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Resumo 

No desenvolvimento das cidades atuais, o subsolo desempenha um papel primordial, nomeadamente 

no que diz respeito à execução de pisos enterrados de edifícios. Sendo as estruturas geralmente 

executadas em zonas densamente urbanizadas, é essencial acautelar os efeitos da sua construção 

nos edifícios vizinhos.  

Com a presente dissertação pretende-se avaliar os efeitos de uma melhor caraterização da resposta 

do solo na gama das muito pequenas a pequenas deformações, de forma a poder estimar de forma 

mais realista os deslocamentos. 

Para tal, procura-se primeiramente entender a forma como o software de elementos finitos adotado 

(PLAXIS 8.6) simula essa gama de deformações através da utilização do modelo constitutivo Hardening 

Soil Small-strain Stiffness (HSsmall), simulando-se ensaios laboratoriais e comparando os resultados 

com o modelo constitutivo Hardening Soil (HS), que é usualmente utilizado para projetos desta 

natureza. 

Esta metodologia será aplicada a caso de estudo, correspondente à contenção periférica construída 

para a implantação de um edifício em Lisboa, composto por 17 pisos elevados e 6 pisos enterrados. 

Para tal é preciso fazer uma estimativa de parâmetros de deformabilidade do terreno a partir de 

métodos sísmicos e de ensaios de penetração e a modelação numérica do processo construtivo de 

uma estrutura de contenção periférica. O objetivo final será o de comparar os deslocamentos estimados 

de duas modelações, uma considerando os pressupostos de projeto e outra recorrendo ao modelo 

constitutivo HSsmall, com as leituras reais de obra. 

 

Palavras-chave 

Rigidez na gama das pequenas deformações; estruturas de contenção flexíveis; método dos elementos 

finitos 

 

  



iii 
 

 

Abstract 

Nowadays, the subsoil plays a major role in the development of cities, particularly in the construction of 

underground floors. Because current structures are usually executed in highly urbanized areas, it is 

essential to access the construction effects on neighboring buildings. 

The study aims to evaluate the effects of a better characterization of the soil response in the range of 

small to very small deformations, in order to better estimate the displacements. 

To achieve this goal, first we need to understand how the adopted finite element software (PLAXIS 8.6) 

simulates this range of deformations by using the Hardening Soil Small-strain Stiffness (HSsmall) 

constitutive model. Laboratory tests will be simulated and the results compared with the Hardening Soil 

constitutive model (HS), which is the constitutive model most used in projects of this nature. 

This methodology will be applied to a case study, corresponding to the peripheral pile wall for the 

construction of a building in Lisbon, composed of 6 underground floors. To do this, it is necessary to 

estimate the soil’s deformability parameters from seismic and penetration tests and to develop a 

numerical model for the construction stages. The final goal will be to compare the estimated 

displacements of two models, one considering the design assumptions and the other using the HSsmall 

constitutive model, with the real registered deformations. 

 

Keywords 

Small-strain stiffness; embedded walls; finite elements method 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

No desenvolvimento das cidades atuais, o subsolo desempenha um papel primordial, nomeadamente 

no que diz respeito à execução de pisos enterrados de edifícios. Sendo as estruturas geralmente 

executadas em zonas densamente urbanizadas, é essencial acautelar os efeitos da sua construção 

nos edifícios vizinhos. A resposta do terreno e a interação estrutura-solo destas obras são muitas vezes 

críticas, tanto na fase de construção como na fase de operação, e as que determinarão o bom 

comportamento da obra e da sua vizinhança, ao longo do tempo. 

As estruturas de contenção, nomeadamente as de suporte flexível podem ser cortinas escoradas, 

ancoradas ou apoiadas em bandas de laje, consoante se recorrem a escoras, ancoragens ou lajes, 

respetivamente, como condição de apoio. Estas estruturas podem ter um ou vários níveis de apoios, 

dependendo da geometria adotada e dos condicionantes geotécnicos e geométricos. Este tipo de 

estruturas de contenção têm-se mostrado bastante competentes no suporte e contenção de 

escavações profundas em meio urbano, sem causar danos relevantes em estruturas próximas. 

