traduz naturalmente em projectos menos onerosos. Estas valências são
especialmente importantes no que toca à previsão e compreensão do comportamento dos solos e sua
interação com outras estruturas, a partir da incorporação de várias etapas construtivas e adopção de
modelos de comportamento dos solos (modelos constitutivos) sucessivamente mais complexos e
fidedignos.
Atendendo às diversas patologias registadas no Miradouro e à complexidade dos fenómenos
que estarão na origem das mesmas, decidiu-se tirar partido das valências da modelação numérica para
analisar o caso de estudo, a fim de inicialmente estabelecer uma situação de referência, concordante
com as características actuais do dispositivo geológico, que posteriomente servirá de base à definição
e análise de soluções que pemitam restabelecer a segurança da encosta, cessando o processo de
instabilização que se iniciou.
Assim, como ponto de partida, utilizou-se o programa GeoStudio: Slope/W (2012), baseado na
teoria de equilíbrio limite, e que permite obter a superfície de rotura associada a determinado cenário
geotécnico, correspondente ao menor factor de segurança. De acordo com o exposto em capítulos
anteriores, o factor de segurança pode ser definido como a razão entre as forças estabilizantes e forças
instabilizantes que se estabelecem numa dada superfície crítica, pelo que é facilmente deduzível que
na iminência de um cenário de instabilização, o factor de segurança esteja próximo da unidade.
Atendendo a isto, e utilizando o programa referido, procurou-se determinar um conjunto de valores para
os parâmetros de resistência do terreno que se coadunem com o cenário de pré-instabilização da
encosta, com um factor de segurança próximo da unidade, e logo permita estabelecer a situação de
referência.
A abordagem de equilíbrio limite preconizada no Slope/W assenta em princípios de equilíbrio
estático, com um critério de rotura baseado no modelo de Mohr-Coulomb, onde a massa de solo se
comporta como material rígido-plástico e, portanto, na iminência do colapso não há acomodação de
deformações, pelo que o solo rompe bruscamente sem se deformar. Visto isto, neste tipo de software
de análise, a caracterização geotécnica do terreno contemplou apenas os parâmetros de resistência, o
que se mostra algo redutor na análise do seu comportamento, especialmente da sua evolução ao longo
do tempo. Perante isto, é necessário recorrer a programas mais sofisticados, que permitam adoptar
modelos mais fidedignos para modelar os fenómenos geológicos que se desenvolvem. Justifica-se
assim a necessidade de modelar o problema em estudo num programa de elementos finitos, o qual
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permite uma análise em termos de tensões-deformações, e adopção de modelos constitutivos mais
avançados.
Para tal, utilizou-se o programa Plaxis 2D, versão 8.2, a fim de complementar a situação de
referência definida preliminarmente no programa anterior. Uma vez que se contempla agora parâmetros
de rigidez, e é então possível analisar deformações, procedeu-se a uma variação de parâmetros, de
forma iterativa, no sentido de ajustar os deslocamentos absolutos obtidos pelo cálculo numérico com
os registados nos inclinómetros, culminando na calibração dos parâmetros do modelo.
Atendendo ao exposto, de seguida apresentam-se considerações relativas às metodologias
anunciadas, nomeadamente referentes ao funcionamento dos programas, definição da geometria do
modelo e características adoptadas para cada elemento. Posteriormente, apresentam-se os resultados
obtidos em cada programa e seu confronto com os dados registados nos instrumentos de
monitorização, com a respectiva análise e conclusões. Posteriormente, e partindo do modelo calibrado,
retrata-se um estudo comparativo de duas das soluções construtivas propostas.
Como ponto de partida, refira-se que foram consideradas como válidas as condições
associadas ao estado plano de deformação, que pressupõe que os campos de tensões e deformações
não variam longitudinalmente, uma vez que os programas utilizados permitem apenas uma análise
bidimensional. Perante isto, tomou-se como secção representativa para o local em apreço a
correspondente ao corte CC’, apresentado no Anexo I, dado que esta se desenvolve em zona
aproximadamente central do Miradouro, onde a espessura de aterro é já bastante significativa, além de
corresponder ao local onde se registaram os maiores deslocamentos (medidos no inclinómetro I4).
Relativamente às características do solo e das estruturas de suporte, assume-se que estão definidas
por metro linear. Por fim, refere-se ainda a desconsideração, no âmbito das modelações, de alteração
do estado de tensão ao longo do tempo, associado a fenómenos como a consolidação e a fluência.

Modelo de cálculo

4.1.

No que concerne ao desenvolvimento longitudinal do modelo, a fim de representar toda a zona
abrangida pelo fenómeno de pré-instabilização, bem como garantir distâncias marginais onde o efeito
desse fenómeno se dilua, assumiu-se um desenvolvimento de terreno a tardoz do Msup de
sensivelmente 50m, considerado suficiente para esse efeito, e uma distância aproximadamente igual
contada a partir do Muro da Travessa do Fala Só para a frente, ou seja, no sentido descendente da
encosta.
As cotas de desenvolvimento das plataformas na zona central do Miradouro, tida como
representativa pelas razões já expostas, foram aferidas pelo levantamento topográfico realizado a
propósito dos trabalhos descritos no Estudo Geológico e Geotécnico, elaborado em 2011. Assim, as
plataformas superiores e inferiores encontram-se aproximadamente à cota +69m e +63,9m,
respectivamente. De forma semelhante, aferiu-se que a Rua das Taipas e a Travessa do Fala Só se
encontram à cota aproximada de +55m e +43m, por esta ordem. Considerou-se ainda para a Rua das
Taipas apresenta um desenvolvimento transversal de 6,5m. De forma a simular o acesso de pessoas e
veículos, considerou-se uma sobrecarga de utilização de 5kN/m2 para as plataformas do Miradouro e na
Rua das Taipas.
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A definição da profundidade a que ocorrem as zonas geotécnicas, ZG1 a ZG3, bem como os
parâmetros geotécnico adoptados para caracterização as mesmas, e que servem de base para a
análise explicitada seguidamente, encontra-se de acordo com o exposto em 3.6.1.
Quanto à posição do nível freático, foi definido de acordo com as cotas aferidas nos tubos
piezométricos instalados nos furos de sondagem S2 e S3, tendo-se verificado que o mesmo se
posiciona a profundidades de 22,42m (cota +47,50m) e 17,13m (cota +46,80m), respectivamente. Face
a isto, definiu-se o NF como horizontal posicionado aproximadamente à cota média, ou seja, cota +47,0.
As considerações referentes às estruturas de suporte foram já realizadas no sub-capítulo 3.6.1,
pelo que a modelação das mesmas seguirá os mesmos princípios.

4.2. Método de Equilíbrio Limite
Tendo em conta a natureza dos fenómenos identificados, que parecem corresponder a um
problema de perda de estabilidade global, decidiu-se começar a análise do problema por um programa
com formulação mais simplificada, como é o caso do SLOPE/W, que permite calcular o factor de
segurança de taludes para uma variedade de superfícies de rotura, recorrendo a diversos métodos de
equilíbrio limite. Para este caso de estudo, considerou-se a abordagem de Morgenstern-Price, uma vez
que, dentro dos métodos existentes, é dos mais completos já que contempla conjuntamente o equilíbrio
de forças e de momentos. Foi estabelecida ainda uma distribuição de forças interfatias semi-sinusoidal,
uma vez que, de acordo com a experiência e para casos similares, conduz a uma maior fiabilidade de
resultados.
Na definição da geometria, o programa assume que os diversos estratos que formam o cenário
geológico, bem como os outros elementos que possam existir, neste caso as estruturas de suporte, são
modelados como regiões (regions), correspondentes a polígonos de geometria definida, de n-lados. De
forma a garantir uma conexão entre os diversos elementos, tem de ser existir a partilha dos mesmos
pontos entre regiões adjacentes, não existindo, contudo, sobreposição. Na caracterização geométrica
do problema há ainda que ter em conta a definição da superfície do terreno (Ground Surface Line),
dado que as superfícies de rotura apuradas pelo programa deverão apenas encontrar-se dentro do
perímetro estipulado [20].
De seguida, procede-se à definição de materiais, através do comando Draw Material, no menu
KeyIN. Cada material será associado a uma das regiões criadas anteriormente, utilizando a ferramenta
Assign, de forma a que a cada região corresponda um e um só material. Tendo em conta que na maioria
dos casos as regiões correspondem a camadas de terreno, tal caracterização pressupõe a escolha de
um modelo de comportamento associado a cada solo, o que consequentemente, define os parâmetros
geotécnicos a introduzir para a perfeita caracterização do material. Neste caso, tem-se ainda a definição
de um material correspondente à alvenaria de pedra das estruturas de suporte.
Para a determinação do modo de rotura mais provável, associado ao menor factor de
segurança, escolheu-se inicialmente a opção “Grid and Radius”, que permite obter superfícies de
deslizamento com forma aproximadamente circular. Para tal, define-se uma malha de centros para as
potenciais superfícies de deslizamento e, para cada centro, um conjunto de linhas tangentes,
correspondentes a raios da superfície, numa área que se considera suficiente para abranger todo o
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cenário geológico. Neste caso, estabeleceram-se incrementos de 40x40 para a malha de centros, e
incrementos de 40 para a malha de linhas tangentes, cuja geometria foi invariável ao longo das análises
realizadas.

4.2.1. Caracterização do modelo e materiais
Todos os elementos definidos para o modelo de cálculo têm por base o corte geológico CC’,
considerado como secção representativa para o estudo em causa. Relativamente ao cenário geológico,
este foi definido em concordância com o zonamento geotécnico descrito anteriormente, e representado
aproximadamente no mesmo corte, tendo como ponto de partida para a sua caracterização o conjunto
de parâmetros resistentes estimados para cada zona, de acordo com o exposto no sub-capítulo da
caracterização geotécnica, e resumidos no Quadro

4.1. Considerou-se como lei constitutiva do

comportamento do terreno o modelo de Mohr-Coulomb, pelo que os parâmetros de rigidez não foram
tidos em conta nesta análise.
Para as estruturas de suporte, assumiu-se o mesmo modelo de comportamento, mas com
propriedades resistentes significativas, fisicamente inverosímeis, de modo a que a superfície de rotura
crítica não as interceptasse, estando, portanto, de acordo com os dados provenientes da monitorização
do Miradouro. Relativamente à geometria dos muros, assume-se de forma simplificada, em
concordância com as considerações feitas no âmbito das verificações de segurança dos mesmos.
Ao nível das plataformas do Miradouro e da Rua das Taipas estimou-se uma sobrecarga de
utilização de 5kN/m 2. A posição do nível freático foi definida em concordância com as leituras do
piezómetro P3.

Parâmetros Mohr-Coulomb
Zona geotécnica
𝜸 (kN/m3)
Tipo de material
Valor inicial
φ’ (°)
Intervalo variação
Valor inicial
c’ (kN/m2)
Intervalo variação

ZG1
17
27
22-32
0
-

Formação geológica
ZG2-1
ZG2-2
18
18
Drenado
32
32
27-37
27-37
20
40
0-40
20-60

ZG3
19
35
60
-

Muros de
Suporte
22
-

Quadro 4.1 - Parâmetros de caracterização e intervalos de variação para a análise de sensibilidade no Slope-W

4.2.2. Análise preliminar
Os movimentos preconizados pela instrumentação do Miradouro indiciam um problema de
instabilidade global que deverá contemplar não só o local do mesmo, mas igualmente parte da encosta
e, como tal, à partida, presumiu-se que a massa instável de solo contemplaria a maioria dos estratos
reconhecidos ao nível do Miradouro. Face a isto, e às diversas incertezas associadas ao caso de
estudo, foi decidido realizar uma análise de sensibilidade a diversos factores afectos ao modelo de
cálculo assumido, com o intuito de compreender a influência dos pressupostos assumidos para a
modelação da situação de referência.
A avaliação da estabilidade global corresponde a uma verificação de segurança necessária em
qualquer projecto geotécnico, referente a um estado limite último (ELU), pelo que na análise expressa
seguidamente foi considerada a abordagem de cálculo exposta no Eurocódigo 7 (EC7). Em contexto
geotécnico, e segundo [19] postula-se que a segurança é verificada quando as acções aplicadas ao
36

terreno são inferiores à resistência mobilizada por este, com uma determinada margem de segurança,
de acordo com a expressão 4.1, garantida mediante a utilização de coeficientes parciais de segurança,
que ora objectivam a majoração de acções, como a minoração dos parâmetros resistentes, permitindo
assim a determinação de uma ação de cálculo Ad e uma resistência de cálculo Rd, respectivamente.
(4.1)

𝐴𝑑 ≤ 𝑅𝑑

Neste estudo, a avaliação da estabilidade global da encosta contempla apenas a verificação da
segurança relativamente à “rotura ou deformação excessiva do terreno, em que as propriedades de
resistência do solo têm influência significativa na capacidade resistente”, correspondente ao estado limite
último GEO. Para o efeito, o valor de cálculo das ações e dos parâmetros de resistência considerados
implicam a utilização dos coeficientes parciais nas ações, nas propriedades dos materiais e na
capacidade resistente, de acordo com o proposto [19] e exposto no Quadro 3.6 do sub-capítulo 3.6.2.
Assim, em primeira instância analisou-se a estabilidade do local de estudo considerando o
cenário base. Para este, e observando a Figura 4.1, foi obtido um factor de segurança de 1,791, muito
superior à unidade logo longe da situação da rotura. Note-se que as incertezas relativas ao modelo de
cálculo são respeitantes sobretudo à geometria dos muros, que não deveriam à partida afectar
significativamente o processo de rotura. Como tal, presumiu-se que a explicação mais plausível para
se ter obtido um factor de segurança tão elevado é que a superfície de rotura não tenha uma forma
circular, e se aproxime de uma rotura mais planar. Assim, no sub-menu Slip Surface, de KeyIn Analyses,
escolheu-se a opção Optimize Critical slip surface location, tendo-se obtido de seguida uma nova
superfície de deslizamento, associada a um factor de segurança de 1,522, inferior ao obtido
anteriormente, que permitiu corroborar a hipótese assumida (vide Figura 4.2). Nas modelações
seguintes, será sempre considerada a opção de optimização da superfície.

ZG1

ZG1

ZG2-1

ZG2-1

ZG3

ZG2-2

Figura 4.1 - Cenário Base inicial (FS=1,719)

ZG3
ZG2-2

Figura 4.2 - Cenário base com superfície corrigida
(FS =1,522)

Atentando nas figuras acima, verifica-se que a nova superfície de deslizamento é
aproximadamente plana a tardoz do Minf, e desenvolve-se abaixo da fundação do mesmo, indo ao
encontro do aferido das leituras dos inclinómetros. Contudo, o valor do factor de segurança associado
à mesma é ainda relativamente elevado, pelo que se concluir que o modelo ainda está longe de
reproduzir a situação de referência actual da encosta.
Não obstante, antes de se realizar a calibração do modelo relativamente aos parâmetros
geotécnicos dos estratos, decidiu-se esclarecer sobre os agentes desencadeadores da perda de
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estabilidade do local. Relembre-se o leitor que não foi possível apurar de forma clara as causas
associadas aos fenómenos de instabilidade identificados, tendo-se colocado como hipóteses prováveis o
aumento da cota do nível freático, com consequente aumento dos impulsos sobre as estruturas de
suporte, sobretudo sobre o Minf, bem como consequente diminuição das tensões efectivas, logo da
resistência do terreno. Como tal, considerou-se importante desde já demonstrar a sensibilidade da
segurança do talude face à presença de água no terreno. Note-se ainda que o período de tempo em que
se realizou a leituras dos piezómetros foi insuficiente para concluir sobre a existência da variação no nível
de água e/ou sobre a sua amplitude. Assim, neste sub-capítulo apenas se pretende elucidar sobre a
influência da presença de água no factor de segurança da encosta. Para tal, definiu-se um novo cenário
base, onde se considera o nível freático (cenário base com nível freático), à maior cota aferida pela
instrumentação, para o qual se analisou igualmente a superfície de rotura crítica e o respectivo factor de
segurança. Os resultados correspondentes apresentam-se na Figura 4.3, donde se retira um FS de 1,375,
menor que o FS de 1,522 correspondente ao cenário anterior, o que permite concluir que as condições
de estabilidade diminuem significativamente, tendo em consideração a presença do nível freático no
terreno, o que se traduz na diminuição do factor de segurança, tal como expectável. Tal deve-se como
referido ao aumento da pressão intersticial, diminuindo as tensões efetivas no solo, o que
consequentemente se traduz na diminuição da resistência ao corte do mesmo. Quanto à forma da
superfície, esta permanece praticamente inalterada.
Seguidamente, para completar a definição do cenário de referência, e seguidamente proceder à
análise paramétrica, introduziu-se a sobrecarga de utilização nas plataformas do Miradouro e na Rua das
Taipas, estimada com o fim de simular as as acções reais actuantes. Como seria de esperar, e observando
a Figura 4.4, o factor de segurança diminui, face à nova solicitação, mas a sua alteração é pouco
significativa.

Cota [m]

Cota [m]

ZG1

ZG1

ZG2-1

ZG2-1

ZG3

ZG2-2

Figura 4.3 - Cenário base com nível freático
(FS=1,375)

ZG3

ZG2-2

Figura 4.4 - Cenário base com nível freático e
sobrecarga (FS=1,336)

Atendendo às incertezas associadas à posição e largura da fundação do M inf e do muro que
confronta com a Travessa do Fala Só, procedeu-se ainda a uma pequena análise da sensibilidade do
modo de rotura perante a geometria assumida. No que toca ao Minf, a cota da fundação fora esclarecida
por meio dos resultados da sondagem, residindo as incertezas na largura da fundação, tendo para
efeitos de simplifcação sido assumido nos modelos anteriores uma largura correspondente à dos
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contrafortes identificados. Relativamente ao Muro da Travessa do Fala Só, desconhece-se a geometria
da fundação bem como a cota, o que levou a assumir uma geometria e cota idêntica à do M inf.
Perante estas considerações, avaliou-se a influência relativa da largura da zona da fundação,
por aumento da mesma em 2m, e o aumento da profundidade do muro da Travessa igualmente de 2m.
A partir da análise dos resultados obtidos, expressos na Figura 4.5 e Figura 4.6, verifica-se que a
alteração da geometria, quer para um caso como para o outro, produz um aumento factor de segurança
pouco significativo, relativamente ao modelo da Figura 4.4, o que permite concluir que a estabilidade
global é praticamente independente da geometria da fundação. Quanto ao mecanismo de rotura,
verifica-se que a inclinação da superfície de deslizamento a tardoz do Minf é menos acentuada quando
a fundação é mais robusta, em ambos os modelos, bem como se assemelha mais a uma rotura circular.

Cota [m]

Cota [m]

ZG1

ZG1

ZG2-1

ZG2-1

ZG3
ZG2-2

Figura 4.5 – Cenário base: variante do aumento da
largura da fundação do Minf (FS= 1,365)

ZG3

ZG2-2

Figura 4.6 - Cenário base: variante do aumento do
encastramento do muro da Travessa do Fala Só
(FS=1,372)

Refira-se ainda que, apesar destas alterações não manifestarem influência significativa na
estabilidade global, o melhoramento das condições de fundações tem uma influência clara na
estabilidade local das estruturas de suporte, na medida em que há um aumento da área de contacto
solo-muro, bem como do peso estabilizante, promovendo consequentemente o aumento de resistência,
e o factor de segurança em relação aos estados limite de deslizamento e derrubamento.
Face ao exposto, mantém-se, e de modo a ser conservativo, a geometria pré-definida, para as
estruturas de suporte, considerando-se neste momento definido o modelo de cálculo da situação de
referência, totalmente representado na Figura 4.4 onde se contempla todos os pressupostos assumidos
relativamente às estruturas de suporte, à posição do nível freático e às acções externas sobre o terreno.
Não obstante, atentando na mesma figura, constata-se que o factor de segurança, próximo de 1,3, é
ainda relativamente elevado, pelo que os parâmetros geotécnicos foram sobrestimados, sendo desta
forma necessário proceder a uma análise paramétrica e calibração do modelo geotécnico.

4.2.3. Análise paramétrica
Neste sub-capítulo apresenta-se a avaliação da sensibilidade da estabilidade global da
encosta, analisada em termos do factor de segurança, à variação dos parâmetros de resistência afetos
a cada zona geotécnica.
A realização de uma análise de sensibilidade faz-se de forma iterativa, mediante a alteração
de valores numéricos do parâmetro de interesse, dentro de um intervalo estabelecido, enquanto os
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demais permanecem fixos nos valores iniciais. Neste caso, a avaliação da sensibilidade à alteração
dos parâmetros geotécnicos considerados no modelo desenvolveu-se relativamente ao cenário de
referência, representado na Figura 4.4 e caracterizado pelos valores expressos no Quadro 4.1. A partir
do cenário de referência, modificou-se os valores de cada parâmetro individualmente, numa série de
iterações, para cada uma das quais se registou o factor de segurança e se analisou a superfície de rotura
correspondente. Cada iteração corresponde à alteração do valor de uma parâmetro, dentro de um
intervalo de variação considerado, e assumido como plausível, como se pode constatar no Quadro 4.1.
Uma vez que a zona ZG1, correspondente aos aterros, apresentava valores de SPT muito reduzidos
considerou-se uma coesão nula na sua caracterização.
Tendo em conta que o cálculo do FS resulta de um processo iterativo, é improvável que se
consiga definir a posição geométrica exacta da superfície de rotura real, pelo que se estudaram
diversas superfícies de rotura possíveis. Contudo, apesar da alteração na malha de centros e da
posição dos raios definidos, as superfícies críticas produzidas não apresentaram diferenças
significativas ao nível da geometria, pelo que nesta análise somente se apresenta os factores de
segurança obtidos em cada iteração. Verificou-se ainda que indepedentemente da combinação de
parâmetros que se considerasse, dentro dos intervalos de variação assumidos, a superfície de rotura
crítica apenas abrangia os estratos relativos à zona ZG1 e ZG2-1, o que impossibilitou a calibração dos
parâmetros de resistência da zona ZG2 e ZG3. Como tal, para os estratos abrangidos por estas zonas
considera-se os valores estimados inicialmente. Todavia, destaque-se desde já a importância de se
confirmar as características geomecânicas dos terrenos interessados, aquando da materialização de
uma solução de estabilização do local, de modo a garantir o bom desempenho da mesma.
O resultado da análise de sensibilidade apresenta-se de seguida sob a forma gráfica, na
Figura 4.7. Nas abcissas é apresentada uma escala normalizada entre 0 e 1 que representa os valores
dos parâmetros utilizados na análise, e em ordenadas os dos factores de segurança (FS) respectivos.
A utilização de uma escala normalizada é importante para que seja possível a comparação entre a
influência da oscilação de cada parâmetro. O valor 0 diz respeito ao valor mais baixo do intervalo de
valores de um determinado parâmetro, enquanto que o valor 1 representa o valor mais elevado.