O dimensionamento das cortinas ancoradas é bastante complexo, por se tratar de um problema de 

interação solo-estrutura, pelo que o recurso ao método dos elementos finitos é tipicamente a solução 

atual adotada pelos projetistas. Os métodos que permitam considerar o comportamento tensão-

deformação do terreno, apresentam várias vantagens, como por exemplo a possibilidade de previsão 

de deslocamentos e a possibilidade de realizar análises de sensibilidade a um custo relativamente 

reduzido (Guerra, 2004). Recorrendo a softwares baseados em elementos finitos é possível não só 

obter os esforços para o dimensionamento estrutural dos vários componentes, para as diversas fases 

construtivas consideradas, mas também estimar os deslocamentos provocados pela escavação e 

construção de forma a se verificar os estados limites de utilização preconizados em projeto. 

No estado atual do conhecimento, é bem reconhecida a grande importância da caracterização dos 

solos no domínio das muito pequenas a pequenas deformações, isto é, para valores da deformação da 

ordem de 10-6 a 10-4. Trata-se de um domínio de grande importância para o dimensionamento das 

estruturas, visto que as deformações induzidas no terreno são, em geral, relativamente modestas e as 

deformações são essencialmente elásticas (Santos, 1999). 

A avaliação da diferença entre os deslocamentos observados em obra e os estimados na fase de 

projeto mostra por vezes que as previsões de projeto tendem a ser demasiado conservadoras, muito 

devido à adoção de parâmetros de deformabilidade inadequados para o nível de deformações 

tipicamente verificados. 
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1.2. Objetivos 

O principal objetivo da dissertação prende-se com a avaliação dos efeitos de uma melhor caraterização 

da resposta do solo na gama das muito pequenas a pequenas deformações, de forma a poder estimar 

de forma mais realista os deslocamentos. 

Tendo em conta este objetivo principal, procura-se primeiramente entender a forma como o software 

de elementos finitos adotado (PLAXIS 8.6) simula essa gama de deformações através da utilização do 

modelo constitutivo Hardening Soil Small-strain Stiffness (HSsmall), com o recurso à simulação de 

alguns ensaios laboratoriais. 

Posteriormente a metodologia será aplicada a caso de estudo, correspondente à contenção periférica 

construída para a implantação de um edifício em Lisboa, composto por 17 pisos elevados e 6 pisos 

enterrados. Para tal é preciso fazer uma estimativa de parâmetros de deformabilidade do terreno a 

partir de métodos sísmicos e de ensaios de penetração e a modelação numérica do processo 

construtivo de uma estrutura de contenção periférica. O objetivo é comparar os deslocamentos 

estimados de duas modelações, uma considerando os pressupostos de projeto e outra recorrendo ao 

modelo constitutivo HSsmall, com as leituras reais de obra, feitas ao longo das várias etapas 

construtivas. 

1.3. Organização 

A presente dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos, sendo o primeiro um capítulo introdutório, 

onde se descreve a estrutura do trabalho e os seus objetivos. 

No segundo capítulo são apresentados os fundamentos teóricos que pretendem dar um 

enquadramento à temática relativa às estruturas de contenção flexíveis, à importância da interação solo 

estrutura, às gamas de comportamento do solo, à rigidez na gama das pequenas deformações e à 

degradação de rigidez com o aumento da deformação. 

No terceiro capítulo é feito um enquadramento do caso de estudo, das condições geológicas 

encontradas e dos condicionamentos devidos às condições de vizinhança, sendo apresentada de forma 

sucinta a solução proposta, o processo construtivo e o plano de monitorização e instrumentação 

instalado. Além de serem apresentados os resultados da campanha de prospeção corrente realizada, 

são também descritos, de forma sucinta, os principais métodos de prospeção sísmica e descriminados 

os ensaios desta natureza que foram realizados. 