Figura 4.7 - Análise de sensibilidade - variação do factor de segurança (FS) face à variação do valor do parâmetro
geotécnico

Da análise de sensibilidade efectuada, verifica-se que o parâmetro de resistência de ZG1,
nomeadamente do ângulo de atrito, ϕ’ ZG1, manifestam uma influência reduzida na alteração do factor
de segurança, bem como na superfície de rotura crítica detectada, que se mantém inalterada face à do
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cenário base. De facto, o valor do ângulo de atrito está em concordância com o tipo de material que
constitui ZG1 e, ao assumir uma coesão nula, a resistência da camada é relativamente reduzida, tendo
pouca influência no fenómeno de instabilização. No que concerne a ZG2-1, e comparativamente a ZG1,
verifica-se uma influência superior na estabilidade global da encosta, uma vez que a variação dos
parâmetros de resistência correspondentes, coesão efectiva, c’ ZG2-1, e sobretudo 𝜙’ ZG2-1, têm um efeito
visível na alteração do factor de segurança, expresso claramente na inclinação mais acentuada das
curvas correspondentes, como se observa no Error! Reference source not found..
Com base nos resultados obtidos, e na constatação da reduzida variação da geometria da
superfície de deslizamento crítica ao longo das diversas iterações, realizou-se um processo do género da
retro-análise, para determinar um conjunto de parâmetros adequados para caracterização do dispositivo
geológico. Uma vez que existe um deslocamento claro das estruturas de suporte do muro, e
movimentações no dispositivo geológico, admite-se que o cenário em estudo esteja perto da rotura, ou
seja, apresente um factor de segurança à estabilidade global próximo da unidade. Como tal, a retroanálise
consistiu num pequeno processo iterativo, por diminuição sucessivas dos parâmetros de resistências dos
estratos em apreço, especialmente 𝜙’ ZG2-1, de modo a obter um conjunto de valores, coadunante com os
resultados da instrumentação do Miradouro, e que permita reproduzir o fenómeno de pré-rotura. Face à
variação pouco significativa produzida pela alteração dos parâmetros de ZG1, o processo contemplou
apenas iterações relativas a c’ ZG2-1, e 𝜙’ ZG2-1, tendo sido atribuído 𝜙’ ZG1 = 27° e c’ ZG2-1 = 0, de acordo
com o inicialmente estabelecido no cenário base. Dado que a zona ZG2-1 é à partida mais competente
que ZG1, 𝜙’ ZG2-1 foi sempre considerado maior que 𝜙’ ZG1. Ainda, uma vez que ainda não ocorreu ruptura,
é natural admitir que o factor de segurança seja ainda ligeiramente superior à unidade, proporcionado
pela existência de alguma coesão nos estratos abrangidos. Definiu-se assim um cenário geotécnico que
se tomou como plausível para caracterizar a situação de referência do Miradouro, que servirá de base
para a análise numérica no programa de elementos finitos bem como para a modelação de solução de
estabilização. Os parâmetros adoptados para a caracterização de cada zona constam no Quadro 4.2. A
superfície de rotura crítica bem como o FS correspondente, igual a 1,114, apresentam-se na Figura 4.8.

ZG1

ZG2-1

ZG3
ZG2-2

Figura 4.8 - Modelo de cálculo final, com representação da superfície de rotura crítica e
factor de segurança (FS = 1,114)
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Quadro 4.2 - Parâmetros de caracterização das zonas geotécnicas, após análise paramétrica

Parâmetro
Zona
𝛄 (kN/m3)
φ’ (°)
c’ (kN/m2)

ZG1
17
27
-

Formação geológica
ZG2-1
ZG2-2
18
18
31
33
10
40

ZG3
19
35
60

Para conclusão deste sub-capítulo, refere-se que as análises realizadas no SLOPE/W permitiram
estimar de forma aproximada os parâmetros de resistência das zonas geotécnicas assumidas no modelo,
não obstante as simplificações assumidas e a própria natureza do programa, que não considera os
fenómenos como a rotura progressiva nem permite quantificar deformações sofridas pelo terreno. De
facto, este programa constitui uma ferramenta útil numa fase de análise preliminar, que permitiu
compreender a influência da capacidade resistente dos estratos no mecanismo de rotura do terreno.

4.3. Método dos Elementos Finitos: Plaxis 2D
No sentido de colmatar as maiores limitações do método de equilíbrio limite, metodologia em que
assenta o SLOPE/W, e assim apurar a calibração do modelo geológico adoptado para o caso de estudo,
recorreu-se a um software baseado no método dos elementos finitos, o Plaxis 2D. Este programa foi
desenvolvido com o intuito de realizar análises ao nível de tensões e deformações, permitindo a
compreensão e acompanhamento da evolução do comportamento de determinado cenário geológico ao
longo do tempo, bem como as interacções entre os materiais reológicos e outras estruturas, mostrandose ainda uma ferramenta muito útil na modelação de soluções e processos construtivos de cariz estrutural
e geotécnico [21] .
Neste programa, o modelo de cálculo inicia-se com a definição da janela do problema em estudo,
de modo a abranger toda a geometria do modelo, a qual é seguidamente criada pelo utilizador através de
um conjunto de linhas (Geometry Line) e pontos, de forma a criar as camadas de solo (Cluster)
correspondentes aos estratos ou zonas geotécnicas, de acordo com o pretendido. Para finalizar a
modelação geométrica do problema, é ainda necessário definir as condições de fronteira do corte no
comando Standart Fixities, o qual permite atribuir restrições às fronteiras do modelo, de modo a que
lateralmente, através de apoios móveis, sejam apenas admitidos deslocamentos verticais e na sua base,
com recurso a apoios fixos, não exista admissão de quaisquer deslocamentos no plano. De seguida gerase a malha de elementos finitos, a qual constitui um conjunto de unidades discretas interligadas entre si
mediante nós (pontos nodais), nas quais o domínio, ou seja, o material contínuo que constitui o solo e/ou
estruturas, é dividido, e escolhe-se a configuração desses elementos (triangulares, quadrangulares, entre
outros), bem como o grau de refinação (global coarseness) da malha. Nesta análise, escolheram-se
elementos triangulares de 15 nós, uma vez que em diversos estudos têm denotado uma maior qualidade
de dados ao nível das tensões geradas no solo para problemas de maior dificuldade.

4.3.1. Caracterização do modelo e materiais
A geometria do modelo de cálculo adoptada para a análise numérica no Plaxis está em
conformidade com a definida no Slope/W, no final da análise paramétrica exposta em 4.2.3, como se
pode verificar na Figura 4.9.
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Sc = 5 kN/m2
ZG1

ZG2-1

ZG3

ZG2-2

Figura 4.9 - Modelo de cálculo da situação de referência no programa Plaxis 2D

A fim de caracterizar os materiais que constituem o cenário geológico, foi necessário definir o
modelo constitutivo a adoptar para cada zona. O modelo linear elasto-plástico de Mohr-Coulomb (MC),
utilizado na modelação no programa anterior, representa uma aproximação de primeira ordem para o
comportamento do solo. Neste modelo, para cada camada de solo é estimada uma rigidez média que
não depende do nivel de tensão, pelo que a consideração de uma rigidez constante em profundidade
se traduz em cálculos mais simples e expeditos, os quais permitem apenas obter uma primeira
aproximação para as deformações reais. Perante isto, nesta modelação optou-se por utilizar o modelo
plástico com endurecimento denominado Hardening Soil (HSM). Em comparação com o modelo
anterior, este permite ensaiar um comportamento mais complexo do solo pois considera a rigidez
dependente do estado de tensão, assumindo a sua variação com o aumento da tensão de
confinamento. Além disso, apresenta uma relação tensão-deformação não linear, tendo por base o
modelo hiperbólico, e utiliza na sua formulação a teoria da plasticidade, incluindo o valor da dilatância
do solo e uma superfície de cedência.
Em relação à cedência, não obstante o facto de considerar os mesmos parâmetros integrantes
do critério de rotura de MC, o modelo HSM consegue modelar a degradação da rigidez com a tensão,
através de uma potência, m, que permite expressar a dependência entre as duas grandezas,
considerando que a superfície de cedência se expande ou contrai devido a deformações plásticas que
se desenvolvam, provocadas devido a tensões deviatóricas, compressões ou descarga/recarga
elástica. A fim de acomodar esta variedade de causas, são definidos três módulos de deformabilidade,
associados a uma tensão de referência, 𝑝𝑟𝑒𝑓 , sendo assim considerados no modelo o módulo de
𝑟𝑒𝑓

deformabilidade secante em estado triaxial (correspondente a 50% da tensão de rotura) − 𝐸50 ; o
𝑟𝑒𝑓
módulo de deformabilidade na descarga/recarga em estado triaxial − 𝐸𝑢𝑟
; e o módulo de
𝑟𝑒𝑓
deformabilidade edométrico tangente para uma tensão vertical − 𝐸𝑐𝑒𝑑
, todos definidos em 𝑘𝑃𝑎. Estes

parâmetros devem ser obtidos por meio de ensaios triaxiais e edométricos. Contudo, em casos onde
tais ensaios não tenham sido realizados, adoptam-se por defeito algumas relações, que tiram partido
do conhecimento de um dos módulos para aferição dos outros, sendo assim comum considerar que:


𝑟𝑒𝑓

𝐸 (módulo de deformabilidade) ≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓



𝑟𝑒𝑓

𝐸𝑢𝑟 ≈ 3 𝐸50


𝑟𝑒𝑓

𝑟𝑒𝑓

𝐸𝑐𝑒𝑑 ≈ 𝐸50
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No que concerne às estruturas de suporte, foi considerado um modelo constitutivo do tipo linear
elástico, baseado na Lei de Hooke, que se considerou adequado para caracterizar a alvenaria de pedra.
Com vista à completa caracterização de todos os elementos, tendo por base os modelos
constitutivos correspondentes, é necessário definir um conjunto de indicadores, que contemplam os
parâmetros geomecânicos dos diversos materiais (solo e alvenaria de pedra) e os parâmetros
avançados, que na sua maioria estão definidos por defeito no Plaxis. Note-se, relativamente aos valores
de resistência, que estes correspondem aos obtidos na análise paramétrica realizada no programa
Slope/W. Quanto aos parâmetros de deformabilidade, a análise iniciou-se com os valores médios do
intervalo de valores fornecido em [11] , e apresentados no Quadro 3.3.
Deste modo, encontram-se no Quadro

4.3 os parâmetros geotécnicos dos diferentes

substratos que caracterizam o cenário em estudo, tendo em conta os modelos e considerações
descritos.

Quadro 4.3 - Parâmetros caracterização das camadas e interface para a modelação numérica

Parâmetros de caracterização

Formação geológica

Zona geotécnica
Tipo de material
𝜸 (kN/m3)
ϕ’ (°)
Parâmetros de
resistência
c’ (kN/m2)

ZG1
17
27
0

ZG3
20
35
60

22
-

𝒓𝒆𝒇

5000

42000

42000

115000

2000000

𝒓𝒆𝒇

5000

42000

42000

115000

-

15000

126000

126000

345000

-

𝑬𝟓𝟎 (kN/m2)

Parâmetros de
rigidez

ZG2-1
ZG2-2
Drenado
18
18
31
33
10
40

Muro de
Suporte

𝑬𝒄𝒆𝒅 (kN/m2)
𝒓𝒆𝒇
𝑬𝒖𝒓

(kN/m2)
m (-)
νun (-) (1)
Parâmetros
pref (kPa)
avançados
Rf
Fator de redução da interface

(1) Coeficiente

de Poisson na descarga/recarga;
pelo PLAXIS 2D.

0,5
0,2 (*)
100

(2) Coeficiente

-

0,9 (*)
Rígida (𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = 1 )

de impulso em repouso; *valores aconselháveis, considerados por defeito

4.3.2. Fases de cálculo
Após a caraterização dos materiais procede-se primeiramente à geração da malha de
elementos finitos, seguidamente à geração das tensões iniciais instaladas no terreno, tendo em conta
a geometria do modelo, a natureza dos estratos e a posição do nível freático, e por fim à modelação
das fases de cálculo pretendidas.
Normalmente, a geração das tensões iniciais realiza-se através do método de K0 (K0 –
procedure), que depende do coeficiente de impulso em repouso e do peso do solo, sendo apenas fiável
quando a estratificação e a superfície do terreno é horizontal. Para cenários em que tal não se verifica,
como ocorre no caso de estudo, é necessário definir uma fase de cálculo adicional, denominada Gravity
Loading que permita a geração dessas tensões. Durante esta fase, o peso do solo e as pressões
intersticiais (que se podem gerar anteriormente) são activadas a fim de calcular o estado de tensão
correspondente.
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Definidas as condições iniciais, prosseguiu-se para a componente Calculations, incorporada no
programa, que permite uma simulação dos problemas em análise com a possibilidade de monitorizar
os deslocamentos nas camadas de solo interessadas e os esforços dos elementos estruturais inseridos.
No menu Calculations, definiram-se então 3 fases de cálculo, conforme apresentado no Quadro 4.4.

Quadro 4.4 - Fases de cálculo definidas no programa Plaxis 2D, para análise da situação de referência

Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Fases de cálculo
Gravity Loading
Aplicação sobrecargas
Análise de estabilidade na situação de referência

Tipo de fase
Plástica (Plastic)
Plástica (Plastic)
Phi/C redution

Tipo de carregamento
Total multipliers
Staged construction
Incremental multipliers

As etapas de cálculo iniciam-se na fase 0, que corresponde ao estado de repouso e é definida
por defeito no programa de cálculo, de modo a que sejam gerados os deslocamentos provocados por
todas as cargas actuantes (peso do solo e sobrecargas) nas condições iniciais do terreno. Neste caso,
e de acordo com o exposto acima, os deslocamentos são produzidos apenas na Fase 1, Gravity
Loading, onde ocorre a geração de tensões iniciais. Esta fase de cálculo é do tipo plástico (Plastic),
onde não é necessário ter em conta o decaimento do excesso de pressão hidrostática com o tempo,
sendo que a matriz de rigidez é sempre em relação ao início da fase considerando, portanto, a
geometria indeformável do modelo. No menu de configuração escolheu-se as opções Ignore Undrained
Behaviour, de modo a que não fossem geradas novas pressões hidrostáticas no solo (uma vez que
haviam já sido geradas), e Delete Intermediate Steps como parâmetros de controlo. Definiu-se ainda o
tipo de carregamento com a opção Total Multipliers, que permite gerar o carregamento do solo a partir
de uma força ou um conjunto das mesmas, controlados pelo parâmetro Total Multiplier no sector do
menu Multiplier. Uma vez que esta fase contempla a geração das tensões iniciais, deve-se definir o
parâmetro referente ao peso do solo, que corresponde a Σ𝑀 𝑤 𝑒 𝑖 𝑔 ℎ𝑡 , cujo valor deve ser unitário,
para que o carregamento referido seja aplicado no modelo de cálculo. Nesta fase surgiram dificuldades
acrescidas, uma vez que os parâmetros de base não permitiam gerar as tensões, tendo sido então
necessário aumentar os parâmetros de resistência das camadas geotécnicas. Tal processo não tem,
contudo, implicações nas restantes fases, uma vez que o estado de tensão não é afectado pelos
mesmos, e os deslocamentos produzidos não têm significado físico, pelo que são eliminados nas fases
seguintes, através da escolha da opção Reset displacements to zero na definição das mesmas. A opção
Delete intermediate steps foi considerada igualmente nos parâmetros de controlo das restantes fases.
A Fase 2 corresponde à aplicação das sobrecargas de utilização, ao nível das plataformas, e
das ruas adjacentes, e enquadra-se igualmente no tipo plástico, diferindo apenas no tipo de função
utilizada para o carregamento, uma vez que o peso do solo já foi gerado, considerando-se assim a
opção Stage Constrution. Esta opção permite modelar sequências construtivas, através da activação
ou desactivação de elementos e camadas de solo, alteração de propriedades resistentes ou de
carregamentos.
Quanto à Fase 3, definiu-se no sentido de avaliar a estabilidade do local, para os parâmetros
geotécnicos estabelecidos. Para esta fase foi adoptada como tipologia de cálculo o método Phi/C
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Reduction, a partir do qual se pode obter o factor de segurança associado ao cenário em apreço, aferido
pelo valor multiplicador ΣMSF. No início de cada fase de cálculo, o multiplicador apresenta um valor unitário,
de forma a que os parâmetros resistentes sejam os reais. No decorrer do cálculo, os valores desses
parâmetros vão sendo sucessivamente reduzidos, até ocorrer a rotura do material. O valor de ΣMSF,
definido como o quociente entre a resistência avaliada (tan 𝜙 ′ 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ou 𝐶𝑢𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ) e a resistência na rotura
(tan 𝜙 ′ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 ou 𝐶𝑢𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 ), corresponde ao factor de segurança associado a uma fase de análise. O
Plaxis identifica a superfície de rotura crítica baseada na localização das tensões no talude, que se
encontram excessivamente acumuladas dentro do corpo de solo onde a rotura é passível de se iniciar.
Assim, a superfície de rotura é apresentada como uma concentração de Plastic Points, que correspondem
aos os pontos do modelo que plastificaram, isto é, que atingiram a envolvente de rotura. Quanto ao tipo
de carregamento, foi definida a opção Incremental Multipliers, de modo a realizar incrementos de carga
de 0,1 para cada fase de cálculo, até que seja atingido o valor de Σ𝑀 𝑆 𝐹 onde se dá a rotura do solo.

4.3.3. Resultados obtidos
Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos em cada uma das fases explicitadas acima,
e tecem-se alguns comentários sobre o ajuste dos mesmos às patologias reconhecidas em campo.
Como referido, os deslocamentos gerados na Fase 1 não têm significado físico, interessando
apenas o estado de tensão produzido, que pode ser avaliado por meio de Plastic Points. Assim, por
análise da Figura 4.10, que representa esses pontos, verifica-se que os estratos referentes a ZG2-n e
ZG3 apresentam endurecimento por acréscimo de tensão normal e por corte (Cap and Hardening
Points) enquanto a camada de aterro, referente a ZG1, apenas apresenta endurecimento por corte
(Hardening Points). Ainda na mesma, na parte superior, é possível observar a existência de Tension
cut off points, correspondentes à tracção do solo, o que indica a descompressão superficial do terreno
nesse local. Na interface do Minf, e do Msup, com o aterro, geraram-se algumas plastificações (pontos
Mohr-Coulomb) devido às dispares características mecânicas entre os mesmos.

Figura 4.10 – Resultados da Fase 1: Pontos de plastificação (Plastic Points)

A Fase 2 corresponde à activação das sobrecargas ao nível das plataformas e da Rua das
Taipas, com os valores dos parâmetros resistentes concordantes com o exposto anteriormente,
apresentando-se na
Figura 4.11 4.11 os deslocamentos ocorridos na mesma.

46

[mm]

Figura 4.11 – Resultados da Fase 2: deslocamentos totais devido às sobrecargas

Os deslocamentos registados resultam da movimentação da massa de solo do talude, após a
geração das tensões iniciais, accionada pela introdução da sobrecarga, directamente aplicadas sobre
o aterro, onde, como previsto, se verificam os deslocamentos máximos, correspondentes ao
assentamento do terreno, que se esperam da ordem de 1mm, logo muito reduzidos.
Como referido, a Fase 3 definiu-se no sentido de avaliar a estabilidade global do cenário em
estudo, permitindo prever a forma da superfície de rotura crítica associada à situação de referência.
Assim, a este cenário corresponde uma envolvente de rotura que se pode constatar na Figura 4.12 e
Figura 4.13, para o qual foi obtido um factor de segurança FS = 1,09.

Figura 4.12 - Deslocamentos totais no momento da rotura para a situação de referência (Fase 3)

Figura 4.13 - Deformações incrementais yy, para a situação de referência (Fase 3)
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É de realçar que o valor dos deslocamentos obtidos nesta fase de cálculo não tem
representação física, ou seja, não se manifestam ordens de grandeza semelhantes na realidade. Não
obstante, a sua análise permite elucidar sobre o mecanismo de rotura na iminência da rotura. Assim,
se atentarmos na Figura 4.14, é possível constatar a semelhança entre a deformada obtida na
modelação e a deformada real, observada em campo sobretudo ao nível do M inf, e concordante com
as fendas verticais detectadas ao nível das extremidades desta estrutura de suporte.

Figura 4.14 - Deformada "fíctícia" na iminência da rotura, para a situação de referência (Fase 3 )

Remetendo para os dados da figura acima, verifica-se a ocorrência de deslocamentos
horizontais que atestam a movimentação generalizada do terreno no sentido da Rua das Taipas, com
especial incidência ao nível do coroamento dos muros, logo da superfície do terreno. Atendendo à
diferença de deslocamentos horizontais esperados entre o coroamento e a fundação do Minf, constatase um movimento de rotação da estrutura, no sentido horário. Em termos reais, a elevada robustez da
estrutura de contenção inferior do Miradouro, constituída pelo muro inferior e logo a jusante pelo muro
de contenção da Rua das Taipas, justifica o facto de os impulsos gerados a tardoz das mesmas se
traduzirem principalmente numa rotação no sentido da menor contenção. Quanto ao Msup, verificam-se
deslocamentos promenientes tanto ao nível do coroamento como da fundação, consequência da
movimentação do terreno ao longo da superfície de deslizamento. No que toca às plataformas do
Miradouro, estes apresentam deformações sobretudo junto à estrutura de suporte inferior, como
efectivamente observados no local em meados de 2011, como explicitado em 3.4.4.

4.4. Comparação de resultados
O presente capítulo apresenta a análise comparativa dos resultados da modelação numérica
realizada, no programa de equilíbrio limite e de elementos finitos, face os dados provenientes dos
instrumentos de monitorização. Realiza-se igualmente uma confrontação entre a superfície de rotura
obtida nas duas abordagens.
Assim, relativamente aos métodos de análise numérica utilizados, comparando a configuração
da superfície de deslizamento crítica obtida nos mesmos, que se representam novamente na Figura 4.15
e Figura 4.16, verifica-se uma semelhança significativa entre ambas, interessadas somente à camada de
aterros, ZG1, e ZG2-1, que se desenvolve a tardoz do Minferior com uma geometria aproximadamente
planar, e que passa logo abaixo da fundação das estruturas de suporte inferiores.
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ZG1

ZG2-1

ZG3
ZG2-2

Figura 4.15 - Superfície de rotura crítica para a situação de referência, no Slope/W: FS=1,11

ZG1

ZG2-1

ZG3
ZG2-2

Figura 4.16 - Envolvente de rotura crítica (pontos plastificação) para a situação de referência, no Plaxis 2D:
FS=1,09

Os factores de segurança associados às superfícies representadas são igualmente
semelhantes, pelo que se consideram válidas ambas as modelações realizadas.
Note-se que na situação actual, o cenário em estudo está próximo da situação de rotura, pelo
que os movimentos registados no dispositivo geológico deverão corresponder ao ajuste do terreno, no
sentido de restabelecer o equilíbrio, bem como devido à descompressão do solo provocado pela
movimentação das estruturas de suporte. Como tal, a comparação dos resultados da modelação
numérica com os medidos nos inclinómetros faz sentido apenas de forma a validar o modelo numérico
de referência, sobretudo relativo à geometria da superfície de rotura, de forma a servir de base à
definição e análise de soluções de estabilização.
Uma vez que os elementos do modelo de cálculo se basearam no corte geológico CC’, a
comparação de resultados contempla apenas os inclinómetros I4 e I5, na plataforma inferior.
Na Figura 4.17 tem-se uma representação gráfica, que objectiva a comparação da deformada do
terreno registada nos inclinómetros e os obtidos na modelação. Como referido, os deslocamentos obtidos
nesta última não têm significado físico, pelo que os valores expressos no gráfico não são representativos.
Não obstante, a deformada elucida sobre a tendência de movimento e sobretudo a localização da
superfície de rotura.
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Legenda:
I4
I3
Modelação numérica (plataforma superior)
Modelação numérica (plataforma inferior)

(cm)

Figura 4.17 - Representação esquemática dos deslocamentos totais na plataforma inferior

Relativamente ao movimento, os deslocamentos registados em ambas as vias apresentam
uma tendência de movimento no sentido da Rua das Taipas, com especial promeniência à superfície,
ao nível das plataformas do Miradouro, até uma profundidade aproximada de 9m na plataforma inferior,
que corresponde à à cota da Rua das Taipas, decrescendo depois em profundidade. Ao nível da mesma
plataforma, o inclinómetro I3, localizado junto ao Minf, evidencia uma nova diminuição drástica de
deslocamento horizontal, a uma profundidade de 25m, correspondente à cota +39m, que deverá
corresponder ao posicionamento da superfície de rotura crítica. Atentando na Figura 4.17, pode-se
observar que ao nível da plataforma inferior, a superfície de rotura relativa à modelação numérica
desenvolve-se mais perto da fundação dos muros, ligeiramente acima da preconizada pelos
inclinómetros, com uma diferença de sensivelmente 1m. Perante esta ligeira diferença, clarifica-se que
é provável que o Muro da Travessa do Fala Só esteja fundado a uma cota inferior à do M inf, o que se
implicava que a superfície de rotura fosse ligeiramente mais profunda, de modo a desenvolver-se
abaixo da estrutura, e que, em termos reais, é perfeitamente plausível, considerando o objectivo inicial
da construção e a necessidade de uma estrutura robusta. Além disso, é possível supor que, face ao
elevado peso dos muros de suporte, tenha ocorrido um adensamento de terreno imediatamente abaixo
dele, logo um aumento da sua resistência, e que não é considerado na modelação numérica, que
explicaria igualmente uma rotura a cotas ligeiramente inferiores.
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5. Soluções de estabilização
A definição de uma solução para a estabilização do local do Miradouro deverá contemplar todo
o espaço onde o mesmo se desenvolve, uma vez que se conclui que uma solução que contemple
apenas o reforço das estruturas de suporte será insuficiente para resolver o fenómeno de instabilização
identificado. Como tal, as intervenções a realizar deverão visar a própria encosta, permitindo
restabelecer as condições de segurança dessa área e, por conseguinte, das plataformas e estruturas
de suporte existentes.

5.1. Condicionamentos
A análise dos trabalhos de reconhecimento e prospecção, bem como dos relatórios técnicos
associados, realizada nos sub-capítulos anteriores, permitiu a identificação dos diversos aspectos que
condicionam a escolha e definição de uma solução para a restauração da estabilidade da zona.
Assim, relativamente aos condicionalismos de ordem geológica e geotécnica, as plataformas do
Miradouro desenvolvem-se sob uma camada de aterros superficial, abaixo do qual se encontram uma
série de estratos pertencentes às formações miocénicas das Argilas e Calcários dos Prazeres, com um
comportamento sucessivamente mais competente com o aumento da profundidade. Não obstante,
presume-se ter ocorrido alguma degradação dos estratos que se desenvolvem imediatamente abaixo da
fundação do Minf, a qual deverá justificar o cenário de pré-instabilização global da encosta. Perante isto,
a solução de estabilização deverá sobretudo funcionar de modo a aumentar a resistência ao corte dos
terrenos, promovendo uma “costura” da superfície de rotura identificada. Refira-se novamente que os
movimentos detectados pelos inclinómetros têm alguma expressão até profundidades bastante elevadas,
pelo que se deverá garantir o desenvolvimento da solução até ao estrato competente, correspondente à
zona ZG3, do zonamento geotécnico proposto no sub-capítulo 3.3.
No caso de estudo em apreço, o meio envolvente apresenta uma clara influência, uma vez que
o espaço do Miradouro é parte integrante do património histórico e arquitectónico da cidade de Lisboa.
Neste sentido, as soluções preconizadas deverão tentar o mais possível manter a integridade dos
elementos que nele se apresenta, bem como ser “ocultadas ou harmoniosamente integradas” no
cenário paisagístico do local. Especial atenção deve ser dirigida ao chafariz existente na plataforma
superior e à fonte localizada na plataforma inferior bem como o parque imobiliário existente. Em todo o
caso, prevalecerá sempre como prioridade o cumprimento de critérios técnicos e de segurança, face
ao impacto visual no ambiente circundante.
Em termos de executabilidade de solução, deverá ainda atentar-se no enquadramento
topográfico e aos acessos existentes. A zona do Miradouro desenvolve-se numa encosta com um
declive bastante acentuado, onde a presença de “diversos socalcos e muros de suporte confere a
planimetria desejada a cada plataforma” [11]. Por se situar numa zona antiga da cidade, os acessos ao
local estão muito condicionados, quer em termos de tráfego rodoviário bem como na largura das vias.
O espaço em redor apresenta-se também bastante reduzido, pelo que deverá sempre existir a
necessidade de ocupação temporária da via pública, obrigando ao corte temporário de algumas das
vias de acesso existentes, para mobilização de materiais e equipamentos necessários à obra. Quanto
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a estes, deverão ser colocados nas plataformas do Miradouro, onde se localizará o estaleiro por falta
de outro local. Face a isto, deverá ser ponderada a hipótese de remoção e posterior reposicionamento
dos elementos existentes no local.
Já em contexto de obra, é necessário a monitorização e minimização de eventuais deformações
experimentadas pelo terreno e estruturas vizinhas, por meio da definição e desenvolvimento de um
Plano de Observação adequado.
A solução adoptada deverá assim procurar resolver o problema identificado e ao mesmo tempo
garantir a menor interferência possível nas estruturas e infra-estruturas que constituem o Miradouro e
a sua vizinhança.

5.2. Solução de estabilização com recurso a cortina de estacas e aterros de
compensação em agregados leves – Sol.1
Tendo em conta todos os condicionalismos identificados, foram inicialmente definidas três
soluções passíveis de restaurar a segurança ao nível do Miradouro e áreas adjacentes, integradas
conceptualmente na Sol.1. Considerando o exposto em [22], o objectivo subjacente às propostas
apresentadas consistiu na redução ou cessação das deformações observadas nos muros de suporte e
o controlo das deformações no dispositivo geológico, bem como, e especialmente, no reforço do
substrato geológico de modo a incrementar o factor de segurança global da encosta. Atendeu-se ainda
à necessidade de as soluções contemplarem a protecção do dispositivo geológico a longo prazo e o
controlo de fenómenos de erosão interna, através de um sistema de drenagem eficaz.
A definição das soluções teve sempre como pressuposto a diminuição do peso instabilizante,
com consequente aumento das condições de estabilidade global da encosta, conseguido a partir da
escavação dos aterros que se desenvolvem na zona superior da encosta, e que integram o Miradouro.
De modo a viabilizar a realização da escavação, propôs-se a materialização de estruturas de contenção
adicionais, nomeadamente cortinas de estacas, executadas ao nível da plataforma inferior e superior,
num total de 2 cortinas longitudinais em cada plataforma, tangentes aos muros de suporte existentes e
a acompanhar todo o seu desenvolvimento, bem como duas cortinas laterais junto aos limites do
Miradouro. A cortina da plataforma inferior, adjacente ao Msup, dispõe ainda de contrafortes de reforço,
igualmente materializado por uma cortina de estacas.
No dimensionamento destas estruturas de contenção periférica considerou-se a definição de
um comprimento mínimo que garanta que as mesmas estão apoiadas num estrato competente e
posicionado a cota inferior à superfície de rotura identificada. Atendendo à posição do nível freático,
acima da fundação do Minf, propôs-se ainda a alternância entre o comprimento das estacas, a fim de
impedir a constituição de uma barreira impermeável contínua.
Genericamente, a diferença entre as soluções assentava no aproveitamento ou não do espaço
criado pela escavação, sendo semelhante em termos construtivos. Duas das propostas consideravam
a possibilidade de albergar um parque de estacionamento automóvel, numa das soluções materializado
ao nível apenas da plataforma inferior, e na outra ao nivel das duas plataformas, sendo que obviamente
esta última tinha como vantagem albergar maior número de veículos. A terceira proposta apresentou-
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se como alternativa às primeiras, caso não houvesse interesse em aproveitar o espaço, tendo sido
efectivamente considerada como a mais adequada ao caso em questão.
Em termos técnicos, a solução escolhida compreende a realização de escavações na
plataforma superior e inferior do Miradouro, e o posterior aterro com agregados leves. De acordo com
[17], o terreno a escavar contempla apenas a camada de aterro superficial, tanto na plataforma inferior
como superior. A contenção da escavação é, como referido, realizada mediante cortinas de estacas,
em betão armado, que ao mesmo tempo funcionam de modo a interceptar as superfícies de
deslizamento de terreno, o que se traduz consequentemente no aumento da resistência ao corte nos
pontos de intersecção, e, portanto, no aumento do factor de segurança global da encosta.
Complementarmente, e referindo [17], a cortina suportará uma parte significativa dos impulsos de
terras, que assim aliviará a sua acção sobre as estruturas de suporte actualmente existentes no
miradouro, contribuindo assim para a diminuição das suas deformações, logo para a garantia da sua
estabilidade a longo prazo. Ainda, atendendo à altura de escavação, e às características geomecânicas
dos terrenos subjacentes à plataforma, foi necessário complementar a contenção com travamentos, de
forma a controlar as deformações da cortina, que neste caso se materializam através de contrafortes,
também eles correspondentes a estacas de betão armado, direccionados para o intradorso da
escavação. Note-se a este respeito que a geometria da superfície de deslizamento não foi claramente
apurada, e os estratos mais competentes se desenvolvem a uma profundidade relativamente elevada,
pelo que a escolha de travamentos com elementos tipo ancoragem ou pregagens seria pouco viável,
uma vez que implicaria grandes comprimentos de furação para assegurar a instalação dos bolbos de
selagem fora da cunha de deslizamento, e ainda assim não se garantiria a costura da superfície de
rotura.
As características da solução de contenção escolhida resumem-se no Quadro 5.1 e Quadro 5.2 e
os cortes relativos à mesma podem ser consultados no Anexo IV.
Quadro 5.1 - Quadro resumo das características da solução de estabilização com recurso a contenção em cortina
de estacas e aterros de compensação em agregados leves (adaptado de (13))

Plataforma Superior
Escavação:

Altura (Hescav.)= 13,50m (até à cota+56,47m)
Área (Aescav.) = 1330m2
Volume (Vescav.) = 19300m3

 Contenção superior (alçado Oeste, paralelo à Rua de São Pedro de Alcântara) - cortina de estacas Ø800mm,
afastadas de 1,20m (entre eixos), com comprimento das estacas a alternar entre os 25,50m e os 30,5m.
Reforço com perfis HEB 200 com 6,0m de comprimento no troço inicial em consola.
 Contenção inferior (adjacente ao Msup) - cortina de estacas Ø600mm, afastadas de 1,0m;
 Contenção lateral (alçado norte e sul)- cortina de estacas Ø600mm, com afastamento de 1,0m e comprimento
variável entre 25,50m e 30,5m;
 Reforço da cortina de estacas superior e lateral com contrafortes de 4 estacas Ø600mm, afastadas de 1,3m,
com orientação para o interior da escavação, com comprimento máximo de 28,00m; afastamento entre
contrafortes de 5,0m.
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Quadro 5.2 - Quadro resumo das características da solução de estabilização com recurso a contenção em cortina
de estacas e aterros de compensação em agregados leves (adaptado de (13))

Plataforma Inferior
Escavação:

Altura (Hescav.)= 12,50m (até à cota+51,51m)
Área (Aescav.) = 1620m2
Volume (Vescav.) = 19900m3

 Contenção superior - cortina de estacas Ø600mm, afastadas de 1,0m (entre eixos), com comprimento a
alternar entre os 25,50m e os 30,5m;
 Contenção lateral e inferior - muro de suporte inferior existente, o qual vence o desnível entre a plataforma
inferior e a Rua das Taipas;
 Reforço da cortina de estacas superior e lateral com contrafortes de estacas Ø600mm, afastadas de 1,3m,
com orientação para o interior da escavação; afastamento entre contrafortes de 5,00m.

Para um maior controlo das deformações do Msup, e por forma a serem controladas as
deformações da cortina de estacas no seu troço inicial, a cortina da plataforma inferior deverá ser
atirantada à cortina inferior do patamar superior por intermédio de varões pré-esforçados em aço
A950/1050, do tipo Gewi Ø32mm.
Durante a realização da escavação deverá proceder-se à aplicação de betão projectado no
troço entre estacas, em duas camadas reforçadas com fibras metálicas (de aço) com 0,04m+ 0,04m de
espessura. Em termos estruturais, as estacas, da cortina e dos contrafortes, deverão ser solidarizadas
por intermédio da execução de um paramento em betão armado, construído faseadamente, em função
do avanço da escavação em profundidade.
Após a execução da mesma solução até às cotas definidas em projecto, deve-se colocar um
geotêxtil não tecido de separação no fundo da escavação, o qual tem como função promover a
separação entre o material natural e os agregados leves, evitando a sua contaminação. De seguida,
procede-se ao aterro da escavação com o material tipo Geoleca. De acordo com [17], a substituição do
aterro pelo material leve permite não só a redução do peso instabilizante, logo o aumento do factor de
segurança à estabilidade global da encosta, bem como a redução dos impulsos sobre os muros de
suporte existentes, sobretudo no Minf, e ainda incrementar as condições de drenagem dos terrenos.
Neste seguimento, o projecto contempla ainda um sistema de drenagem interna, com o intuito de captar
e drenar as águas existentes que possam afluir ao interior da escavação, minimizando os efeitos do
acréscimo de impulso hidrostático, prejudiciais à estabilidade das cortinas de contenção. Preconiza-se
assim a instalação de drenos sub-horizontais, de Ø50mm em PVC, com comprimento de 4,0m e
inclinação ascendente de 5ᵒ com a horizontal, dispostos segundo “uma malha de distribuição quadrada,
regular, com 4,8m de lado e instalados em furos Ø78mm, previamente executados no maciço. Ainda,
na base da escavação de ambas as plataformas, será instalado um geodreno longitudinal Ø200 mm,
em PVC corrugado e crepinado a 240°, envolto em geotêxtil 150gr/m 2, o qual conduzirá as águas
captadas para o exterior da escavação (a confirmar após levantamento da rede de drenagem existente).
A colocação do geodreno deverá garantir uma pendente mínima de 2% no sentido do escoamento” [17].
Aos processos de escavação e de reforço estrutural da zona em apreço estão ainda associados
trabalhos acessórios, cuja finalidade é restaurar as características estéticas do Miradouro. Neste
pressuposto enquadra-se a remoção e posterior reconstituição da área ajardinada e dos elementos que
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constam no Jardim de São Pedro de Alcântara, como o chafariz existente na plataforma superior e
algumas estátuas de personalidades importantes na plataforma inferior. Prevê-se ainda a necessidade
de fechamento de fendas nas estruturas de suporte do Miradouro, com recurso a argamassas
cimentícias, bem como a reabilitação do paramento dos muros, incluindo picagem, execução de novo
reboco e revestimento com tintas plásticas.
Quanto ao processo construtivo associado à execução da solução, refere-se que a cortina de
estacas é realizada com recurso trado contínuo, sem necessidade de utilizar um tubo modelador.
Segundo [23], o processo construtivo associado compreende primeiramente a implantação topográfica
das estacas e posicionamento da máquina de furação. De seguida, procede-se à furação do terreno
com o trado contínuo que, formado por uma hélice que se desenvolve ao longo de um tubo central de
10 cm de diâmetro, é introduzido no terreno de uma só vez curto, até à cota de fundação da estaca,
sendo que, à medida que ocorre a furação, vai ocorrendo a saída do material escavado. Atingida a
profundidade necessária, a betonagem é executada a partir do fundo do furo, de baixo para cima,
acompanhada simultaneamente pela elevação da hélice (sem rotação). Terminada a betonagem, e
imediatamente após a sua conclusão, procede-se à introdução da armadura, previamente moldada e
montada, utilizando prato e tubo acoplado a vibrador, os quais ajudarão a descida dessa armadura pelo
betão mantido ainda fluido, para além do próprio peso da armadura.
O procedimento descrito repete-se tantas vezes quanto o número de estacas que constituem
a estrutura de contenção. Após a execução de todos os elementos, são saneadas as respectivas
cabeças e realizados os maciços de encabeçamento e as vigas de coroamento, correspondentes ao
final do processo construtivo em apreço. O faseamento construtivo discriminado da solução
preconizada pode ser consultado no Anexo V.

5.3. Soluções alternativas
Seguidamente apresentam-se duas soluções para estabilização do espaço relativo ao
Miradouro, com o intuito de fornecer soluções alternativas à Sol.1, e desenvolver, em paralelo com o
capítulo 6, uma análise técnico-económica comparativa entre as mesmas.
A descrição e caracterização das soluções em apreço, que se apresentam seguidamente, teve
como base todos os condicionalismos inerentes ao caso de estudo, e já referidos em 5.1. Além disso,
houve a preocupação de definir soluções flexíveis, no sentido de existir um aproveitamento da estrutura,
caso numa segunda fase seja desejável o aproveitamento do espaço do Miradouro.

5.3.1. Solução de estabilização com recurso a painéis de Cutter Soil Mixing
(CSM) e aterros de compensação em agregados leves – Sol.2
A primeira alternativa manteve como premissa a diminuição dos impulsos sobre as estruturas
de suporte, e a diminuição do peso instabilizante, ou seja, a necessidade de escavação de parte dos
aterros, ao nível das plataformas do Miradouro. Neste sentido, a solução Sol.1 apresenta-se no sentido
de promover uma diferenciação técnica quanto ao tipo de contenção do terreno no perímetro da
escavação, e recorre para tal a uma estrutura com paineis de cutter soil mixing (CSM), armados com
perfis metálicos.
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Para efeitos de comparação com a solução de contenção com recurso à cortina de estacas, foi
considerada a mesma área de escavação, tanto na plataforma superior como na inferior, e iguais cotas
de fundação dos elementos que a constituem, garantindo sempre um encastramento no estrato
competente, referente à zona ZG3, de pelo menos 5m.
Relativamente à parede de contenção, foram definidos painéis de solo-cimento, realizados
com a tecnologia de CSM em módulos rectangulares de 2,8x0,60m2, dispostos no perímetro da
escavação, com uma sobreposição mínima de 0,20m. De modo a melhorar a resposta a solicitações
de flexão e corte, os painéis foram armados com perfis metálicos do tipo HEB200, com espaçamento
de 1,3m. Atendendo à elevada altura da escavação, de aproximadamente 13,5m, e consequente
necessidade em se controlarem as deformações da cortina perante a imposição das acções estáticas
e dinâmicas, foi necessário incrementar a rigidez à flexão da estrutura de contenção, através da
colocação de contrafortes. Estes elementos, executados com a mesma técnica e com as mesmas
dimensões dos painéis, foram dispostos perpendicularmente ao alinhamento da parede, no interior da
escavação, afastados 5m entre si, e armados com um perfil metálico do tipo HEB300. A solidarização
da parede com os contrafortes, é conseguida pelo encabeçamento dos painéis através da execução
de uma viga de coroamento em betão armado, com altura de 1,00m e largura de 0,6m, e 3 vigas de
distribuição intermédias, com altura de 0,8m e largura de 0,6m. Alternativamente, poder-se-ia ter
recorrido a um conjunto de escoras para travamento da contenção, mas tal dificultaria o posterior aterro
da zona de escavação. Além disso, do lado do Msup, não há condições propícias à existência de um
travamento eficaz.
De forma idêntica à solução base, considera-se o ancoramento da contenção da plataforma
inferior à cortina inferior do patamar superior, por intermédio de varões pré-esforçados, espaçados de
2,0m, de forma a controlar as deformações das mesmas.
Dada a sua constituição, os paineis de CSM constituem uma barreira estanque à passagem de
água, pelo que, no sentido de promover a drenagem a tardoz das cortinas de contenção, se prevê a
furação dos mesmos ao longo de todo o perímetro de escavação, à medida que a mesma avança, e a
introdução de drenos sub-horizontais nesses furos, em esquema semelhante ao definido para a cortina
de estacas. de instalação de um sistema de drenagem interno, ao nível da base da escavação das
plataformas. Uma vez que os paineis de CSM são estanques, propõe-se, ao longo da escavação, a
furação dos mesmos e a introdução de geodrenos. No Anexo IV pode ser consultada a disposição dos
painéis e dos perfis metálicos na parede de contenção periférica e os cortes respectivos.

5.3.1.1.