O quarto capítulo compreende um primeiro enquadramento relativo ao método dos elementos finitos, 

sendo depois descritos os modelos constitutivos do solo disponíveis no software utilizado, 

particularmente o modelo constitutivo capaz de simular a maior rigidez do solo na gama das pequenas 

deformações e a sua diminuição à medida que as deformações aumentam. Neste capítulo é também 

feita uma referência à modelação do comportamento não drenado no Plaxis e são simulados no 

software vários ensaios triaxiais de forma a compreender a diferença entre os dois modelos 

constitutivos analisados, assim como a importância de alguns dos seus parâmetros. 
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O capítulo seguinte compreende a modelação numérica do caso de estudo, sendo descrito o modelo 

de cálculo, definidas as características dos materiais, estabelecido o faseamento construtivo e 

apresentados os resultados obtidos dos dois modelos construídos. Por fim, as estimativas dos 

deslocamentos obtidos na simulação numérica são comparadas com as leituras obtidas pela 

instrumentação da obra. 

Por último, no capítulo seis, são feitas as considerações finais e propostas de estudos para 

desenvolvimentos futuros que permitam o aprofundar dos assuntos estudados. 
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2. Comportamento de estruturas de contenção 

flexíveis 

2.1. Tipos de estruturas de contenção flexíveis 

As estruturas de suporte flexíveis são essencialmente empregues no suporte de escavações, 

particularmente em ambiente urbano, onde são maiores tanto as necessidades de estruturas 

enterradas, como as restrições de espaço. 

Em geral torna-se necessário o recurso a elementos de suporte intermédios destas estruturas, 

tipicamente escoras, ancoragens ou bandas de laje, que vão sendo sucessivamente instaladas à 

medida que a escavação progride. As escoras são elementos colocados do lado interior da escavação 

que trabalham à compressão, sendo as ancoragens instaladas do lado do maciço a suportar, atrás da 

cortina, trabalhando à tração, as bandas de laje também funcionam à compressão, sendo mobilizada a 

sua rigidez ao corte. Na Tabela 1 sintetizam-se as principais características das escoras e ancoragens. 

Tabela 1 – Características de escoras, ancoragens e bandas de laje, como elementos de travamento 

Escoras Ancoragens Bandas de Laje 

Tipicamente elementos 
metálicos, apoiados nos dois 

lados da escavação 

Constituídas por elementos 
metálicos (aço elevada 

resistência) selados com calda 
de cimento no interior do 

maciço adjacente 

Constituídas por elementos de 
betão armado 

Reutilizáveis Impacto nos terrenos 
adjacentes 

Não ocupam terrenos 
adjacentes 

Não ocupam terrenos 
adjacentes 

Pré-esforçadas, para controlo 
de deslocamentos 

A serem integradas na 
estrutura do edifício 

A sua ocupação dificulta as 
operações de escavação e 

remoção de escombros 

Deixam livre o interior da 
escavação (trabalhos de 

escavação facilitados e mais 
rápidos) 

Deixam livre uma parte 
significativa do interior da 

escavação 

É também possível classificar as estruturas de suporte flexíveis de acordo com o modo como são 

suportadas, conforme explicitado na Figura 1. Na fig. 1 a) + b), onde não temos ou temos apenas um 

ponto de apoio acima da base da escavação, o equilíbrio da estrutura é feito pela mobilização de uma 

parcela do impulso passivo do lado da escavação, devendo a cortina ser enterrada. Nas fig. 1 c) + d), 

a cortina é multi-apoiada, sendo a necessidade de enterrar a cortina justificada com a necessidade de 

garantir a estabilidade externa da estrutura ou de melhorar as condições de apoio da sua base. Assim, 

podem-se controlar os movimentos no maciço adjacente em profundidade e à superfície do terreno, 

reduzindo os possíveis danos em estruturas existentes na vizinhança da escavação. 
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Figura 1 – Classificação de contenções flexíveis de acordo com tipo de suporte: (a) cortina autoportante; (b) 
cortina monoapoiada; (c) cortina multi-escorada; (d) cortina multi-ancorada (Guerra, 2004) 

Relativamente aos materiais utilizados na construção destas estruturas, as opções passam 

frequentemente pelo betão armado (paredes moldadas e cortinas de estacas); estruturas metálicas, 

(por exemplo cortinas de estacas-prancha); ou ainda metodologias mais ligadas ao melhoramento do 

solo, com o recurso à calda de cimento para a execução de painéis de Cutter Soil Mixing ou colunas 

de Jet grouting. Desta forma, verifica-se que as soluções mais usuais passam por cortinas de estacas 

de betão, do tipo parede de Berlim, cortinas estacas prancha e paredes moldadas, conforme a tipologia 

do terreno a escavar, posição do nível freático, natureza da obra, condições de vizinhança, 

disponibilidade de espaço e de tecnologia de construção, etc. 