Processo construtivo

As operações associadas à execução de um painel são relativamente simples, necessitando
de pouca mão-de-obra, do equipamento de furação (hidrofresa) e central de produção e abastecimento
de calda de cimento.
O método construtivo da solução de CSM é semelhante à da execução das estacas, diferindo
apenas na execução da estrutura de contenção. Note-se desde já que as cotas de fundo dos elementos
de contenção, da base de escavação e o posicionamento das paredes são praticamente as mesmas
da cortina de estacas, de forma a realizar uma análise comparativa fidedigna.
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Segundo [24], o processo inicia-se com a preparação do terreno, que compreende a abertura
de uma vala de guiamento, em todo o perímetro de escavação, a fim de simultaneamente guiar o
equipamento de furação e a recolha do refluxo de calda de cimento gerado. De seguida posicionou-se
o equipamento da vala e inicia-se a furação, com introdução no solo das rodas mecânicas dentadas e
inserção simultânea de calda de cimento, que se prolonga até à cota final estabelecida em projecto.
Atingido o fundo da escavação inicia-se a subida do equipamento, com o movimento rotacional das
rodas dentadas para dentro e com libertação gradual da restante calda de cimento, dando-se a
finalização do painel com a chegada à superfície do equipamento. Uma vez que se contempla uma
solução reforçada com perfis metálicos, a introdução dos mesmos deve ocorrer logo no início do
processo de presa da calda de cimento, e de acordo com o esquema de posicionamento definido. Uma
vez que a contenção consiste numa parede contínua de solo-cimento, a mesma deve ser materializada
considerando primeiramente a execução de paineis primários, e de seguida dos paineis secundários,
entre os primeiros, “mordendo” a mistura de solo-cimento e garantindo assim a sobreposição dos
mesmos. Após a execução da parede de contenção, em cada alçado, procede-se à realização dos
contrafortes, de forma semelhante. Finalmente, são saneadas as cabeças dos perfis e realizadas as
vigas de coroamento, estando nesta altura finalizada a estrutura de contenção. A partir daqui o
faseamento construtivo segue em conformidade com o definido para a cortina de estacas, culminando
igualmente no aterro da área escavada com os agregados leves.

5.3.2. Solução de estabilização com recurso a cortina de estacas (minimização
de escavação) - Sol.3
A segunda solução alternativa vai ao encontro da minimização do volume de escavação de
terreno, a fim de reduzir o impacto da solução na zona envolvente. Como exposto em 5.1, os acessos
ao local estão muito condicionados, uma vez que o Miradouro se localiza numa zona antiga,
caracterizada por ruas estreitas, e pendentes elevadas. Nestas circunstâncias, a circulação de camiões
para transporte de material a vazadouro implica uma interferência considerável nas zonas adjacentes.
Esta alternativa pretende assim colmatar este inconveniente, através de uma alternativa que consiste
no aumento da resistência do terreno ao nível do Miradouro, com o recurso a cortinas de estacas,
fundadas no estrato competente. Em termos práticos, a solução em apreço permite não só intersectar
a superfície de deslizamento preconizada, e assim aumentar a segurança da encosta, bem como
incrementar a resistência do terreno ao nível das plataformas, e ainda conter os impulsos de terreno a
tardoz do Minf, por confinamento do terreno no interior da grelha de cortinas, de modo a diminuir as
acções sobre o mesmo e incrementar a sua estabilidade. Como vantagens desta solução, relativamente
às anteriores, refere-se a escavação mínima de terreno, apenas necessária à constituição da
plataforma de trabalho para execução das vigas de coroamento, que permitem a solidarização de todos
os elementos, e a possibilidade de intervenção apenas numa das platafomas (inferior), diminuindo o
impacto na plataforma superior, uma vez que evita o levantamento do mobiliário urbano e das estruturas
que se encontram na mesma (chafariz, lago, entre outras).
A escolha por uma solução em estacas moldadas, em detrimento de outra, como melhoramento
do terreno com recurso a misturas solo-cimento, está relacionada com o facto de à partida se prever a
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necessidade de uma estrutura relativamente robusta, a fim de não só aliviar os impulsos sobre o Minf como
controlar a deformação do Msup, por controle das deformações do terreno.
A estrutura da solução proposta envolve assim a execução de duas cortinas de estacas moldadas
com armaduras de aço, Ø1200//1,0m, dispostas longitudinalmente na plataforma inferior, uma adjacente ao
Msup, e outra no limite da fundação do Minf, espaçadas aproximadamente 7,5m entre eixos. Entre as mesmas,
dispõe-se outros alinhamentos de estacas intermédias, posicionadas como contrafortes, de dimensão
Ø1000//0,8m, e espaçadas de 3m na direcção longitudinal, com o objectivo de aumentar a rigidez da
estrutura e a solidarização de todos os elementos, conseguida através da materialização de vigas de
coroamento. A sua área de implementação compreende grande parte da zona correspondente à plataforma
inferior do Miradouro. A cota de base das estacas foi definida de modo a que houvesse um encastramento
das mesmas no estrato competente de pelo menos 5m, logo com comprimento igual a 34m.
No sentido de aumentar a estabilidade do Minf, prevê-se ainda a execução de um conjunto de
tirantes de amarração do mesmo à viga de coroamento da cortina de jusante, espaçados de 1m e com
varões do mesmo tipo dos adoptados na solução descrita em 5.2, realizados através do paramento
exterior do muro. Os pormenores construtivos e desenhos relativos à solução podem ser consultados no
Anexo VI.

5.3.2.1.

Processo construtivo

A estrutura de contenção preconizada para esta solução é idêntica à da solução de estabilização
Sol.1. Como tal, o processo construtivo segue os mesmos princípios, discriminados em 5.2.1.

5.4. Modelação numérica das soluções
Para a modelação das soluções recorreu-se apenas ao programa de cálculo automático Plaxis
2D e considerou-se a geometria do modelo de cálculo e o cenário geológico correspondentes à situação
de referência, cujas especificações estão de acordo com o corte CC’, permitindo assim comparar
directamente resultados de esforços e deslocamentos. Tal como anteriormente, foi assumido um estado
plano de deformação e a consideração de um modelo bidimensional. Os parâmetros geomecânicos
adotados para a modelação do terreno são os correspondentes à situação de referência, caracterizados
pelo modelo constitutivo Hardening Soil. Neste sentido, apenas se definiram os novos elementos que
compõem as soluções. Ao longo dos seguintes sub-capítulos apresentam-se a definição dos elementos
e do faseamento construtivo das soluções, que pode ser consultados com maior detalhe no Anexo VI.

5.4.1. Solução com recurso a cortina de estacas e agregados leves – Sol.1
A estrutura de contenção é constituida pelas estacas, vigas de distribuição em betão armado,
e os varões de aço que solidarizam as cortinas adjacentes ao Msup. O modelo de cálculo tem por base
o cenário geológico do local, considerando as zonas geotécnicas previamente assumidas e descritas,
tendo-se definido o posicionamento dos elementos da solução de acordo com [17]. Com recurso ao
comando Plate definiu-se a cortina de estacas superior e inferior, e os contrafortes, compostos por
estacas espaçadas de 1,3m, da plataforma superior e inferior. De seguida, foram definidas as linhas
correspondentes às fases de escavação, utilizando o comando Geometry Line, num total de 11 fases,
correspondendo a primeira à criação da plataforma de trabalho para execução da estrutura de
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contenção localizada na plataforma superior. As linhas das etapas de escavação têm aproximadamente
2m de profundidade e são coincidentes com as vigas de distribuição dos contrafortes, que são
betonadas contra o terreno, até à cota da base da escavação, mais uma vez em conformidade com as
cotas definidas pelo projecto de execução. A materialização destas vigas, e dos varões de aço a cortina
inferior da plataforma superior à da plataforma inferior, fez-se através da utilização da ferramenta Nodeto-node anchor. O modelo adoptado para a análise da solução em apreço apresenta-se finalmente na
Figura 5.1.
ZG1
ZG2-1

ZG3

ZG2-2

Figura 5.1 - Modelo de cálculo adoptado para a solução com recurso a cortina de estacas e agregados leves

5.4.1.1.

Caracterização dos elementos estruturais

A estrutura de contenção é constituida pelas estacas, vigas de distribuição em betão armado,
e os varões de aço que solidarizam as cortinas adjacentes ao Msup.
Quanto aos materiais, uma vez que as soluções estruturais são projectadas para ficar em
contacto com o terreno, definiu-se um betão C30/37 e aço A500NR para as armaduras, pelo que nos
cálculos dos parâmetros de resistência e deformabilidade dos elementos se considerou 𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 = 33 GPa,
𝐸𝑎ç𝑜 = 210 GPa, e ainda um peso volúmico do betão, 𝛾𝑏𝑒𝑡ã𝑜 = 25 kN/m3.
A caracterização da contenção assenta essencialmente na caracterização do elemento estaca.
Desde já se refira que, relativamente Sol.1, se assumiu como simplificação que os contrafortes na
cortina superior (Psup e Pinf) se estendiam até à cota da plataforma de trabalho inicial, ficando ao mesmo
nível da cortina transversal e logo com o mesmo comprimento.
Para cada elemento do tipo Plate foi adoptado um comportamento elástico linear, pelo que foi
necessário determinar os valores das grandezas correspondentes à rigidez de flexão, EI, e rigidez axial,
EA, o peso, w, definidos por metro de desenvolvimento, e o coeficiente de poisson, ν, que neste caso
se assumiu sempre igual a 0,3. A análise desta solução será efectuada em duas vias, de forma a servir
dois propósitos diferentes. Em primeira instância, definiu-se os parâmetros anteriores para cada elemento
da estrutura de contenção, pelo que no modelo de cálculo considera-se separadamente a cortina de
estacas, os contrafortes e as vigas de distribuição dos mesmos. Esta análise tem como objectivo obter
os esforços de cálculo actuantes em cada elemento e assim permitir as verificações de segurança
associadas. Note-se desde já que, para efeitos de dimensionamento da solução em apreço, esta análise
é a mais adequada, por permitir uma optimização de cada elemento. Não obstante, a fim de realizar uma
comparação mais clara com a solução com recurso a paineis de CSM, realizou-se uma segunda análise,
que considera um comportamento associado dos elementos, pelo que, a partir do estabelecimento do

59

comprimento de influência de cada contraforte, que neste caso é de 5m, calcula-se valores ponderados
de EA e EI, para o conjunto cortina-contraforte. Os esquemas simplificados considerados para esta
análise ilustram-se na Figura 5.2 e Figura 5.3.

𝐼ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 9,45 𝑚4

𝐼ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 7,97 𝑚4

𝐴ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 3,14 𝑚2

𝐴ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 2,54 𝑚2

Figura 5.2 - Esquema simplificado do conjunto cortinacontraforte (estacasØ800 e Ø600), para a solução
com recurso a cortina de estacas e agregados leves

Figura 5.3 – Esquema simplificado do conjunto
cortina-contraforte (estacas Ø600), para a solução
com recurso a cortina de estacas e agregados leves

Neste seguimento, apresentam-se no Quadro

5.3 os valores de cálculo dos parâmetros

resistentes das estacas, definidos por metro de desenvolvimento, e do conjunto cortina-contraforte.
Quadro 5.3 - Quadro resumo dos parâmetros de caracterização das estacas para a solução com recurso a cortina
de estacas e agregados leves

(1)
(2)

Plate

Rigidez de flexão EI (kNm2/m)

Rigidez axial EA (kN/m)

Peso
w (kN/m/m)

Cortina de estacas
Ø800//1,2m
Cortina de estacas
Ø600//1,0m
Contraforte Ø600//5,0m
Conjunto
cortina-contraforte(1)
Conjunto
cortina-contraforte(2)

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼Ø800
= 552920,5
1,2

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴Ø800
= 13823007,68
1,2

10,47

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼Ø600
1,0

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗𝐴∅600

= 209936,1

1,0

= 9330530,181

41987,22

1866106,036

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.
= 62376542,83
5,0

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.
= 20734511,51
5,0
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.
= 16794954,33
5,0

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔.
= 52603795,43
5,0

7,07
1,414
15,71
11,31

cortina de estacas Ø800//1,2 com contrafortes Ø600//1,3 espaçados 5m
cortina de estacas Ø600//1,0 com contrafortes Ø600//1,3 espaçados 5m

Tendo em consideração o exposto em [17], o atirantamento das cortinas adjacentes ao Msup fazse mediante a utilização de varões de aço GEWI Φ32, 2 por fiada, espaçadas em planta de 2m. Os
elementos de travamento das restantes cortinas de estacas, e dos contrafortes, são materializadas pelas
vigas de coroamento e distribuição. Relativamente às vigas da cortina de estacas, uma vez que foi feita
uma análise em estado plano de deformação, não foi tida em conta a sua influência na resistência da
estrutura. Estes elementos têm um desenvolvimento longitudinal ao longo da estrutura de contenção e,
portanto, a inércia exercida no seu plano transversal (plano da modelação) não é significativa.
Diferentemente, estabeleceram-se as características das vigas de distribuição dos contrafortes,
atendendo a que se desenvolvem no plano do modelo, cujas características se apresentam no Quadro
5.4 onde constam igualmente os valores calculados para as características dos varões de aço.
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Quadro 5.4 -Quadro resumo dos parâmetros de caracterização das vigas de distribuição e varões de aço (tirantes)

Node-to-Node
Viga de distribuição (0,8x0,6)
Varões de aço GEWI Ø32mm A950/1050

Rigidez axial EA (kN)
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑣𝑖𝑔𝑎 = 15840000
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑣𝑎𝑟ã𝑜
= 8442000
2,0

Após a execução da cortina de contenção procede-se à execução do aterro com os agregados
leves. Para o estabelecimento do aterro, definiu-se um novo material, com comportamento do tipo
Mohr-Coulomb, considerando um peso volúmico, 𝛾𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑣𝑒 = 5 kN/m3 e ângulo de atrito, φ’ = 35º.

5.4.1.2.

Fases de cálculo

A geração da malha de elementos finitos foi realizada segundo o mesmo procedimento
considerado anteriormente, através de uma fase de cálculo denominada por Gravity Loading. Definidas
as condições iniciais, prosseguiu-se então à definição das fases de cálculo, onde se consideraram as
fases mais significativas do processo construtivo proposto, cuja descrição pode ser observada no
Anexo V. Nas fases de escavação são desactivadas as camadas de terreno correspondentes à
eliminação do mesmo; nas fases de execução das cortinas, contrafortes e colocação dos varões de
aço, activa-se o elemento Plate. Na fase 23 e 24, realiza-se o aterro do volume de escavação, por
activação sequencial das camadas de solo, com o material tipo “agregado leve”. O faseamento
construtivo corresponde a um processo Stage Construction, do tipo Plastic. Por fim, associado ao
cálculo do fator de segurança no âmbito da estabilidade da última fase considerada, foi adotado como
tipologia de cálculo o método Phi/C Reduction.

5.4.1.3.

Resultados obtidos

No presente sub-capítulo apresentam-se os resultados correspondentes à modelação da
solução, ao nível dos deslocamentos ocorrentes no solo e nos elementos estruturais definidos. De
forma a proporcionar uma leitura contínua, os esforços associados a cada elemento encontram-se no
Anexo VI. Na Figura 5.4 e na Figura 5.5 encontra-se a configuração deformada da malha de elementos
finitos e os deslocamentos totais obtidos imediatamente após a conclusão das estruturas de contenção.
[mm]

Figura 5.4 - Configuração deformada da solução com Figura 5.5 – Deslocamentos totais da solução com
recurso a cortina de estacas e agregados leves, no final recurso a cortina de estacas e agregados leves, no
do processo da escavação (ampliada 50 vezes)
final do processo da escavação

Tal como se pode observar na Figura 5.4 e Figura 5.5, os deslocamentos máximos previstos
ocorrem na base da escavação, equivalentes a empolamentos do terreno, naturalmente expectáveis
devido à escavação e consequente descompressão do terreno, e especialmente no coroamento da
contenção superior (Psup), correspondentes sobretudo a um deslocamento horizontal no sentido da
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escavação. Relativamente aos deslocamentos verticais experimentados pelo solo, é de referir que os
empolamentos previstos pelo Plaxis são consideravelmente superiores face aos que ocorrem na
realidade, uma vez que o programa utilizado, intensifica o alívio de tensões e, consequentemente, os
deslocamentos referidos. Não obstante, uma vez que no modelo de comportamento do solo o Edescarga não
coincidente com o Erecarga, os empolamentos que o solo experimenta são, ainda assim, muito próximos
dos reais.
No que toca à estrutura de contenção, esperava-se à partida que o conjunto estaca-viga se
comportasse como uma estrutura porticada, o que, atentando à deformada da contenção superior (P sup)
– vide Figura 5.4 - de facto não se verifica. Perante esta constatação, tentou-se alterar o comportamento
da cortina, mas os resultados iam sempre ao encontro dos expostos, funcionando a mesma
praticamente como uma consola. Como tal, clarifica-se desde já que esta é uma limitação do modelo
adoptado, e particularmente da modelação em estado plano de deformação, não permitindo reproduzir
o comportamento real da estrutura. Em consequência deste desajuste, os esforços actuantes e os
deslocamentos obtidos são superiores ao expectáveis, sendo que estes últimos ultrapassam o limite
aceitável de deformação (limite máximo, em condições de serviço, da ordem de L/250, sendo L a altura
da escavação). Não obstante, mantém-se o modelo, uma vez que é uma reprodução do modelo de
cálculo assumido em sede de projecto de execução, o qual verificou todos os requisitos de segurança,
e que neste âmbito o mesmo serve especialmente para comparação com as soluções alternativas
recorrendo aos paineis de CSM. Como referido, os esforços actuantes nas cortinas de estacas da
contenção superior, lateral e inferior, e os deslocamentos sofridos pela mesma expõe-se no Anexo VI.
Relativamente à segunda abordagem de análise numérica da solução, ou seja, modelando as
cortinas com um único elemento do tipo Plate, conforme esquema da Figura 5.6, com a consideração
do conjunto cortina-contraforte na definição dos parâmetros de rigidez, verifica-se que a deformação
dos elementos, no final do processo construtivo, é relativamente inferior à da abordagem anterior,
consequência do efeito perfeitamente solidário entre as unidades que constituem a contenção. Tal como
se pode observar na Figura 5.7, os deslocamentos máximos ocorrem na base da escavação.

[mm]

Figura 5.6 - Configuração da malha deformada no final do Figura 5.7 - Deslocamentos totais obtidos na modelação
faseamento construtivo da solução com recurso a cortina da solução com recurso a cortina de estacas e agregados
de estacas e agregados leves (ampliada 50 vezes)
leves (Deslocamento máximo 49 mm)

Contudo, apesar de se registarem menores deformações, os esforços máximos a que a
estrutura está sujeita são superiores, como se pode observar, por exemplo, por comparação dos dados
da Figura A.VI.18 face aos da Figura A.VI.21 (Anexo VI). Tal explica-se já que, não obstante a contenção
apresentar maior rigidez axial e de flexão, não contempla travamentos intermédios, portanto a mesma
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comporta-se como uma consola pura. Para efeitos de verificação de segurança de cada elemento
utilizar-se-ão os esforços de cálculo obtidos para a primeira abordagem.

5.4.2. Solução com recurso a painéis de CSM e agregados leves – Sol.2
A modelação desta alternativa segue as mesmas premissas assumidas na definição da
segunda abordagem de análise da solução anterior, e explicadas em 5.4.1.1. Face à solução anterior,
manteve-se o afastamento de 5m entre contrafortes e o posicionamento dos elementos no modelo de
cálculo (cortina de contenção superiores e inferiores de ambas as plataformas e varões de
atirantamento de cortinas), pelo que a área de escavação é praticamente coincidente nas duas
soluções. Manteve-se igualmente os níveis de escavação. A diferenciação faz-se assim essencialmente
no tipo de elementos, que se constituem como paineis de CSM armados com perfis metálicos, bem
como nas dimensões dos mesmos, e consequentemente nas características resistentes dos mesmos.
Os painéis de CSM que constituem a parede de contenção e os contrafortes, foram igualmente
definidos com recurso ao comando Plate. A materialização dos varões de aço fez-se através da
utilização da ferramenta Node-to-node anchor. Apesar da existência de vigas de coroamento e
distribuição, nesta modelação não foi tida em conta a sua influência para resistência do conjunto.
O modelo adoptado para a análise da solução, representado na Figura 5.8 é o mesmo da solução
anterior, considerando que os Plate das cortinas principais correspondem ao conjunto-painel contraforte,
pelo que, ao longo da escavação, não se activam os Plate relativos aos elementos de travamento.

ZG1
ZG2-1

ZG3

ZG2-2

Figura 5.8 - Modelo de cálculo adoptado para a solução de estabilização com recurso a painés de CSM e agregados leves

5.4.2.1.

Caracterização dos elementos estruturais

A estrutura de contenção é constituida por uma parede contínua executada com o método de
CSM, materializada pela construção de paineis de secção 2,80x0,60m2, numa sequência de paineis
primários e secundários, os quais são armados com perfis metálicos do tipo HEB200, espaçados de
1,3m. De modo a diminuir a deformabilidade da cortina, há ainda a execução de um conjunto de paineis
transversais, que constituem os contrafortes de reforço, espaçados de aproximadamente 5m.
Atendendo ao tipo de terrenos ocorrentes, para a definição do material resultante da mistura solocimento foi considerado um módulo de deformabilidade, para os paineis, 𝐸𝐶𝑆𝑀 = 1 GPa, e para o aço
dos perfis, 𝐸𝑎ç𝑜 = 210 GPa, e um peso volúmico do betão, 𝛾𝐶𝑆𝑀 = 22 kN/m3. Dado que a contenção é
modelada por elemento tipo Plate, com comportamento elástico linear, calculou-se os valores à rigidez
de flexão, EI, e rigidez axial, EA, o peso, w, definidos por metro de desenvolvimento, e o coeficiente de
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poisson, igual a 0,3. As características dos tirantes de aço e dos agregados leves, aterrados após a
execução da cortina de contenção foram já estabelecidos em 5.4.1.1.
O esquema de funcionamento da estrutura de contenção modelada apresenta-se na Figura 5.9.,
o qual é semelhante ao utilizado na solução anterior, para o cálculo do conjunto cortina-contraforte.

Figura 5.9 - Esquema de funcionamento da solução de estabilização com recurso a paineis de CSM e agregados leves

Os resultados dos cálculos efectuados relativamente aos parâmetros de caracterização da
mesma estão expressos no Quadro 5.5.
Quadro 5.5 - Quadro resumo dos parâmetros de caracterização dos elementos de contenção com CSM e varões de
atirantamento das cortinas

Elemento

Rigidez de flexão EI (kNm2/m)

Peso
w

Rigidez axial EA (kN/m)

(kN/m/m)
Conjunto
parede-contraforte (1)
Painel 2,8x0,6m2 com
perfil HEB200//1,0m
Varões GEWI Ø32mm
A950/1050
(1)

𝐸𝑎ç𝑜 ∗ 𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑠 + 𝐸𝐶𝑆𝑀 ∗ 𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
5,0
= 15158013,53
𝐸𝑎ç𝑜 ∗ 𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑠 + 𝐸𝐶𝑆𝑀 ∗ 𝐼𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
1,3
= 23053,85
-

𝐸𝑎ç𝑜 ∗ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑠 + 𝐸𝐶𝑆𝑀 ∗ 𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
5,0
= 2994115,39
𝐸𝑎ç𝑜 ∗ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑠 + 𝐸𝐶𝑆𝑀 ∗ 𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
1,3
= 1723153,85
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑣𝑎𝑟ã𝑜
= 6495846,97
2,6

26,66

13,81

-

paineis de 2,8x0,6m2 armados com perfis metálicos HEB200//1,3m com contrafortes (5,2x0,6m2) espaçados 5,2m

5.4.2.2.

Fases de cálculo

O faseamento construtivo desta solução é idêntico ao definido para a solução anterior.
Contudo, note-se que para esta solução alternativa, se considera que os contrafortes da contenção da
plataforma inferior se iniciam o nível da própria parede, ou seja, à cota da plataforma de trabalho. Como
tal, à medida que se vai escavando nesta plataforma, vão-se realizando igualmente as vigas de
distribuição para solidarização dos elementos.

5.4.2.3.

Resultados obtidos

Os resultados obtidos na modelação numérica da escavação com recurso à tecnologia de CSM
apresentam-se seguidamente, quer referente à deformação do terreno e da estrutura no final do
faseamento construtivo estabelecido, representada na Figura 5.10 e Figura 5.11, como aos esforços a
que a contenção está sujeita nesse momento.
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[mm]

Figura 5.10 - Configuração da malha deformada no final Figura 5.11 - Deslocamentos totais obtidos na
do faseamento construtivo da solução com recurso a modelação da solução com recurso a cortina de estacas
e agregados leves (Deslocamento máximo 47 mm)
CSM e agregados leves (ampliada 100 vezes)

Assim, relativamente aos deslocamentos obtidos, verifica-se que a deformação da estrutura é
semelhante à obtida na segunda abordagem de análise da solução anterior. Os deslocamentos
máximos obtidos são da mesma ordem de grandeza, igualmente correspondentes a empolamentos do
terreno na base da escavação, cujo valor máximo é de aproximadamente 47mm. Os movimentos da
contenção são sobretudo para o interior da escavação, mas estão dentro dos limites aceitáveis de
deformação.
Ainda no âmbito da configuração deformada dos elementos de contenção, refira-se que na
Figura 5.10 se observa um movimento de flexão relativamente acentuado do M inf., no sentido da
escavação e da ordem de 40mm, que se considera excessiva e não representativa dos valores
esperados em contexto de obra. Relembre-se que para a modelação desta estrutura foi considerada a
menor espessura averiguada para a mesma, desprezando a contribuição dos contrafortes. Como já
referido, os contrafortes constituem elementos de travamento e logo aumentam a inércia à flexão da
estrutura, pelo que os deslocamentos reais serão inferiores aos modelados. Além disso, para a
consideração de valores mais apurados, dever-se-ia proceder ao refinamento da malha do muro, que
neste momento de análise não tem particular interesse.
Os esforços actuantes sobre o conjunto de elementos de contenção podem ser observados na
Figura A.VI. 22 e Figura A.VI. 13 (Anexo VI), correspondentes aos valores previstos para o conjunto
perfil-parede e para a parede sem contrafortes, em que consiste a contenção inferior da plataforma
superior, respectivamente. No que toca à ordem de grandeza, era expectável que os valores gerados na
modelação desta solução fossem ligeiramente superiores aos da solução anterior, uma vez que a rigidez
axial e de flexão é inferior. Os esforços de cálculo actuantes nos elementos, apresentados
resumidamente no Quadro A.VI. 1 do mesmo Anexo.

5.4.3.Solução com recurso a cortina de estacas (minimização da escavação) – Sol.3
A estrutura estabelecida para esta solução compreende essencialmente as estacas moldadas, que
se prolongam até ao estrato competente, com a disposição concordante com a planta e corte do Anexo IV.
Paralelamente à Sol.1, a caracterização da solução assenta maioritariamente na definição dos
parâmetros relativos ao elemento estaca, as quais são modeladas recorrendo ao comando Plate. A
materialização da viga de coroamento e dos varões de aço fez-se através da utilização da ferramenta
Node-to-node anchor. As características do betão e das armaduras foram referidas anteriormente.
Atendendo a estes elementos, o modelo de cálculo adoptado é o que consta na Figura 5.12.
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ZG1

ZG2-1

ZG3

ZG2-2

Figura 5.12 - Modelo de cálculo adoptado para a solução com recurso a cortina de estacas (minimização da
escavação)

Caracterização dos elementos estruturais

5.4.3.1.

Para caracterizar a contenção foram calculados os parâmetros associados a cada tipo de
elemento. Neste caso, definem-se as características associadas ao elemento estaca, Ø1200//1,0m nas
duas cortinas longitudinais, e Ø1000//1,0m nas estacas intermédias, com um afastamento de 3,0m; às
vigas de coroamento, para as quais se adoptaram uma secção de 1,0x1,2m2; e por fim aos varões
Ø32mm, em aço A950/1050, espaçados de 1m. Perante isto, os valores estimados para caracterizar
os mesmos elementos estão expostos no Quadro 5.6 e Quadro 5.7.
Quadro 5.6 - Quadro resumo dos parâmetros de caracterização das estacas para a solução com recurso a
cortina de estacas (minimização da escavação)

Plate

Rigidez de flexão EI (kNm2/m)

Rigidez axial EA (kN/m)

Estacas Ø1200//1,0m

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎
= 1679495,4
2,0
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐼𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎
= 539961,4
3,0

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎
= 18661060,36
2,0
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎
= 8639379,80
3,0

Estacas Ø1000//3,0m

Peso
w (kN/m/m)
28,27
19,54

Quadro 5.7 - Quadro resumo dos parâmetros de caracterização da viga de coroamento e tirantes de aço para a
solução com recurso a cortina de estacas (minimização da escavação)

Node-to-Node

Rigidez axial EA (kN/m)

Viga de coroamento (1,0x1,2m2)

𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑣𝑖𝑔𝑎 = 39600000,0
𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 ∗ 𝐴𝑣𝑎𝑟ã𝑜
= 16889202,11
2,0

Varões de aço GEWI Ø32mm A950/1050

5.4.3.2.

Fases de cálculo

O faseamento construtivo desta solução é muito simples, compreendendo apenas a escavação
até à cota da plataforma de trabalho, a partir da qual se escava o terreno, a fim de materializar as cortinas
de estacas, e seguidamente a execução das vigas de coroamento e atirantamento do Minf às mesmas.
Assim, as fases de cálculo relativas à solução são as que constam do Quadro V.2, no Anexo V.

5.4.3.3.

Resultados obtidos

Apresentam-se seguidamente os resultados da modelação numérica da solução em apreço,
respeitantes à configuração deformada do modelo, na Figura 5.13, e aos deslocamentos totais sofridos
pelo solo e pelos elementos estruturais, no final do processo construtivo, contemplados na Figura 5.14.
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[mm]

Figura 5.13 - Configuração da malha deformada no final Figura 5.14 - Deslocamentos totais obtidos na modelação
do faseamento construtivo da solução com recurso a da solução com recurso a cortina de estacas com
cortina de estacas, com minimização da escavação minimização da escavação (Deslocamento máximo 14 mm)
(ampliada 500 vezes)

Observando a Figura 5.13 verifica-se que, como esperado, a deformação dos elementos é
muito reduzida, tanto no sentido do deslocamento horizontal como vertical, correspondendo estes à
acomodação da cortina no terreno, necessária e suficiente à mobilização da resistência passiva. Os
esforços das estacas intermédias, correspondentes aos contrafortes, e os respectivos deslocamentos
expõe-se na Figura A.VI. 24 e Figura A.VI. 25, do Anexo VI. Com base nestes resultados, procedeu-se
à determinação dos esforços de cálculo actuantes nos elementos, apresentados resumidamente no
Quadro A.VI.2 do mesmo Anexo. Uma vez que os elementos funcionam em conjunto no sentido de
controlar as deformações do terreno subjacentes principalmente à plataforma inferior, os
deslocamentos da estrutura são muito reduzidos. No fundo, as estacas são sujeitas maioritariamente a
esforço axial, que corresponde quase exclusivamente ao peso da própria cortina. Quanto aos esforços
de corte e de flexão, apesar de reduzidos, nota-se que os valores máximos ocorrem ao nível da zona
de desenvolvimento da superfície de rotura preconizada na modelação da situação de referência.

5.5. Verificações de segurança relativas às soluções alternativas
A partir dos esforços máximo de cálculo e deslocamentos obtidos, para cada um dos elementos
estruturais definidos, nas modelações numéricas das soluções alternativas, procedeu-se às verificações
de segurança necessárias. A ordem de grandeza dos esforços obtidos na modelação da solução de
estabilização com recurso a cortina de estacas e agregados leves são relativamente próximos dos
estimados em sede do respectivo projecto de execução, expressos em [17], pelo que se exclui as
verificações associadas à mesma solução.
As verificações de segurança dos elementos dimensionados foi realizada com base no definido
pela EN 1992-1-1 [24] e pela EN 1993-1-1 [25], para as condições de Estados Limites Ultimos, utilizando
o combinações fundamentais de acções, e Estados Limites de Serviço, considerando combinações raras
e frequentes, com emprego dos respectivos coeficientes de segurança parciais, conforme Anexo VII.

5.6. Plano de Instrumentação e Observação
O plano de instrumentação e observação (PIO) encontra-se vocacionado para prevenção e
para a gestão de riscos de obras, sendo um elemento extremamente importante no que toca a obras
de cáracter geotécnico. Os objectivos do PIO assentam na garantia da realização, em condições de
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segurança e de economia, dos trabalhos relativos às intervenções realizadas, assim como a análise do
comportamento das estruturas e das infra-estruturas vizinhas durante e após a execução da obra.
A importância deste plano está associada à possibilidade de validação das premissas
assumidas no desenvolvimento dos projectos, do modelo teórico adoptado e/ou efectuar as respectivas
alterações, se necessário, durante a construção. Permite ainda a análise do comportamento da
estrutura durante a sua vida útil e a identificação de anomalias no comportamento das mesmas, o que
permite uma intervenção correctiva atempada.
No contexto da obra de restabelecimento da segurança ao nível do Miradouro, o plano de
instrumentação deverá ser materializado no terreno por meio de aparelhos de medição e observação,
que têm como função maioritária a aferição de deslocamentos, horizontais e verticais, das estruturas
de suporte e dos edifícios vizinhos, do dispositivo geológico e das cortinas de contenção. Para tal,
propõe-se a instalação de alvos topográficos e colocação de calhas inclinométricas (inclinómetros) no
interior da estrutura de contenção. De acordo com [17], os alvos topográficos são constituídos por
placas metálicas planas onde se colocam os alvos. A selagem da base da calha deverá ser feita a uma
profundidade tal que não seja influenciada pelos trabalhos em execução ou por movimentos
deformacionais das estruturas e dos terrenos adjacentes ao objecto de observação. Posto isto, a
localização proposta para os aparelhos de medição está definida nas peças desenhadas
correspondentes às soluções, no Anexo IV. Contudo, é natural que os mesmos possam vir a sofrer
reformulações no decorrer da obra, em função da análise dos pressupostos de base e da evolução do
comportamento das estruturas instrumentadas.
A respeito da frequência de leituras dos aparelhos, e tendo por base o definido em sede do
projecto de execução da solução com recurso a cortina de estacas e agregados leves, cujas
considerações constam em [17], preconizam-se leituras semanais, desde a fase de escavação, e até
terem sido terminados os aterros de compensação com materiais leves (em ambas as soluções
alternativas); quinzenal durante um período de 4 meses e de periodicidade mensal durante os 12 meses
subsequentes.
Com base nos valores dos parâmetros definidos em projecto, e dos valores expectáveis de
deslocamentos ou deformações, é necessário definir critérios de alerta. Estes critérios implicam a
definição de limites compatíveis com o funcionamento e segurança da estrutura. Atendendo ao
enquadramento urbano e geológico em que se insere a solução de estabilização, é possível estimar,
de modo idêntico ao expresso em [17], como critérios de alerta, deslocamentos máximos da ordem de
40mm no sentido horizontal, e de cerca de 15mm no sentido vertical; como critério de alarme,
deslocamentos máximos da ordem de 60mm no sentido horizontal, e de cerca de 30mm no sentido
vertical.
Quando os critérios de alarme forem excedidos deve-se recorrer a medidas de reforço da
estrutura ou a verificação da eficiência das soluções projetadas. Assim propõe-se o incremento da
drenagem do terreno, através da limpeza dos drenos e dos canais de escoamento de água existentes
no Minf, de modo a garantir a drenagem eficaz do talude, bem como o reforço da estrutura de contenção,
adjacente às eventuais superfícies de deslizamento.
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6. Análise comparativa de soluções
No presente capítulo desenvolve-se um estudo comparativo entre as várias soluções de
estabilização descritas e caracterizadas ao longo do capítulo 5, tecendo considerações sob o ponto de
vista técnico, com base em fundamentos teóricos e no comportamento manifestado ao longo da
modelação numérica dos mesmos. Analisa-se, igualmente, a validade das soluções propostas no que
toca ao aumento das condições de estabilidade da encosta onde se insere o Miradouro. Realiza-se
ainda uma análise comparativa da adequabilidade das propostas ao enquadramento do caso de
estudo. Por fim, expõe-se uma análise económica comparativa simplificada, de forma a avaliar a
viabilidade económica de cada uma. Refere-se, desde já, que toda a análise seguinte assenta nas
premissas e simplificações assumidas ao longo do desenvolvimento da presente dissertação, pelo que
a validade de tal análise está condicionada às mesmas.

6.1. Considerações técnicas
Atentando à natureza diversa de considerações inerente ao processo de estabelecimento das
soluções alternativas, em primeira instância procede-se à comparação técnica da solução referente à
contenção com recurso a cortina de estacas, face àquela que considera a mistura de solo-cimento para
efeitos de sustimento dos terrenos.
Como referido anteriormente, a solução com recurso aos painéis de CSM configura-se no
sentido de corresponder a um método alternativo de contenção periférica, não obstante ser capaz de
responder aos objectivos expressos na solução base, isto é, possibilitar igualmente a diminuição do
peso instabilizante, por escavação do terreno correspondente ao aterro e posterior aterro com materiais
mais permeáveis e com menor peso volúmico, denominados de agregados leves.
Em termos teóricos, e segundo [27], a aplicação de tecnologias que recorram ao tratamento de
terreno, com execução de elementos de solo-cimento, apresentam inúmeras vantagens, podendo,
desde logo, destacar-se a versatilidade e a rapidez de execução, além do facto de dispensar trabalhos
de escavação e transporte a vazadouro com vantagens técnicas e económicas, Uma das
especificidades desta tecnologia é o facto de permitir incorporar o solo in situ na própria estrutura,
diminuindo a necessidade de escavação e transporte de material a vazadouro, com vantagens técnicas
e económicas, ao contrário do que acontece com outras técnicas construtivas. nomeadamente
execução de cortinas de estacas ou paredes moldadas. De facto, existe um aproveitamento do solo
existente como material de construção, e mesmo um terreno não competente para uma determinada
obra de engenharia ao ser tratado e descontaminado pode integrar na sua totalidade a solução final.
Note-se que no caso específico da solução em apreço o volume de escavação “poupado”,
comparativamente ao volume de escavação das duas plataformas é pouco significativo, mas tal não
implica que a incorporação do material natural não se constitua como uma vantagem sobre outros
métodos. Outra das vantagens prende-se com o equipamento de furação, que permite a escavação de
vários tipos de materiais com o mesmo elemento e, portanto, apresenta um elevado rendimento de
trabalho, o que se traduz em termos comparativos, obviamente na diminuição do tempo de execução
Refira-se ainda que durante o processo construtivo há um controlo constante da geometria do painel,
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e a preocupação de existir uma sobreposição entre os painéis, o que se traduz normalmente num
produto final com boas propriedades mecânicas. Contudo, as suas características estão condicionadas
pelo tipo de terreno, contrariamente ao que se verifica para as estacas, cujas características finais se
conhecem à partida.
A tecnologia recorrendo a cortina de estacas constitui uma das soluções tradicionais de
contenção periférica e fundação profunda, amplamente utilizada para esses fins. Tal dissiminação está
associada tanto à elevada rigidez da estrutura como à versatilidade da solução. Relativamente às
soluções com recurso a CSM, para a mesma espesurra de contenção, as estacas constituem
elementos mais rígidos, quer à flexão, como ao corte, uma vez que o betão armado tem um módulo de
deformabilidade muito superior à da mistura solo-cimento. Relembre-se que no caso de estudo, para
promover a resistência dos paineis de CSM, próxima da conferida pela cortina da solução base de
contenção, foi necessário reforçá-los com perfis metálicos.
Com base nos resultados da modelação efectuada para cada uma das soluções referidas, e no
dimensionamento e verificação de segurança das mesmas, ambas as soluções se mostraram válidas,
atingindo bons resultados a nível estrutural e de adequabilidade construtiva. Perante o cenário em estudo,
e analisando os resultados da modelação numérica, verifica-se que no final dos correspondentes
faseamentos construtivos das soluções foram obtidos coeficientes de segurança aproximadamente 1,5
vezes superiores ao estabelecido para a situação de referência actual, passando de 1,1 para
aproximadamente 1,6 nas duas soluções. Em conformidade com o expectável, a substituição do material
natural, com fracas características mecânicas, pelos agregados leves tem como consequência o
aumento da segurança à estabilidade global da encosta onde sita o Miradouro. Além disso, as
estruturas que possibilitam a contenção da escavação, têm ainda um papel importante na estabilização
do local, na medida em que se traduzem num aumento da estabilidade, ao interceptarem a superfície
de rotura que se vinha a desenvolver sob as plataformas e respectivos muros de suporte. Relativamente
a estes últimos, com a diminuição dos impulsos actuantes no seu tardoz, espera-se que cesse o
movimento que vêm experimentando.
Não obstante a semelhança entre os factores de segurança obtidos para as duas primeiras
soluções, verificam-se algumas diferenças em relação às envolventes de rotura associadas, as quais se
apresentam na Figura 6.1 e Figura 6.2, respectivamente para a solução Sol.1 e Sol.2.
[m]

Figura 6.1 - Envolvente de rotura no final do processo de escavação e reaterro com agregados leves, da solução
Sol.1 (FS=1,63)
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[m]

Figura 6.2 - Envolvente de rotura no final do processo de escavação e reaterro com agregados leves, da solução
Sol.2 (FS=1,55)

Da análise das figuras anteriores, é possível constatar que, para a primeira solução (Sol.1) a
envolvente de rotura associada abrange uma área extensa, englobando praticamente todo o
desenvolvimento transversal do espaço do Miradouro, o que acaba por se traduzir num mecanismo
menos gravoso a nível global. Quanto à envolvente da Sol. 2, o mecanismo de rotura corresponde
também a uma perda de estabilidade global, onde as estruturas de suporte se incluem na massa
instabilizante. No entanto, a área de influência da rotura associada a esta última solução é mais reduzida,
indicente sobretudo ao nível da plataforma inferior, constituindo assim um mecanismo de instabilização
mais gravoso que o anterior.
No que se refere ao comportamento estrutural, as duas soluções anteriores apresentaram
resultados bastante semelhantes, nomeadamente no que diz respeito à deformada da contenção e de
valores máximos de deslocamentos, o que é natural, uma vez que a geometria adoptada é muito
semelhante e o pré-dimensionamento dos painéis de CSM foi realizado no sentido de disporem de
características resistentes aproximadas à cortina de estacas.
Atendendo ao contexto urbano em que se insere o caso de estudo, ambas as soluções de
contenção se revelam adequadas, visto que contemplam a execução da estrutura antes da escavação
do terreno, e assim evitam a descompressão do terreno e eventuais riscos de assentamento das áreas
envolventes. No final da escavação, a deformação das estruturas está dentro dos limites aceitáveis,
pelo que não se esperarão problemas a esse nível.
Não obstante, relembre-se as dificuldades inerentes à movimentação do volume de material
escavado e transporte a vazadouro. A mobilização do equipamento na zona é dificil de contabilizar em
termos económicos, mas é claramente uma dificuldade e condicionante à adopção destas soluções.
A solução alternativa, Sol.3, foi assim definida com o objectivo de incrementar a estabilidade
global, mas evitando a escavação dos terrenos subjacentes ao Miradouro. Além disso, houve como
preocupação criar uma estrutura igualmente flexível, caso posteriormente seja de interesse aproveitar
a área correspondente. Em termos técnicos, esta solução diferencia-se das anteriores ao nível da
função, que nao é a de contenção da escavação, mas sobretudo a intersecção da superfície de
deslizamento preconizada. Os elementos definidos para a solução são relativamente robustos, a fim
de controlar não só a deformação do Msup como os movimentos do terreno no sentido da Rua das
Taipas. A solidarização das estacas das cortinas principais em profundidade é garantida por estacas
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secantes não armadas. A ligação das cortinas e dos alinhamentos intermédios, tipo contraforte, é feita
por vigas de coroamento rígidas no topo das mesmas. O facto de todos os elementos da estrutura
estarem ligados entre si permite o confinamento do terreno no interior da grelha de estacas, e assim a
diminuição dos impulsos sobre o Minf e a promoção do aumento da sua estabilidade.
Relativamente aos resultados da modelação numérica desta última solução, verifica-se que
apesar da robustez dos elementos que a constituem, o incremento da segurança na estabilidade global
do local fica áquem das obtidas para as soluções que contemplam a escavação das plataformas. O
factor de segurança obtido após a execução das estacas foi de 1,4, o que se considera insuficiente para
garantir a segurança da encosta a longo prazo. A envolvente de rotura correspondente apresenta-se na
Figura 6.3.
[m]

Figura 6.3 - Envolvente de rotura no final da execução da cortina de estacas, da solução Sol.3 (FS=1,39)