2.2. Pressões de Terras 

Para o adequado dimensionamento dos elementos estruturais da cortina e dos seus apoios é 

necessário conhecer os esforços e deslocamentos mobilizados nesses elementos, os quais dependem 

das pressões de terra exercidas sobre a cortina. Dada a interação existente entre o maciço e a cortina, 

as pressões de terra atuantes nesta são dependentes, não só das propriedades do maciço suportado, 

mas também do deslocamento experimentado pela cortina e pelo processo construtivo empregue 

(Terzaghi et al., 1967). 

Consideremos o caso de uma cortina multi-apoiada (escoras), onde o processo construtivo 

comummente utilizado envolve a colocação prévia da cortina no terreno, sem que se tenha ainda 

efetuado qualquer escavação, sendo posteriormente instalado o primeiro nível de escoras a pequena 

profundidade. Nesta situação o estado de tensão do maciço mantém-se praticamente inalterado, em 

profundidade, e os deslocamentos da massa de solo contido são quase nulos. Nas fases seguintes de 

escavação, a contenção é pressionada pelo solo e tende a deslocar-se para o interior da escavação. 

Contudo, a elevada rigidez das escoras leva a que os deslocamentos junto ao topo, suportados pelo 

primeiro nível de escoras se mantenham muito reduzidos. Um processo semelhante ocorre nas zonas 

adjacentes aos restantes níveis das escoras, enquanto a escavação vai progredindo. 
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Assim, o movimento de uma cortina escorada pode ser descrito, de forma simples, como uma rotação 

em torno do topo, dirigida para o interior da escavação, o que difere substancialmente do movimento 

típico de um muro de gravidade, cuja tendência é rodar em torno da base. Desta forma, as pressões 

de terra atuantes sobre as cortinas multi escoradas são substancialmente diferentes daquelas 

propostas pelas tradicionais teorias de Rankine e Coulomb. 

 

Figura 2 – Comportamento tipo de cortina multi escorada proposto por Terzaghi (Terzaghi et al., 1967) 

Terzaghi promoveu estudos para solos arenosos que, como mostra a figura acima, demonstram que 

nestas situações a distribuição das tensões atuantes sobre a cortina deixa de ser triangular. Na parte 

superior da contenção existe uma zona de concentração de tensões devida à limitação dos 

deslocamentos, à qual se segue um alívio na zona inferior da cortina, onde as tensões podem chegar 

a ser menores que as ativas. Em consequência desta redistribuição de tensões, a resultante tende a 

ser maior que o impulso ativo e o seu ponto de aplicação tende a subir em relação ao deste. 

Contudo verificou-se que o deslocamento que ocorre na realidade nas cortinas escoradas se pode 

afastar bastante do modelo simplificado de rotação em torno do topo, particularmente devido à 

deformação real da cortina ser influenciada por diversos fatores, como por exemplo: 

• A altura enterrada da cortina 

• A rigidez da cortina 

• As condições de apoio do escoramento 

• A distância do fundo de escavação ao firme 

• O processo construtivo, nomeadamente no que respeita ao faseamento, rapidez de execução 

(tempo entre escavação e instalação da escora), a sobre escavação e a uniformidade do pré-

esforço aplicado (se aplicável); 

• Qualidade da mão-de-obra. 