Atentando na envolvente de rotura representada na figura acima, e confrontando com as
representadas na Figura 6.1 e Figura 6.2, verifica-se que a área crítica é mais reduzida, concentrandose sobretudo junto ao Msup. Perante isto, verifica-se que o mecanismo de rotura é, comparativamente
aos anteriores, mais localizado. Tal facto deverá justificar-se pela elevada robustez das cortinas de
estacas, na medida em que reduz significativamente os impulsos actuantes sobre os muros de
alvenaria inferiores, o que se traduz numa “transferência” da superfície crítica para uma zona mais
superficial, ao nível das cotas da plataforma inferior e perto do M sup, onde o elevado peso da estrutura
induz deslocamentos significativos, superiores aos registados ao nível das cortinas, daí as diferenças
ao nível da envolvente de rotura. Note-se que a solução 3 se desenvolve apenas na plataforma inferior,
pelo que a contenção do terreno abaixo do Msup é apenas conferida pela cortina de estacas inferior, ao
contrário das soluções anteriores, que contemplavam duas cortinas adjacentes ao mesmo muro, e
portanto um maior controlo de deformações do mesmo
Ainda relativamente à última solução proposta, acrescenta-se que não foi realizada uma análise
em condições dinâmicas, mas que face ao valor do factor de segurança obtido para a situação estática
ser tão baixo, não se prevê que a solução proposta seja suficiente para resistir em caso de sismo.
Perante isto, preconiza-se a necessidade de complementar a solução proposta com um reforço ao nível
do muro que confronta com a Travessa do Fala Só.
Efectivamente, a solução de estabilização preconizada para o caso de estudo compreende
uma estrutura de contenção idêntica à solução 3, com cortina de estacas moldadas e contrafortes,
igualmente de estacas mas, face às considerações anteriores, contempla um reforço da mesma ao
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nível dos muros inferiores, com recurso a microestacas subhorizontais. Estes elementos funcionam
como uma espécie de pregagem das estruturas de alvenaria ao terreno, controlando os deslocamentos
dos muros, o que consequentemente se traduz num incremento da estabilidade dos mesmos, e logo
também da estabilidade global. A solidarização das microestacas faz-se por meio de um sistema de
vigas de betão armado, embutidas nos muros, conforme se pode observar na Figura 6.4.
Plataforma inferior

Cortina de estacas

Rua das Taipas

Travessa do Fala Só

LEGENDA

Figura 6.4 - Solução de estabilização preconizada na encosta onde sita o Miradouro de São Pedro de Alcântara

6.2. Análise económica entre soluções
No presente sub-capítulo efetua-se, de uma forma aproximada, a análise económica entre as
soluções construtivas consideradas, por forma a avaliar a viabilidade económica da aplicação das
mesmas. Foram negligenciados à partida os custos associados à mobilização de equipamentos,
montagem de estaleiro e aparelhos de instrumentação e monitorização.
Atentendo à elevada quantidade de elementos que constituem as soluções, procurou-se ter em
conta as operações construtivas de maior relevância para a sua execução, sendo adoptadas algumas
aproximações e simplificações que se vão explicitando.
Face à semelhança entre as duas primeiras soluções, considera-se uma análise comparativa
tendo em conta apenas os elementos de diferenciação, o que assenta nos elementos constituintes da
contenção. Para a completa definição dos elementos construtivos em estudo, no que toca à sua
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dimensão e geometria, considerou-se o levantamento topográfico e as peças desenhadas do projeto
de execução da solução com recurso a cortina de estacas e agregados leves. Assumiu-se desde já
como simplificação que, na plataforma superior, as estacas da cortina superior e laterais têm todas o
mesmo desenvolvimento, e não comprimentos alternados como estipula o projecto de execução,
estando fundadas à mesma cota.
Os custos associados à execução da solução com recurso à cortina de estacas referem-se: ao
processo de furação, com recurso ao equipamento de vara kelly, para estacas de 600mm e 800mm de
diâmetro; à betonagem da estaca, cujo custo unitário inclui o fornecimento e transporte de betão C30/37
e a própria colocação do betão, através da bombagem com recurso à tremie; ao custo da armadura,
considerando que no valor unitário se inclui todo o fornecimento e transportes dos varões, os trabalhos
de dobragem, amarração, emendas, corte dos varões e colocação dos mesmos no interior do furo. No
Quadro VIII.1, do Anexo V apresentam-se as operações mais importantes associadas à execução das
cortinas de estacas e respectivos contrafortes.
Em termos relativos, os maiores custos da solução acima descrita são afectos aos varões de
armadura necessários para garantir a resistência e ductilidade das estacas. Considerando apenas os
elementos relativos à estrutura de contenção, estima-se que o custo associado ao seu processo
construtivo ronde os 2,41 milhões de euros (soma do custo (1) e (3), do Quadro VIII.1 e Quadro VIII.3,
no Anexo VIII).
Para efeitos de comparação das duas soluções que implicam a escavação ao nível das
plataformas, relativamente à solução com recurso à tecnologia de CSM, admitiu-se um custo unitário
de execução dos painéis de 80,0 €/m3, garantindo que os requisitos de resistência e de geometria
previamente referidos são respeitados. De salientar que no custo associado à execução dos painéis de
CSM, estão englobadas as despesas do processo de mistura e da quantidade de cimento necessária.
Tendo em conta que na execução dos paineis é necessário garantir uma sobreposição de 20cm,
considerou-se no cálculo do número de paineis que cada um tem um desenvolvimento de 2,6m. Para
obter o custo dos perfis metálicos, assumiu-se o preço unitário de 1,1€/kg para o aço, considerando
para o custo total o peso por metro linear (kg/ml) de cada perfil HEB200 e HEB300, que corresponde a
61,3kg/ml e 117kg/ml respectivamente. Por simplificação, considerou-se que as vigas de coroamento
e de distribuição dos elementos das cortinas da plataforma superiores eram idênticas à da solução
Sol.1, pelo que estes elementos não se incluem na análise comparativa entre estas. Assim, resumemse no Quadro VIII.2, do Anexo VIII os valores estimados para realização da contenção da escavaçao
com recurso à tecnologia de CSM.
Por análise dos valores expresso no quadro anterior verifica-se que o custo de execução dos
paineis da estrutura de contenção é quase igual ao custo dos perfis metálicos de reforço dos mesmos.
Note-se a propósito destes valores que a soluções que contemplam os painéis de CSM apresentam
características que dependem das características do solo, e, portanto, apresentam um módulo de
deformabilidade relativamente reduzido, pelo que é em regra necessário recorrer aos perfis metálicos
para aumentar a rigidez da cortina de contenção.
Com base no exposto nos quadros anteriormente citados estima-se que o custo monetário
associado à primeira alternativa de estabilização (Sol.2) seja de aproximadamente 2,11 milhões de
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euros (custo total resulta dos custos parciais (2) e (3) do Quadro VIII.2 e Quadro VIII.3, no Anexo VIII).
Comparativamente, verifica-se que esta solução é mais económica do que a que contempla a
realização da cortina de estacas. Assim, se considerarmos apenas os custos relativos à execução da
contenção, constata-se que há uma diminuição do preço em cerca de 305450€, o que corresponde a
uma poupança de cerca de 16% face à Sol.1. Refira-se, desde já, que, mesmo que o preço unitário,
para o processo de escavaçao com recurso á tecnologia de CSM, fosse de 90€/m3, a solução associada
continuava a ser mais económica que a anterior (custo total da contenção de aproximadamente 2,196
milhões de euros, nesse caso), pelo que é uma alternativa bastante viável. Além disso, na solução com
cortina de estacas, em conformidade com a modelação numérica da mesma, não se considerou a
influência do paramento de betão armado previsto no projecto de execução para solidarização das
estacas dos contrafortes. No caso da solução de CSM, pressupondo à partida que os paineis são bem
executados, estes elementos de ligação são dispensáveis, o que naturalmente se traduz num aumenta
da diferença em relação aos custos totais.
A fim de desenvolver uma comparação entre as soluções anteriores com a segunda alternativa,
definiram-se os restantes elementos, comuns às duas soluções anteriores e, portanto, definidas
separadamente do processo construtivo. De forma a providenciar uma análise não exaustiva, para as
vigas de distribuição e de coroamento assumiram-se dimensões iguais para as duas soluções e valores
unitários estimados por volume (m 3), os quais resultaram de cálculos ponderados dos custos
associados à cofragem, betonagem e processos relacionados com as armaduras, compreendendo
colocação e fornecimento do material. Uma vez que não se considerou o paramento em betão armado
na solução de contenção com cortina de estacas, a área de betão projectado contempla a zona dos
contrafortes, apesar de ter sido feita uma aproximação uma vez que as estacas têm uma forma circular.
O custo unitário do betão projectado inclui o próprio material e as fibras metálicas de reforço do mesmo.
Para os restantes elementos, adoptaram-se os valores e medições expressos em [17], resumindo-se
finalmente os resultados no Quadro VIII.2 e no Quadro VIII.3, no Anexo VIII.
Com base nos resultados expressos nesses quadros, estima-se que os restantes elementos
que compõe as soluções de contenção tenham um custo total de aproximadamente 471 mil euros,
correspondendo a um aumento aproximado de 20% a 22% relativamente ao custo de execução da
própria estrutura de contenção. Tais elementos permitem solidarizar todos os elementos da estrutura,
pelo que a sua influência no bom funcionamento da estrutura justifica o custo total.
Somando os valores parciais obtidos, (1)+(3)+(4) para a solução com cortina de estacas, e
(2)+(3)+(4) para a alternativa com recurso a CSM, estima-se um custo total aproximado de 3,76 milhões
de euros e 3,45 milhões de euros, respectivamente. Refira-se mais uma vez que os valores estimados
são apenas referentes à própria estrutura de contenção, e posterior reaterro, não se tendo contabilizado
nem os custos associados à reposição do mobiliário urbano em ambas as plataformas, nem os diversos
constrangimentos associados às soluções.
Não obstante o exposto, o que mais interessa clarificar em termos de custos nestas soluções
é a significativa influência do processo da escavação no custo total das mesmas. Atentando no Quadro
VIII.4, verifica-se que a escavação de material corrrespondente à zona ZG1, e o posterior aterro com
materiais leves corresponde a aproximadamente 36% a 39% do valor total estimado para as soluções.
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A acrescentar a estes custos, estão ainda outros que devem ser considerados, e que se prendem com
a gestão de resíduos, cujos custos são directamente relacionados com o volume de material escavado.
Como referido, a segunda solução alternativa vem no sentido de incrementar as condições de
estabilidade do Miradouro, evitando, contudo, a escavação ao nível das plataformas e
consequentemente os custos associados à movimentação de terras, condicionados ainda pelas
dificuldades de logística e de transporte dos mesmos na zona envolvente.
Os elementos e custos associados a esta solução são relativamente simples, contemplando: o
processo de escavação até ao nível da plataforma de trabalho para realização do alinhamento
transversal de estacas (contrafortes) e da cortina principal inferior e posterior reaterro com materiais
seleccionados; vigas de coroamento dos mesmos elementos, e da cortina principal superior e inferior;
e o processo de ligação do Minf às vigas de coroamento através dos varões de aço, incluindo o
fornecimento de material e reabilitação do paramento exterior do Msup, a fim de “esconder” a cabeça
dos tirantes. Para o custo das soluções, considerou-se que: a armadura das estacas foi definida com
base nas verificações de segurança, e é idêntica para todas os elementos armados; as estacas dos
alinhamentos intermédios, uma vez que servem sobretudo para solidarizar os elementos, prolonga-se
apenas até 2m abaixo da cota mínima registada para o Minf (cota 40,45 na sondagem S4); o volume de
betão foi calculado considerando a sobreposição entre as estacas; a viga de coroamento das cortinas
principais apresenta um secção 1,2x1,0m, enquanto a viga de coroamento dos contrafortes tem uma
dimensão 1,0x1,0m; por fim, considera-se uma altura máxima de escavação de 2m, considerando uma
área de escavação por metro idêntica às soluções anteriores para a plataforma inferior.
Assim, de forma idêntica ao exposto para as soluções anteriores, os custos associados ao
processo construtivo encontram-se no Quadro VIII.5, do Anexo VIII. Dos resultados obtidos, verifica-se
que a solução alternativa é mais económica que as soluções anteriores, com um valor total de
aproximadamente 2,6 milhões de euros, o que se traduz numa poupança aproximada entre 25% e 30%
em relação às mesmas.
No Quadro 6.1 apresenta-se um resumo dos custos estimados para as soluções.
Quadro 6.1 - Custos estimados associados às soluções de estabilização

Processo associado

Nr.

Custo total associado às execução das cortinas
de estacas - Sol.1
Custo total associado às execução das cortinas
de CSM - Sol.2
Custo dos elementos comuns às estruturas de
contenção das plataformas
Custo relativos ao processo de escavação e
reaterro das plataformas – Sol.1 e Sol.2
Custo total associado às execução das cortinas
de estacas – Sol.3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Valor estimado

Valor total
solução

1 939 764 €

3 756 095 €

1 634 312 €

3 450 643 €

471 154 €

-

1 345 177 €

-

2 627 724 €

2 627 724 €
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7. Conclusões
7.1. Considerações gerais
A presente dissertação foi realizada no sentido de contemplar a aplicação dos conhecimentos
adquiridos ao longo da formação académica, nomeadamente na área de especialização de geotecnia, a
um caso particular, relativo à pré-instabilização de um talude em meio urbano. Após a análise do problema
em estudo, e a definição e análise de soluções susceptíveis de restabelecer as condições de segurança,
e não obstante as incertezas e simplificações afectuadas, pode-se afirmar que os objetivos propostos
foram atingidos de uma forma satisfatória. Neste sentido, resta agora tecer alguns comentários sobre os
aspectos abordados, a análise desenvolvida e os resultados obtidos.
A fim de constituir uma base teórica ao trabalho desenvolvido, expõs-se inicialmente, de forma
resumida, os aspectos mais importantes a considerar na análise de estabilidade de taludes, respeitante
particularmente aos factores que induzem ou potenciam situações de risco ou, de forma mais gravosa, a
rotura do terreno. Neste seguimento, verificou-se a natureza diversa de causas e agentes associados a
fenómenos deste género. De forma genérica, a instabilidade de taludes é controlada por uma cadeia de
eventos, de origem complexa, uma vez que envolvem uma infinidade de fatores que se associam e se
entrelaçam, mas a sua relativa compreensão por parte do engenheiro é na maioria das vezes crucial
para a definição e escolha das melhores soluções para cada situação. Perante isto, note-se que as
consequências intrínsecas a cenários de instabilidade de taludes em meio urbano, como o que apresenta
no caso de estudo, apresentam geralmente como consequência danos e prejuízos avultados. Por
conseguinte, a detecção atempada de situações de potencial risco é crucial, e para tal deve contribuir o
olhar atento das entidades responsáveis e os técnicos especializados. A preocupação com o
ordenamento do território é também crucial para a minimização de ocorrências desta natureza.
Apresentaram-se ainda os principais métodos de análise de estabilidade de taludes, verificandose a sua evolução significativa ao longo do tempo, no sentido de permitirem estimar o comportamento
dos materiais naturais, com significativa exactidão. Para isto, muito contribuiu o desenvolvimento dos
sistemas computacionais e dos programas de análise, ao permitir incorporar modelos constitutivos
sucessivamente mais complexos, bem como simular faseamentos construtivos e a existência de
elementos estruturais de diferentes naturezas, possibilitando a estimativa de níveis de tensões e
magnitude das deformações, que podem ser mais determinantes do que o próprio factor de segurança à
rotura, na concepção do projecto. Consequentemente, constituem ferramentas muito úteis, por exemplo,
para análise de diversos cenários geológicos e definição de soluções geotécnicas. No âmbito teórico da
temática dos taludes, explicitaram-se ainda resumidamente as principais soluções de estabilização, que
serviram de base à definição das afectas ao caso de estudo.
Tendo por base a revisão bibliográfica realizada, procedeu-se seguidamente à análise do
fenómeno de pré-instabilização preconizado ao nível dos terrenos subjacentes ao Jardim de São Pedro
de Alcântara, por forma a compreender as causas e o mecanismo que estão na base da perda de
estabilidade das estruturas de suporte do Miradouro, reconhecido, em primeira instância, através da
observação de fendas verticais nas extremidades do muro inferior.
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Da análise dos diversos documentos técnicos, onde se incluem os relatórios com os resultados
da monitorização topográfica e dos inclinómetros implementados no local, verificou-se a existência de
uma potencial superfície de deslizamento que se desenvolve nos terrenos subjacentes ao Miradouro, e
que passavam abaixo da cota de fundação das estruturas de suporte, que explicavam a movimentação
do Minf preconizado pela abertura de fendas, bem como outras patologias, como assentamentos de
terreno na plataforma inferior. Perante a posição da superfície de deslizamento identificada, conclui-se
que uma solução que se baseasse apenas no reforço das estruturas de suporte não seria suficiente, uma
vez que as mesmas se inserem na massa de solo destabilizante.
A fim de avaliar a estabilidade global da encosta, procedeu-se então ao estabelecimento de um
modelo geológico-geotécnico do terreno, em conformidade com os resultados da prospecção geotécnica
efectuada ao nível das plataformas do Miradouro, e da geometria aferida para as estruturas de suporte,
para os quais se estimou um conjunto de parâmetros geotécnicos coadunantes com o tipo de materiais
que compõe o dispositivo geológico e com a situação de pré-instabilização. A avaliação das condições
de estabilidade compreendeu, primeiramente, a utilização de um programa de análise numérica de
formulação mais simples, baseado na teoria de equilíbrio limite, o Slope/W, que permitiu a razoável
compreensão do comportamento do dispositivo geológico frente ao mecanismo de ruptura, e a algumas
incertezas relativas às estruturas de suporte do Miradouro, de forma preliminar, servindo de base ao
estabelecimento de uma situação de referência mais fidedigna, e analisada seguidamente no programa
de análise limite, Plaxis 2D. A semelhança entre as superfícies de deslizamento crítica e os coeficientes
de segurança obtidos nas duas abordagens de análise, permitem concluir a validade ambas as
metodologias de análise numérica.
Refira-se que não foram perfeitamente esclarecidas as causas que induziram a perda de
estabilidade que se verifica. Contudo, efectuou-se um diagnóstico simplificado relativo à estrutura de
contenção inferior, tendo por base os parâmetros assumidos para caracterização do dispositivo geológico
relativamente, que permitiu esclarecer sobre a reduzida segurança do Minf aos estados limites de
derrubamento e deslizamento. Concluiu-se desta forma que é provável que a estrutura de suporte inferior
não tenha sido dimensionada para os impulsos efectivamente actuantes sobre a mesma no presente. É
de notar que o solo relativo à zona ZG1 apresenta características resistentes muito reduzidas, e apresenta
um desenvolvimento em profundidade significativo, o que se traduz numa carga actuante elevada sobre
as estruturas de suporte inferiores, que provavelmente não foram contempladas no dimensionamento
inicial do muro, visto que a sua função foi sendo alterada ao longo dos tempos. Face a isto, é natural que
a alteração das condições iniciais tenha potenciado a instabilização do local. Não obstante, presume-se
que na origem do problema esteja a percolação de água ao longo do tempo, devido à sucessiva
construção na encosta e impermeabilização das zonas adjacentes.
Perante o cenário descrito, e face à geometria da superfície de deslizamento preconizada,
considerou-se insuficiente o reforço das estruturas de suporte, pelo que se propõs soluções de
estabilização que contemplam a materialização de elementos de “costura” da superfície de rotura,
fundadas no estrato competente, de modo a incrementar a resistência ao corte do terreno e
consequentemente o aumento da segurança. Na base da definição das soluções esteve a preocupação
de se apresentarem opções alternativas viáveis aquela apresentada à CML, elucidando primeiramente
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uma diferenciação técnica e depois estrutural. A análise das soluções fez-se com recurso ao programa
Plaxis 2D, o que permitiu o dimensionamento dos elementos que as compõe bem como comprovar a
validade das soluções na resolução do problema.
Com base nos resultados obtidos é possível assegurar que todas as soluções estudadas
actuaram no sentido do incremento relativo da segurança da encosta onde se insere o Miradouro.
Por comparação particular, relativamente à solução com recurso ao paineis de CSM (Sol.2), esta
verificou-se ser uma alternativa viável à Sol.1, quer no âmbito técnico, por apresentar um comportamento
adequado, cumprindo as verificações de segurança necessárias, produzir o aumento da segurança à
estabilidade global em aproximadamente 1,5 vezes, face à situação de referência, como em termos
económicos, por ser relativamente menos dispendiosa que a solução com recurso à cortina de estacas.
Como tal, é possível afirmar que a execução da contenção em painéis de CSM revelou ser adequada
tendo em conta os condicionalismos existentes no local, nomeadamente a sua compatibilização com as
condicionantes de natureza geológico-geotécnico. No que toca à solução que minimiza a escavação,
comparativamente às anteriores, revelou ser uma solução relativamente dispendiosa, que apesar de
colmatar o problema da movimentação de terras no local, apresentou menor eficácia relativa na solução
de estabilização do Miradouro, devendo assim e num futuro próximo vir a ser complementada.
Neste sentido, e à parte das questões económicas, verificou-se que as soluções que pressupoem
a diminuição do peso instabilizante tem um efeito relativamente superior nesse aumento, produzindo
factores de segurança superiores, comparativamente à solução que minimiza o volume de escavação.
De facto, como referido, o aterro correspondente à zona ZG1 apresenta fracas características mecânicas,
pelo que as soluções que contemplam a sua escavação têm um efeito benéfico maior, na medida em que
não só diminuem a massa de solo instabilizante, logo aumentando o factor de segurança à estabilidade
global, como promovem a diminuição dos impulsos actuantes sobre a estrutura de suporte e o incremento
da sua própria estabilidade. Refere-se que para se obterem valores de FS equiparáveis entre as soluções
que contemplam a escavação, e a que minimiza a escavação, a plataforma inferior deveria ser “armada”
com uma estrutura muito densa. Tendo em conta que a solução em apreço contempla como elemento de
estabilização cortinas de estacas, e que para sua a execução há volume de escavação proporcional à
área da estaca, esta solução não serviria o propósito para que foi pensada, ou seja, evitar a movimentação
de terras e, portanto, deixaria de ser válida como alternativa.
Conclui-se ainda que as soluções que contemplam a escavação das plataformas têm como
vantagem adicional permitir incorporar ao longo da área de intervenção diversos dispositivos de
drenagem, os quais manifestam significativa importância na redução dos efeitos nefastos da água, quer
por minimização dos impulsos hidrostáticos sobre as estruturas de contenção, como pela degradação do
estado de confinamento dos terrenos, e consequentemente na diminuição da sua resistência.