Sendo as pressões de terra atuantes em estruturas de suporte flexíveis dependentes do deslocamento 

das cortinas, percebe-se que a forma e resultante do diagrama das pressões podem ser 

(significativamente) diferentes da idealização teórica proposta por Terzaghi et al. (1967). 
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Se se considerar o caso das cortinas ancoradas, verifica-se que os elementos de apoio (ancoragens) 

apresentam uma rigidez (sem considerar a carga de pré-esforço aplicada) significativamente inferior à 

rigidez de uma escora. Desta forma, os deslocamentos de uma cortina ancorada não dependem apenas 

da rigidez dos seus elementos de apoio, mas também da alteração do estado de tensão no solo e da 

rigidez da cortina, sendo o efeito causado pela aplicação de pré-esforço às ancoragens uma questão 

chave. Quando se promove o tensionamento de uma ancoragem dá-se um efeito de deslocamento 

imposto contrário ao deslocamento provocado pela retirada do solo. Segundo Guerra (2007) apesar da 

rigidez e dos deslocamentos impostos pelas ancoragens contribuírem para o bom funcionamento da 

cortina, estas trabalham essencialmente pela alteração do estado de tensão que causam no solo 

suportado. 

Na Figura 3 representa-se a evolução de um estado de tensão num elemento de solo suportado por 

uma cortina ancorada, onde se encontram representadas 3 fases: A fase1 corresponde à primeira etapa 

de escavação; a fase 2 corresponde à aplicação da carga de pré-esforço na ancoragem; e na fase 3 

que se trata da escavação final. 

 

Figura 3 – Esquema com evolução do estado de tensão num elemento de solo suportado por cortina ancorada 
(Guerra, 2004) 

Considerando-se que após a escavação (fase 1) a tensão vertical, σ1, não se altera e que a tensão σ3 

decresce, dá-se um incremento de tensão deviatórica e consequentemente o estado tensão-

deformação altera-se. Na aplicação do pré-esforço (fase 2) também se considera que apenas a tensão 

horizontal sofre alteração, levando a um decréscimo da tensão deviatórica. A execução de nova 

escavação (fase 3) volta a provocar um acréscimo de tensão deviatórica. A deformação δ3 representada 

na Figura 3 é então o resultado da sequência das três fases. 

Analisando o gráfico sem considerar a fase 2 (pré-esforço), verifica-se que a segunda fase de 

escavação causaria o mesmo incremento de tensão, mas o ponto da curva tensão-deformação seria o 

ponto 1. Assim a deformação final seria δ3A, que é significativamente superior a δ3 e mais próximo da 

rotura.  

Esta análise simplificada permite verificar que uma cortina ancorada trabalha sobretudo pela alteração 

de tensão causada pelas ancoragens, como preparação das fases seguintes. 
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2.3. Gamas de comportamento dos solos 

Em complemento à complexa interação solo-estrutura descrita anteriormente, há também que ter em 

consideração o comportamento do solo, particularmente por estarmos perante estruturas onde os 

deslocamentos são limitados pelas escoras/ancoragens/bandas de laje. Assim, assume particular 

importância rever conceitos relativos à rigidez do solo na gama das pequenas deformações e à 

degradação de rigidez com o aumento da deformação. 

A descrição do comportamento do solo através da definição de modelos com sucessivas superfícies 

múltiplas, delimitando zonas com distintos comportamentos tipificados, é correntemente adotada. 

Jardine (1985, 1992) definiu um modelo que descrimina três zonas distintas de comportamento (zonas 

I, II e III) e três limites para o respetivo comportamento (Y1, Y2 e Y3). Na Figura 4 (gráfico p´,q) 

representa-se este modelo através de um elemento de solo numa situação inicial de equilíbrio, cujo 

estado de tensão é representado pelo ponto mais central. 

 

Figura 4 – Representação gráfica do modelo de Jardine (adaptado de Santos, 1999) 

Na designada zona I observa-se um comportamento elástico linear do solo, onde se pode caracterizar 

a rigidez ao corte do solo pelo módulo de distorção inicial (Gmax ou G0). Experimentalmente foi possível 

verificar a existência de valor constante para o módulo de distorção na gama das muito pequenas 

distorções (10-6 < g <5x10-5). Este comportamento tem maior expressão em solos argilosos de alta 

plasticidade e em solos fortemente cimentados. 