7.2. Desenvolvimentos futuros
Em primeira instância, refere-se que todas as conclusões retiradas do desenvolvimento da presente
dissertação admitem-se válidas no contexto das premissas consideradas, pelo que se propõe desde já
confirmação das mesmas para efeitos de eventual projecto de execução. Destaca-se também que o
principal desenvolvimento futuro do presente trabalho é o acompanhamento de obra da solução a
implementar.
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Avaliando o contexto urbano onde se insere a zona a intervencionar, reforça-se a necessidade
de continuar a recolher leituras dos instrumentos de monitorização implementados no local do
Miradouro, a fim de confirmar a geometria das potenciais superfícies de deslizamento, assim como a
acompanhar a evental prossecução do movimento cinemático ao longo das mesmas, até ao início dos
trabalhos relativos à solução de estabilização escolhida. Em contexto de ínicio da obra, prevê-se a
necessidade de reforço dos elementos de instrumentação, anexo à implementação de um Plano de
Instrumentação e Observação (PIO) adequado, seguindo as considerações descritas no capítulo 5.6,
no sentido de providenciar uma gestão proactiva do risco geotécnico. O acompanhamento do
comportamento do dispositivo geológico e das estruturas de contenção adjacentes, deve ser realizado
durante toda a vida útil da obra, permitindo por um lado, intervir atempadamente face a comportamentos
discordantes do expectável, e, por outro, obter registos da evolução do comportamento da estrutura,
servindo de base para, por exemplo, otimizar soluções em obras semelhantes.
Relativamente à modelação numérica das soluções em elementos finitos, é de salientar que a
malha utillizada para a análise das soluções deve ser refinada, para um maior rigor na determinação
dos deslocamentos sofridos pelo solo e pela estrutura, e nos esforços actuantes sobre esta última.
Note-se que o refinamento da malha se traduz num aumento do número de unidades em que o modelo
de cálculo é sub-dividido, o que aumenta de forma muito significativa o tempo de cálculo associado,
daí a adopção de malhas mais “abertas” na modelação desenvolvida. No mesmo âmbito, propõe-se a
realização de uma análise num programa de elementos finitos em 3D, de modo a avaliar de forma mais
fiel os esforços actuantes nos elementos de contenção, sobretudo ao nível dos contrafortes de
travamento das soluções, e consequentemente averiguar sobre o seu correcto dimensionamento. Esta
análise constituiria ainda uma ferramenta importante para contemplar as diferenças de geometria e
espessura do muro de suporte da plataforma superior e assegurar a sua estabilidade ao longo do
processo construtivo inerente à solução de estabilização escolhida.
Com o intuito de findar a validação das soluções propostas, enfatiza-se ainda a necessidade
de realizar uma análise de estabilidade considerando acções dinâmicas, de acordo com a metodologia
proposta no EC8, que embora não tenha sido possível de realizar no âmbito da presente dissertação,
é de extrema importância atendendo a que a zona de intervenção se localiza na cidade de Lisboa, a
qual apresenta um risco sísmico significativo.
Uma vez que a adequabilidade das soluções está inerente às simplificações e pressupostos
assumidos para estabelecer a situação de referência, todos os elementos de base considerados no
presente documento, em particular a caracterização geológica-geotécnica e a geometria dos muros
existentes, deverão ser confirmados durante a fase de acompanhamento de obra. Para tal, propõe-se
antes da realização da intervenção a recolha de amostras e realização de ensaios de caracterização,
de modo a aferir com maior rigor os parâmetros de caracterização mecânica dos estratos identificados.
Já na fase de implementação da solução, o acompanhamento do processo de furação e escavação
dever-se-á fazer no sentido de confirmar o zonamento geotécnico e as características dos materiais
interessados. Por fim, refira-se novamente a importância do cumprimento do regime de leitura dos
equipamentos associados ao PIO, como garantia do comportamento adequado da solução de
estabilização e a minimização da perturbação na envolvente.
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ANEXO II – Estimativa dos parâmetros resistentes das zonas geotécnicas
Para a estimativa dos parâmetros recorreu-se às fórmulas empíricas expressas em (8), tendose usado para o cálculo do ângulo de atrito, ϕ’, a expressão A1, aplicável para solos não coesivos, para
a zona ZG1, que corresponde a uma camada de aterro, e a expressão A2, aplicável a solos coesivos,
para as zonas ZG2 e ZG3, com base nos dados do Quadro 1.

(A1)
(A2)
SONDAGEM
3

ZG1

ZG2-1
ZG2-2
ZG3

Profund.
(m)

NSPT

Tensão
efectiva
σ’ (kN/m)

Solos não coesivos
(A1)

1,2
3
6
7,2
9
10,2
12
13,2
22,2
24
25,2
27
30
31,6
33
34,2

6
4
4
5
6
9
8
6
7
17
19
28
32
32
42
50

20,4
51
102
122,4
153
173,4
204
224,4
216,8
233
243,8
260
287
301,4
314
324,8

40,16986 (*)
31,71071
27,94003
28,9405
29,20714
32,43788
29,9322
26,499
28,16826
37,09021
37,99576
42,20205
42,87719
42,35468
45,42508
47,30727

Média
de valores
por (1)

Índice de
Plasticidade
IP

29,53

-

-

18

31,89

-

-

-

-

-

-

Solos coesivos
(A2)

-

(1) resultado excluído uma vez que a fórmula só é aplicável abaixo de aproximadamente 1,5m de profundidade
SONDAGEM
5

ZG1

ZG2-1

ZG2-2

ZG3

Profund.
(m)

NSPT

1,2
3
4,2
6
7,2
9
13,4
15
16,6
19,4
21
22,2
24
25,2
27
28,4
30
31,4

6
4
4
5
3
3
14
21
3
31
26
22
28
31
37
19
25
60

Tensão
efectiva
σ’ (kN/m)

Solos não
coesivos
(A1)

20,4
51
71,4
102
122,4
153
229,8
258,6
287,4
321
346,8
357,6
373,8
384,6
400,8
413,4
427,8
440,4

40,16986
31,71071
29,97414
30,11437
24,35820
23,11222
34,94414
38,63811
19,57863
41,27456
38,26136
35,94875
38,38196
39,33392
41,10702
32,87384
35,62779
-

Média
de valores
por (1)

Índice de
Plasticidade
IP

Solos
coesivos
(A2)

27,85

-

-

-

-

-

-

14

33,50

-

-

-

Quadro A.II.1 - Resultados dos ensaios de laboratório
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ANEXO III – Representação esquemática Sol.1

Figura III.1 - Planta da solução com recurso a cortina de estacas e agregados leves: Sol.1 (adaptado de (13), sem escala)

Figura 1 - Corte transversal tipo da solução com recurso a cortina de estacas e agregados leves: Sol.1 (adaptado de (13), sem escala)
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ANEXO V
1. Faseamento construtivo da solução com recurso à cortina de estacas e
agregados leves
A solução preconizada deverá seguir o faseamento construtivo que se descreve seguidamente,
a fim de assegurar o bom funcionamento do sistema de contenção, e o correcto processo de aterro dos
materiais. Assim:
1. Escavação parcial para constituição de plataforma de trabalhos à cota +67,41m.
2. Execução, a partir da plataforma de trabalho posicionada à cota +67,41m, das estacas em betão
armado Ø800mm e Ø600mm da cortina de contenção periférica
3. Demolição da cabeça das estacas da cortina de contenção e execução da viga de coroamento, que
solidariza todas as estacas da cortina;
4. Escavação parcial para constituição de plataforma de trabalhos à cota +64,97m;
5. Execução das estacas Ø600mm dos contrafortes (com orientação para o interior da escavação);
6. A execução das estacas Ø800mm e Ø600mm da cortina deverão contemplar a instalação dos perfis
metálicos verticais selados no seu interior;
7. Demolição da cabeça das estacas dos contrafortes e execução da viga de coroamento e execução da
viga de coroamento, que solidariza todas as estacas;
8. Escavação uniforme e simétrica em todo o perímetro, até atingir a cota da face inferior da viga de
distribuição do primeiro nível, sem desníveis significativos, de modo a assegurar o adequado
funcionamento da cortina de estacas em consola em função do respectivo alçado considerado;
9. Escavação até à cota da base +56,47m
10. Aterro de compensação com recurso a agregados leves, do tipo Geoleca 10-20, ou equivalente, na
área de escavação até se atingir a cota +68,35m, incluindo colocação de geotêxtil de separação
200gr/m2, não tecido;
11. Execução de aterro compactado com solos seleccionados com 1,60m de altura, até ser atingida a
cota inicial da plataforma de trabalhos...
12. Execução, a partir da plataforma de trabalho posicionada à cota +63,78m, das estacas em betão
armado Ø600mm da cortina de contenção periférica assim como dos contrafortes;
13. Escavação uniforme e faseada em todo o perímetro, até atingir a cota da face inferior da viga de
distribuição do primeiro nível;
14. Execução da viga de distribuição que deverá ser betonada contra o terreno, previamente nivelado,
com aplicação de 10cm de betão de limpeza, deixando os respectivos negativos em PVC para
posterior execução dos varões de aço pré-esforçados;
15. Instalação de tirantes de ligação da cortina principal do patamar inferior à cortina inferior do patamar
superior, por intermédio de varões pré-esforçados, incluindo aplicação de pré-esforço de 120 kN;
16. Escavação uniforme e faseada em todo o perímetro, até atingir a cota do fundo de escavação (cota
+51,48m;
17. Aterro de compensação com recurso a agregados leves, do tipo Geoleca 10-20, ou equivalente, na
área de escavação até se atingir a cota +62,12;
18. Execução de aterro compactado com solos seleccionados com 1,60m de altura, até ser atingida a cota
inicial da plataforma de trabalhos (+63,78m)
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2. Fases de cálculo da solução com recurso à cortina de estacas e
agregados leves
Quadro VI. 1 - Faseamento construtivo da solução de estabilização recorrendo a cortina de estacas e agregados leves

Fases de cálculo
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Fase 11
Fase 12
Fase 13
Fase 14
Fase 15
Fase 16
Fase 17
Fase 18
Fase 19
Fase 20
Fase 21
Fase 22
Fase 23 a 28
Fase 29-33
Fase 34

Gravity Loading
Aplicação sobrecargas
Análise de estabilidade na situação de referência
Escavação da plataforma de trabalho à cota +67,41 (PSup)
Execução da cortina de estacas superior e respectivo contraforte (PSup)
Execução da viga de coroamento (PSup)
Escavação do 1º nível de escavação (PSup)
Execução da viga de distribuição do contraforte (PSup)
Execução da cortina de estacas inferior (PSup) e da plataforma inferior
Escavação do 2º nível de escavação (PSup) e 1º nível de escavação (Pinf)
Execução da viga de distribuição do contraforte da cortina superior (PSup)
Execução do primeiro nível dos tirantes (varões de aço)
Escavação do 3º nível de escavação (PSup) e 2º nível de escavação (Pinf)
Execução da viga de distribuição do contraforte da cortina superior (PSup)
Execução do segundo nível dos tirantes (varões de aço)
Escavação do 4º nível de escavação (PSup) e 3º nível de escavação (Pinf)
Execução da viga de distribuição do contraforte da cortina superior (PSup) – Fim da
escavação da
Escavação
do plataforma
4º nível de superior
escavação (Pinf)
Execução dos contrafortes da cortina superior (Pinf )
Execução da viga de coroamento do contraforte ((Pinf )
Escavação do 5º nível de escavação (Pinf)
Escavação do º nível de escavação (Pinf) – Fim da escavação da plataforma inferior
Aterro da plataforma inferior com os agregados leves
Aterro da plataforma superior com os agregados leves
Análise de estabilidade na situação final

2. Fases de cálculo da solução com recurso a cortina de estacas, com
minimização da escavação
Quadro V. 2 - Fases de cálculo da solução com recurso a cortina de estacas (minimização da escavação)

Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10

Fases de cálculo
Gravity Loading
Execução da cortina de estacas superior
Escavação da plataforma de trabalho até à cota +62,9
Execução da viga de coroamento da cortina de estacas superior
Escavação da plataforma de trabalho até à cota +60,4
Execução da cortina de estacas inferior
Execução das cortina de estacas intermédias (contrafortes)
Execução dos varões de aço de atirantamento do Minf às estacas da cortina inferior
Execução das vigas de coroamento da cortina de estacas inferior e intermédias (contrafortes)
Análise de estabilidade na situação final
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ANEXO VI – Resultados da modelação numérica das soluções de
estabilização
Sol.1: Solução com recurso a cortina de estacas e aterro de agregados leves

Figura A.VI. 1 – Configuração deformada da malha de elementos
finitos no final do processo de escavação e contenção
(aumentado 100x)

Figura A.VI. 4 - Deslocamentos verticais acumulados no final do
processo de escavação

Figura A.VI. 2 - Deslocamentos totais acumulados no final do processo de
escavação

Figura A.VI. 3 - Deslocamentos horizontais acumulados no final do
processo de escavação

Figura A.VI. 5 - Envolvente de rotura no final do processo de escavação
(FS = 1,62)

Figura A.VI. 6 – Envolvente de rotura crítica no final da aterro com
agregados leves (FS = 1,63)
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Sol.2: Solução com recurso a painéis de CSM e agregados leves

Figura A.VI. 7 - Configuração deformada da malha de elementos
finitos no final do processo de escavação e contenção
(aumentado 100x)

Figura A.VI. 10 - Deslocamentos verticais acumulados no final do
processo de escavação

Figura A.VI. 8 - Deslocamentos totais acumulados no final do processo
de escavação

Figura A.VI. 9 - Deslocamentos horizontais isacumulados no final do
processo de escavação

Figura A.VI. 11 - Envolvente de rotura no final do processo de escavação Figura A.VI. 12 - Envolvente de rotura no final do processo de
(FS = 1,51)
escavação (FS=1,55)
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A.3.

Solução com recurso a cortina de estacas (minimização de escavação)

Figura A.VI. 13 - Configuração deformada no final do faseamento
construtivo (aumentado 100x)

Figura A.VI. 16 - Deslocamentos verticais acumulados no final do
processo construtivo

Figura A.VI. 14 - Deslocamentos totais acumulados no final do processo
construtivo

Figura A.VI. 17 - Envolvente de rotura no final do processo construtivo
(FS=1,39)

Figura A.VI. 15 - Deslocamentos horizontais acumulados no final do
processo construtivo
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Esforços actuantes nos elementos de contenção e respectivos deslocamentos
SOLUÇÃO 1: 1ª abordagem de análise (consideração separada da cortina e dos contrafortes)
 Cortina de estacas Ø800//1,2

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −277,42 𝑘𝑁/𝑚
+
𝑁𝑚á𝑥.
= 59,45 𝑘𝑁/m

−
+
𝑉𝑚á𝑥.
= −138,06 𝑘𝑁/𝑚
𝑀𝑚á𝑥.
= 10,22 𝑘𝑁/𝑚
𝑢𝑦𝑚á𝑥. = 15𝑚𝑚
−
−
𝑀𝑚á𝑥.
= − 441,43 𝑘𝑁𝑚/𝑚
𝑉𝑚á𝑥.
= 80,22 𝑘𝑁/m

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 60𝑚𝑚

Figura A.VI. 18 - Resultados dos esforços actuantes na cortina de estacas Ø800//1,2 e respectivos deslocamentos

 Cortina de estacas Ø600//1,0 (correspondente à cortina principal da Psup por ser a mais condicionante)

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −381,81 𝑘𝑁/𝑚
+
𝑁𝑚á𝑥.
= 310,43 𝑘𝑁/𝑚

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −247,92𝑘𝑁/𝑚
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 270,36 𝑘𝑁/𝑚

+
𝑀𝑚á𝑥.
= 346,58 𝑘𝑁𝑚/𝑚
−
𝑀𝑚á𝑥.
= −234,01 𝑘𝑁𝑚/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = 10𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 12𝑚𝑚

Figura A.VI. 19 - Resultados dos esforços actuantes na cortina de estacas Ø600//1,0 e respectivos deslocamentos

 Cortina de estacas Ø600//5,0 (correspondente aos contrafortes de reforço)

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −62,20 𝑘𝑁/𝑚
+
𝑁𝑚á𝑥.
= 268,45 𝑘𝑁/𝑚

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −55,11𝑘𝑁/𝑚
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 59,15 𝑘𝑁/𝑚

+
𝑀𝑚á𝑥.
= 7,58 𝑘𝑁𝑚/𝑚
−
𝑀𝑚á𝑥.
= −193,17 𝑘𝑁𝑚/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = 12𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 61𝑚𝑚

Figura A.VII. 20 - Resultados dos esforços actuantes na estaca Ø600//5,0m dos contrafortes e respectivos deslocamentos
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SOLUÇÃO 1: 2ª abordagem de análise (consideração conjunto cortina-contrafortes)

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −304,92 𝑘𝑁
+
𝑁𝑚á𝑥.
= 309,81 𝑘𝑁

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −293,41 𝑘𝑁
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 176,37 𝑘𝑁

−
𝑀𝑚á𝑥.
= 1739,41 𝑘𝑁/𝑚
+
𝑀𝑚á𝑥.
= 1,18 𝑘𝑁/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = 12𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 16𝑚𝑚

Figura A.VI. 21 - Resultados dos esforços actuantes no conjunto cortina de estacas Ø800//1,2 e contrafortes de estacas
Ø600/5,0

SOLUÇÃO 2
 Conjunto parede-contraforte de painéis de CSM

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −445,49 𝑘𝑁
+
𝑁𝑚á𝑥.
= 88,84 𝑘𝑁

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −256,96 𝑘𝑁
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 147,29 𝑘𝑁

−
𝑀𝑚á𝑥.
= 1484,88 𝑘𝑁/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = 20𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 30𝑚𝑚

Figura A.VI. 22 - Resultados dos esforços actuantes no conjunto parede-contraforte de paineis CSM, espaçadas de
5m, e armados com perfis HEB20//1,0m, e respectivos deslocamentos

 Parede de painéis de CSM

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −145,73 𝑘𝑁
+
𝑁𝑚á𝑥.
= 380,33 𝑘𝑁

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −156,67 𝑘𝑁
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 134,89 𝑘𝑁

+
𝑀𝑚á𝑥.
= 109,62 𝑘𝑁/𝑚
−
𝑀𝑚á𝑥.
= −58,17 𝑘𝑁/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = 17𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 18𝑚𝑚

Figura A.VI. 23 - Resultados dos esforços actuantes na parede de paineis CSM armados com perfis HEB200//1,0m e
respectivos deslocamentos
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Quadro A.VI. 1 - Quadro resumo dos esforços máximos de cálculo para os elementos de contenção

Nsd (kN)

Elemento
Conjunto ParedeContraforte de CSM
Parede de CSM com
perfis HEB200//1,0

Vsd (kN)

Msd (kNm)

-445,49 x 1,0 x
1,35 = 601,41

256,96 x 1,0 x 1,35
= 346,90

1484,88 x 1,0 x 1,35
= 2003,4

-145,73 x 1,0 x
1,35 = 196,74

156,67 x 1,0 x 1,35
= 211,50

109,62 x 1,0 x 1,35
= 147,99

Tracção

Compressão

88,84 x 1,0 x
1,35 = 119,93
380,33 x 1,0 x
1,35 = 513,45

SOLUÇÃO 3
 Conjunto de estacas Ø1200//1,0m

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −371,65 𝑘𝑁

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −16,93 𝑘𝑁
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 13,04𝑘𝑁

+
𝑀𝑚á𝑥.
= 4,22 𝑘𝑁/𝑚
−
𝑀𝑚á𝑥.
= −49,59 𝑘𝑁/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = −7𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 8𝑚𝑚

Figura A.VI. 24 - Resultados dos esforços actuantes na cortina de estacas Ø1200//1,0m e respectivos deslocamentos

 Conjunto de estacas Ø1000//3,0m (contrafortes)

−
𝑁𝑚á𝑥.
= −141,60 𝑘𝑁

−
𝑉𝑚á𝑥.
= −9,83𝑘𝑁
−
𝑉𝑚á𝑥.
= 5,78 𝑘𝑁

−
𝑀𝑚á𝑥.
= −10,67𝑘𝑁/𝑚
+
𝑀𝑚á𝑥.
= 6,28𝑘𝑁/𝑚

𝑢𝑦𝑚á𝑥. = −9𝑚𝑚

𝑢𝑥𝑚á𝑥. = 7𝑚𝑚

Figura A.VI. 25 - Resultados dos esforços actuantes na cortina de estacas Ø1000//1,0m e respectivos deslocamentos

Quadro A.VI. 2 - Quadro resumo dos esforços máximos de cálculo para os elementos de contenção

Elemento
Estaca Ø1200
Estaca Ø1000

Nsd (kN)

Vsd (kN)

Msd (kNm)

371,65 x 2,0 x
1,35 = 501,73
141,60 x 3,0 x
1,35 = 573,48

16,93 x 2,0 x 1,35
= 45,71
9,83 x 3,0 x 1,35
= 39,81

49,59 x 2,0 x 1,35 =
133,89
10,67 x 3,0 x 1,35
= 43,21

Nota: atendendo a que as estacas nas cortinas principais são intercaladas com estacas não armadas, considerase para o cálculo dos esforços de dimensionamento de corte e flexão, o dobro do afastamento das mesmas, por
se considerar que a resistência é sobretudo garantida pelas armaduras
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ANEXO VII – Verificações de segurança
Para as verificações das soluções alternativas foram adoptadas as seguintes propriedades dos
materiais:
 Betão C30/37: 𝑓𝑐𝑑 = 20 𝑀𝑃𝑎; 𝐸𝑏𝑒𝑡ã𝑜 = 33 𝐺𝑃𝑎
 Aço 275 JR : 𝑓𝑦𝑑 = 275 𝑀𝑃𝑎; 𝐸𝑎ç𝑜 = 210 𝐺𝑃𝑎


Armaduras: 𝑓𝑠𝑦𝑑 = 435 𝑀𝑃𝑎

Sol.2: Solução com recurso a painéis de CSM e aterro de agregados leves
No Quadro A.VII.1 encontram-se os esforços de cálculo obtidos com base na modelação
numérica para os elementos que constituem a solução em apreço.
Quadro A.VII. 1 – Esforços de dimensionamento dos elementos relativos à solução de painéis de CSM e agregados
leves (Sol.2)

Nsd (kN)

Elemento

Vsd (kN)

Msd (kNm)

-601,41

346,90

2003,4

196,74

211,50

147,99

Tracção

Compressão

Conjunto Parede-Contraforte de CSM com HEB//1,0

119,93

Parede de CSM com perfis HEB200//1,0

513,45

Nas verificações de segurança que se apresentam seguidamente considera-se que os painéis
de CSM deverão ser suficientes para resistir aos esforços normais a que o elemento está sujeito. Os
perfis metálicos são responsáveis por absorver todo o esforço transverso e momento flector actuantes
sobre a estrutura. Em termos práticos, os paineis de CSM apresentam alguma resistência ao corte e à
flexão, mas pelo lado da segurança optou-se por não contabilizar a sua contribuição. Uma vez que os
perfis estão confinado no interior da parede de CSM despreza-se a verificação de segurança relativa à
flexão composta com compressão destes elementos.

1.1. Conjunto Parede-Contraforte de CSM com perfis HEB200//1,0
a) Estado limite Último de resistência à compressão
A verificação da segurança ao esforço normal implica a definição da resistência do painel CSM
à compressão. O valor assumido para 𝑓𝐶𝑆𝑀 resulta de revisão bibliográfica de projectos com painél de
dimensão semelhante. Obviamente, a resistência da mistura solo-cimento é também condicionada
pelas características do terreno onde se materializam, pelo que se adoptou para efeitos de cálculo um
factor de segurança de 2.
𝑁𝑠𝑑
601,41
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =
=
= 1002,35 𝑘𝑃𝑎
𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
0,6 ∗ 1
𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜,𝑚á𝑥. =

𝑓𝐶𝑆𝑀
𝐹𝑆

=

4000
2

= 2000 > 1002,35 𝑘𝑃𝑎

verifica

b) Estado Limite Último de resistência à flexão
Para a contenção superior da plataforma superior, e para a contenção da plataforma inferior,
considerou-se que os painéis e os perfis metálicos têm um funcionamento conjunto, que implicou que
o cálculo da resistência do sistema fosse realizado considerando o esquema de funcionamento definido
anteriormente (vide Figura 5.9 do sub-capítulo 5.4.2.). O momento resistente é dado pela expressão
seguinte:
Mrd =

4∗ Abanzo HEB200 ∗fyd∗d
1,1∗Linfluência

=

4∗(200∗15)∗10−6 ∗275∗103∗5,35
1,1∗5,2

= 3086,5 > Msd = 2003,4 kNm/m verifica
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c) Estado Limite Último de resistência ao corte
A resistência ao corte da estrutura de contenção é conferida pelos perfis metálicos de reforço
do painel CSM, pelo que o esforço resistente obtém-se da seguinte fórmula:

Vrd,perfil =

Av ∗ fyd
√3∗1,1∗afastamento entre perfis

=

2483∗275∗10−3
√3∗1,1

= 358,40 > Vsd = 346,90 kN verifica

1.2. Parede de CSM com perfis HEB200//1,0
Na parede de painéis de CSM sem contraforte, correspondente à cortina inferior da plataforma
superior, considera-se que a resistência à flexão é conferida unicamente pelo perfis metálicos. Para os
estados limites últimos de resistência ao corte e à compressão considera-se verificada a segurança,
dado que, face ao conjunto parede-contraforte, a dimensão do painel é igual e os esforços actuantes
são inferiores.
a) Estado Limite Último de resistência à flexão
Como referido, os perfis metálicos são os elementos que conferem rigidez à estrutura, sendo
responsáveis por resistir ao momento flector actuante sobre a mesma. Desta forma, o momento
resistente é calculado por meio da expressão abaixo:

𝑀𝑟𝑑 =

𝑤𝑝𝑙 𝐻𝐸𝐵200 ∗ 𝑓𝑦𝑑
1,1∗𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑠

=

642∗275∗10−3
1,1∗1,0

= 160,5 > 𝑀𝑠𝑑 = 147,99 𝑘𝑁⁄𝑚 /𝑚 verifica

1.3. Varões de aço GEWI Ø32mm A950/1050
Os varões de aço estão sujeitos apenas a esforço axial. Como tal, é apenas necessário
proceder à verificação de segurança à tracção.
𝑁𝑠𝑑,𝑛í𝑣𝑒𝑙1 = 88,06 ∗ 1,35 = 118,881 𝑘𝑁/𝑚
𝑁𝑠𝑑,𝑛í𝑣𝑒𝑙2 = 286,10 ∗ 1,35 = 386,24 𝑘𝑁/𝑚
𝑁𝑟𝑑 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦 = 𝜋 ∗ 0,0151 2 ∗ 863 ∗ 103 = 618,18 > 𝑁𝑠𝑑,𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 386,24 𝑘𝑁/𝑚

verifica

a) Estado Limite Serviço - deformação
Uma vez verificados os Estados Limites Últimos de resistência, resta verificar os estados limites
de serviço, através do controle da deformação da cortina. Tendo em conta a envolvente, a deformação
deve estar limitada a um valor de L/250, sendo L a altura de escavação, que neste caso são no mínimo
12,5

de 12,5m. Uma vez que a deformação horizontal máxima obtida foi de 17mm (< 250 = 50mm), considerase verificada a segurança ao estado limite de serviço.

1.4. Estabilidade global (acção estática)
Após a execução das cortinas de contenção e o aterro com os agregados leves, ao nível das
plataformas, obtém-se a envolvente de rotura crítica apresentada na Figura A.VI. 12, do Anexo VII, a
que corresponde um factor de segurança FS=1,55, pelo que se considera verificada a segurança à
estabilidade global.

1.5. Estado Limite de Serviço do muro de suporte da plataforma superior
Foi ainda verificada a admissibilidade da solução em apreço, relativamente à deformação
provocada no muro de suporte da plataforma superior (Msup).
Da análise efectuada obteve-se um assentamento máximo de 14,13mm, correspondente à fase
de escavação à cota de fundo em ambas as plataformas, inferior ao limite máximo dos assentamentos
em fundações directas, correspondente a 50mm, preconizado no EC7, pelo que se verifica a segurança
a este estado limite.

P

Sol.2. Solução com recurso a cortina de estacas (sem escavação)
2.1. Cortina de estacas
As verificações de segurança da solução em apreço são relativas ao elemento estaca, das cortinas
principais e dos alinhamentos intermédios, pelo que no Quadro A.VII.3 encontram-se os esforços
máximos obtidos na modelação por área de influência da estaca.
Quadro A.VII. 1 – Quadro resumo dos esforços de dimensionamento dos elementos de contenção

Estaca

Nsd (kN)

Vsd (kN)

Msd (kNm)

Ø1200

371,65 x 2,0 x 1,35 = 501,73

16,93 x 2,0 x 1,35 = 45,71

49,59 x 2,0 x 1,35 = 133,89

Ø1000

141,60 x 3,0 x 1,35 = 573,48

9,83 x 3,0 x 1,35 = 39,81

10,67 x 3,0 x 1,35 = 43,21

a) Estado Limite Último de resistência à compressão
Neste cálculo desprezaram-se os efeitos de primeira e segunda ordem, que num elemento
sujeito a esforço axial seriam consideráveis, uma vez que os elementos funcionam numa cortina e não
de forma isolada, pelo que o esforço normal mas acaba por se distribuir por todas as estacas
constituintes da mesma.

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =

𝑁𝑠𝑑 ,𝑚á𝑥
𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎

=

735,48
0,52 ∗𝜋

= 936,4 𝑘𝑃𝑎 < 20000 verifica

b) Estado Limite Último de resistência à flexão
As estacas que compoêm a estrutura estão sujeito a flexão composta com compressão, onde
o peso próprio da cortina é o principal responsável pelas cargas axiais. A verificação de segurança
considerando a interacção M-N só é importante quando o efeito do esforço axial (N) é desfavorável ao
dimensionamento do elemento, o que em termos práticos se verifica quando o esforço normal reduzido,
(ν), é superior a 0,4. Em situações em que esse valor seja inferior, como é o caso das estacas em
apreço, a percentagem mecânica de armadura (w), calculada tendo em conta a contribuição de N, é
inferior à taxa de armadura necessária considerando apenas a flexão simples. Como tal, a verificação
da segurança do elemento fez-se considerando apenas flexão simples.
𝑁𝑠𝑑

ѵØ1200 =
ѵØ1000 =

𝜋∗𝑟 2 ∗𝑓𝑐𝑑
𝑁𝑠𝑑
𝜋∗𝑟 2 ∗𝑓𝑐𝑑

=
=

501,73
𝜋∗0,62 ∗20000
573,48
𝜋∗0,52 ∗20000

= 0,02 < 0,04
= 0,036 < 0,04

O valor de cálculo da resistência máxima à flexão do elemento estaca é dada pela expressão
abaixo apresentada. Simplificadamente, pode considerar-se, para uma secção circular, que 𝑧 = 0,9𝑑𝑒
onde 𝑑𝑒 é a altura útil equivalente da secção da estaca.

Mrd = As ∗ fsyd ∗ z
Assim, para o cálculo da área de armadura de flexão é necessário determinar o momento fletor
reduzido (μ) e a percentagem mecânica de armadura (w). O momento fletor reduzido foi calculado com
base nas equações definidas pela EN 1992-1-1, já a percentagem mecânica de armadura foi
determinada com base nos ábacos de flexão comporta para secções circulares em betão armado,
considerando ν =0. Note-se que o valor do momento fletor reduzido não deve ser superior a 0,2 por
forma a garantir a ductilidade da secção não ocorrendo rotura frágil. Como tal:
Msd
133,89
μØ1200 =
=
= 0,005 → wtotal ≈ 0,01
2πr 3 ∗ fcd
2 ∗ π ∗ 0,63 ∗ 20000
μØ1000 =

Msd
43,21
=
= 0,003
2πr 3 ∗ fcd
2 ∗ π ∗ 0,53 ∗ 20000

Uma vez determinada a percentagem mecânica de armadura, que tem uma ordem de grandeza
bastante diminuta, pode então proceder-se ao cálculo da área de armadura, que se considerou igual
para todos os elementos em betão armado. Assim:

O

w∗ Ac ∗fcd
fsyd

As, tot, Ø1200 =

=

0,01 ∗ 0,62 ∗ π∗20
435

= 5,2 cm2 /m

As estacas são dimensionadas como se tratando-se de pilares, pelo que é necessário verificar
o cumprimento da armadura mínima estabelecida. Neste caso tem-se:
𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,5 % = 0,005 =

As,min
𝑏∗ℎ

∗ 100 para o aço A500

Uma vez que estamos perante uma secção circular, é necessário transformar a secção circular
numa secção retangular equivalente. Este cálculo é conseguido através das expressões da largura e
altura útil equivalentes, 𝑏𝑒 e 𝑑𝑒 , respetivamente.
∅
𝑑𝑒,∅1000 = 0,45Ø + 0,64 (𝑑 − ) = 0,71𝑚
2
𝑏𝑒,Ø1000 = 0,9 Ø = 0,9𝑚
∅
𝑑𝑒,∅1200 = 0,45Ø + 0,64 (𝑑 − ) = 0,85𝑚
2
𝑏𝑒,Ø1200 = 0,9 Ø = 1,1𝑚
Após a obtenção das dimensões equivalentes da secção circular, é possível determinar a área
de armadura longitudinal mínima, logo:
As,min = 0,005 ∗ 0,85 ∗ 1,1 = 46,75 cm2 /m
Em função da área de armadura necessária ser inferior à mínima, adopta-se esta última e,
definindo a mesma armadura longitudinal para os vários elementos, optou-se uma armadur de 10∅25
equivalente a uma área de 49,09 cm2/m.
Mrd = As ∗ fsyd ∗ z = 49,09 ∗ 10−4 ∗ 435 ∗ 103 ∗ 0,9 ∗ 0,71 = 1364,53 > 133,89 kN/m/m verifica
c) Estado Limite Último de resistência ao corte
Para a verificação ao esforço transverso define-se a armadura transversal das estaca, e como tal:
𝐴𝑠𝑤 , ∅1200
𝑉𝑠𝑑
45,71
1,05 𝑐𝑚2 /𝑚
=
=
=
3
𝑠
𝑧 ∗ cot(𝜃) ∗ 𝑓𝑦𝑑
0,9 ∗ 0,77 ∗ cot(30) ∗ 435 ∗ 10
2 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠
De forma a garantir a armadura mínima necessária à ductilidade do betão, determinou-se a
armadura mínima de esforço transverso necessária de forma a cumprir os requisitos necessários. Os
cálculos apresentam-se de seguida:
𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛
𝑠

0,08√𝑓𝑐𝑘
0,08√30
=
= 0,0008763
𝑓𝑦𝑘
500

= 𝜌𝑤 𝑏𝑤 sin(𝛼) = 0,0008763 ∗ 0,85 ∗ sin(1) =

7,45 𝑐𝑚2 /𝑚
2 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠

= 3,73 𝑐𝑚2 /𝑚 por estribo

Uma vez que a armadura de esforço transverso acima calculada é inferior à armadura de
esforço transverso necessária à garantia de ductilidade da secção, adopta-se a armadura mínima. Para
pilares, o afastamento entre cintas não deve exceder 0,15m, pelo que, considerando que a área de
armadura de esforço transverso necessária são 3,73 cm 2/m por estribo, adotaram-se ∅10//0,15
equivalentes a uma área transversal de 5,24 cm2/m.
𝑉𝑟𝑑 =

𝐴𝑠𝑤
𝑠

∗ 𝑧 ∗ cot(𝜃) ∗ 𝑓𝑠𝑦𝑑 = 5,24 ∗ 10−4 ∗ 2 ∗ 0,9 ∗ 0,71 ∗ cot(30) ∗ 435 ∗ 103 = 504,56 > 41,71 kN/𝑚 verifica

Como se pode verificar nos cálculos acima, a armadura das estacas serve sobretudo para
assegurar a ductilidade do betão.

2.2. Estabilidade global (Acção estática)
Atendendo na Figura A.VI. 17 do Anexo VI, verifica-se que para a envolvente de rotura crítica
foi obtido um factor de segurança, FS= 1,4 pelo que se encontra verificada a estabilidade global.

2.3. Estado Limite de Serviço do muro de suporte da plataforma inferior
No final da escavação das duas plataformas, verificou-se um assentamento máximo do Msup de
7mm, inferior ao limite máximo de 50mm, preconizado no EC7, pelo que se verifica a segurança a este
estado limite.
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ANEXO VIII– Custos das soluções
Quadro VIII.1 - Quantidades e custos estimados referentes à solução de estabilização recorrendo a cortina de estacas e
agregados leves – Sol.1 (adaptado de (13) )

Elemento

Ø800//1,2
(cortina principal)
Ø600//1,0 (cortinas
laterais)
Ø600//1,0
(cortina inferior)
Ø600//1,0
(contrafortes)

Ø600//1,0
(cortina principal)
Ø600//1,0
(contrafortes)
Viga de distribuição
cortinas Ø600//1,0(1)
Vigas Contrafortes
inferiores

Dimensão
Dimensão
Custo
unitária
total
unitário
Plataforma Superior
Furação
31,2 ml
2308,8 ml
50 €/ml
Betonagem
74
0,5 m2
1160,53 m3
80 €/m3
Armadura
2217,38 kg
164086,4 kg
1,1 €/kg
Furação
31,2 ml
1029,6 ml
45 €/ml
Betonagem
33
0,28 m2
291,1 m3
80 €/m3
Armadura
1304,47 kg
43047,6 Kg
1,1 €/kg
Furação
31,72 ml
2632,76 ml
45 €/ml
Betonagem
83
0,28 m2
744,40 m3
80 €/m3
Armadura
1326,21 kg
110075,7 kg
1,1 €/kg
Furação
31,2 ml
2496 ml
45 €/ml
Betonagem
80
0,28 m2
705,7 m3
80 €/m3
Armadura
1674,50 kg
133960,3 Kg
1,1 €/kg
Plataforma Inferior
Furação
33,38 ml
3371,38 ml
45 €/ml
Betonagem
101
0,28 m2
1694,64 m3
80 €/m3
Armadura
1395,62 kg
140957,4 kg
1,1 €/kg
Furação
27,36 ml
2188,8 ml
45 €/ml
Betonagem
80
0,28 m2
618,87 m3
80 €/m3
Armadura
1468,41 kg
117472,9 kg
1,1 €/kg
- cortinas lateriais, cortina inferior (Psup) e cortina principal (Pinf)
Operação

Un.

Custo
total
115440 €
92842,36 €
180495,1 €
46332 €
23288 €
47352,3 €
118474,2 €
59551,6 €
121083,3 €
112320 €
56458,2 €
147356,4 €
151712,1 €
135571,23 €
155053,1 €
98496 €
49509,49 €
129220,2 €

-

-

-

301,8 m3

215 €/m3

64887 €

-

-

-

140,3 m3

260 €/m3

36478 €

Varões GEWI 32mm
836,4 ml
Custo total associado às execução das cortinas de estacas (1)

75 €/ml

62730 €
1 939 764 €

(1) Não inclui contrafortes da plataforma inferior
Quadro VIII.2 - Quantidades e custos estimados referentes à solução de estabilização recorrendo a painéis de CSM e agregados leves – Sol.2

Cortina

Un.

Comprimento

Dimensão
unitária
Painel 2,6x0,6m2

Dimensão
total

Cortina superior (Psup)
Cortinas laterais (Psup)
Cortina inferior (Psup)
Contrafortes (Psup)
Cortina (Pinf)
Contrafortes (Pinf)

34
14
34
40
39
38

31,2 ml
31,2 ml
31,72 ml
31,2 ml
33,31 ml
32,31 ml

1654,85 m3
681,41 m3
1682,43 m3
1946,88 m3
2026,58 m3
1915,34 m3

1,56
m2/painel

Perfis metálicos
Cortina superior (Psup)
68
31,2 ml
61 kg/ml
129417,6 kg
Cortinas laterais (Psup)
28
31,2 ml
61 kg/ml
53289,6 kg
Cortina inferior (Psup)
68
31,72 ml
61 kg/ml
131574,56 kg
Contrafortes (Psup)
20
31,2 ml
117 kg/ml
73008 kg
Cortina (Pinf)
78
33,31 ml
61,3 kg/ml
159268,43 kg
Contrafortes (Pinf)
19
32,31 ml
117 kg/ml
71825,13 kg
Varões GEWI 32mm
66
10,2ml
673,2ml
Vigas coroamento
98,8ml
2x0,8m2
158,08 m3
contrafortes (Pinf)
Vigas distribuição
4
101,6ml
0,8m2
325,12 m3
contrafortes (Pinf)
níveis
Custo total associado às execução das cortinas de CSM (2)

Custo
unitário

Custo
total

80 €/m3

132 387,84 €
54 512,64 €
134 594,30 €
155 750,40 €
162 126,43 €
153 226,94 €

75 €/ml

142 359,36 €
58 618,56 €
144 732,02 €
80 308,80 €
175 195,28 €
79 007,64 €
50490 €

260 €/m3

41100,8 €

215 €/m3

69900,8

1,1 €/kg

1 634 312 €

R

Quadro VIII.3 - Quantidades e custos estimados comuns ao processo de execução das soluções Sol.1 e Sol.2

Operação/elemento

Dimensão total
Custo unitário
Ø800//1,2 - cortina principal (Psup)
Viga de coroamento
72 m3
280 €/m3
3
Vigas de distribuição
159,7 m
230 €/m3
Ø600//1,0 - cortinas lateriais, cortina inferior (Psup) e cortina principal (Pinf)
Viga de coroamento
107,6 m3
265 €/m3
Vigas contrafortes superiores
180 m3
280 €/m3
Betão projectado
5159,21 m2
65 €/m2
Custo dos elementos comuns às estruturas de contenção das plataformas (3)

Custo total
20160 €
36731€
28514 €
50400 €
335348,65€
471 154 €

Quadro VIII.4 - Quantidades e custos estimados inerentes ao processo de escavação e aterro ao nível das plataformas – Sol.1 e Sol.2

Operação/elemento
Dimensão total
Custo unitário
3
8 €/m3
Escavação plataforma superior
19335 m
8 €/m3
Escavação plataforma inferior
19926 m3
45 €/unid
Geodrenos
396 unid.
4,5 €/m2
Manta geotêxtil de separação
5900 m2
30 €/m3
Aterro de agregados leves
31746,6 m3
3
5,5
€/m3
Aterro solos selecionados (volume útil)
6240 m
Custo relativos ao processo de escavação e reaterro das plataformas (4)

Custo total
154680 €
159408 €
17820 €
26550 €
952398,6 €
34320 €
1 345 177 €

Quadro VIII.5 - Quantidades e custos estimados comuns ao processo de execução das cortinas de estacas para a solução
com minimização da escavação – Sol.3

Elemento

Ø1200//1,0
(armadas)
Ø1200//1,0
(n/ armadas)
Viga coroamento

Ø1200//1,0
(estacas
armadas)
Ø1200//1,0
(n/armadas)
Viga coroamento

Ø1000//0,8
(estacas armadas)
Ø1000//0,8
(não armadas)

Viga coroamento
Varões GEWI
32mm

Escavação (3m)
Aterro com
agregado leve
Geotêxtil

Operação
Furação
Betonagem
Armadura
Furação
Betonagem
Betonagem
Armadura
Cofragem
Furação
Betonagem
Armadura
Furação
Betonagem
Betonagem
Armadura
Cofragem
Furação
Betonagem
Armadura
Furação
Betonagem
Betonagem
Armadura

Dimensão
Dimensão
unitária
total
Cortina superior
37 ml
1850 ml
50
1,04m2
1924 m3
42,84 kg/ml
79254 kg
37 ml
1813 ml
49
1,04m2
1885,52 m3
1,2 m2
118,8m3
120 kg/ml
11880 kg
1,0 m2
99 m2
Cortina inferior
35,4 ml
1593 ml
45
1,04m2
1656,72 m3
42,84 kg/ml
68244,12 kg
35,4 ml
1557,6 ml
44
1,04m2
1619,9 m3
1,2 m2
108 m3
120 kg/ml
10800 kg
1,0 m2
90m2
Alinhamento intermédio (32 alinhamentos)
35,4ml
5664 ml
160
0,71m2
4021,44 m3
42,84 kg/ml
242645,8 kg
24 ml
3072 ml
128
0,71m2
2181 m3
1,0m2
237 m3
110 kg/ml
26048 kg
Un.

Custo
unitário

Custo
total

65€/ml
80 €/m3
1,1 €/kg
60€/ml
80 €/m3
80 €/m3
1,1€/kg
25 €/m2

120250 €
153920 €
87179,4 €
108780 €
150841,6 €
9504 €
13068 €
2475 €

65 €/ml
80 €/m3
1,1 €/kg
65 €/ml
80 €/m3
80 €/m3
1,1€/kg
25 €/m2

103545 €
132537,6 €
75068,53 €
101244 €
129592,32€
8640 €
11880 €
2250 €

60 €/ml
80 €/m3
1,1 €/kg
60 €/ml
80 €/m3
80 €/m3
1,1 €/kg

339840 €
321715,2 €
266910,34 €
184320 €
174480 80 €
18860 €
28653 €

-

44

9,8 ml

369 ml

150€/ml

64680 €

-

-

1620m2

4860 m3

8 €/m3

38880 €

-

-

1620m2

4860 m3

30 €/m3

145800 €

1620 m2
Custo total associado às execução das cortinas de estacas

4,5 €/m3

7290 €
2 627 724 €
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