A Zona II, associada à gama das pequenas deformações, apresenta uma relação tensão-deformação 

não linear, sendo no entanto possível ter uma recuperação total em ciclos de carga-descarga, ou seja, 

sem deformações permanentes. Assim o comportamento pode-se descrever como sendo elastoplástico 

reversível, onde se verifica o decréscimo do módulo de distorção secante. 
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Na gama das médias a grandes distorções, na designada Zona III, verifica-se o desenvolvimento de 

deformações irreversíveis à medida que nos aproximamos da superfície dos estados limites Y3. 

Quando se atinge esta última superfície, verificam-se grandes alterações no arranjo interno das 

partículas do solo, podendo verificar-se efeitos de dilatância (positiva ou negativa) do material. Neste 

caso, o conhecimento da história de tensões passa a ser importante para descrever o comportamento 

do solo. 

A determinação do módulo de distorção máximo, parâmetro particularmente importante para 

caracterizar o comportamento do solo na gama das (muito) deformações, pode ser feita com recurso a 

ensaios laboratoriais e/ou ensaios de campo in situ, com particular vantagem para estes últimos. Estes 

serão descritos mais pormenorizadamente noutros capítulos, sendo que neste ponto se procura 

referenciar os principais fatores que podem influenciar os valores do módulo de distorção máximo e do 

coeficiente de amortecimento, assim como a configuração da curva de degradação da rigidez. 

O valor de G0 é habitualmente obtido a partir da medição em campo da velocidade das ondas de corte 

(VS), aplicando a expressão: 

�	0 = �		�	�	2 (Equação 2.1) 

Sendo ρ a massa volúmica do solo. 

Na seguinte tabela sintetiza-se os principais fatores que influenciam o valor de G0. 

 

Tabela 2 – Principais fatores que influenciam o valor de G0 (Barros, 1997) 

Fator Importância 

Tensão principal efetiva na direção de propagação da onda 

Tensão principal efetiva na direção de vibração da onda 

Índice de vazios 

Grau de saturação (particularmente em argilas e siltes) 

Grau de cimentação (natural ou artificial) 

Muito importante 

Grau de sobreconsolidação (somente em argilas plásticas) 

Tempo (somente em argilas) 

Percentagem de finos em areias 

Carregamento cíclico anterior 

Importante 

Consolidação sobre tensões anisotrópicas em areias 

Forma dos grãos em areias 

Frequência de vibração (somente em argilas) 

Temperatura 

Menos importante 
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Fator Importância 

Tamanho dos grãos, distribuição granulométrica 

Número de ciclos 

Terceira tensão principal efetiva 

Tipo de vibração 

Condições de drenagem 

Pouco relevante 
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3. Caso de Estudo 

3.1. Enquadramento Geral 

O caso de estudo localiza-se em Lisboa, na zona do Saldanha, entre a Av. Fontes Pereira de Melo e a 

Av. 5 de Outubro, na interseção destas com a Rua Latino Coelho (Figura 5). Esta obra engloba a 

construção de um novo empreendimento, denominado Edifício Torre da Cidade, com 17 pisos elevados 

e 6 pisos enterrados.  

 

Figura 5 – Localização do caso de estudo (Google Earth, 2017) 

3.2. Condições geológicas 

Do ponto de vista geológico, a cidade de Lisboa localiza-se na Orla Meso-Cenozóica ocidental, nas 

bacias denominadas Bacia Lusitaniana e Bacia Cenozóica do Baixo Tejo e Sado (Figura 6). 

 

Figura 6 – Localização do caso de estudo na carta geológica de Lisboa à escala 1:50 000 
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A Carta Geológica de Lisboa à escala 1:50 000 (folha 34-D) indica que o terreno do caso de estudo é 

composto por Argilas dos Prazeres (MPr), recoberto dos materiais modernos de origem antrópica, 

denominados como Depósitos de Aterros (At). A unidade das Argilas de Prazeres data do Miocénico 

inferior e é constituída por argilitos, argilitos siltosos, argilitos margosos, margas e calcários. 

3.3. Caracterização geotécnica 

3.3.1. Prospeção corrente 

A caracterização geotécnica do lote em estudo foi feita com base numa campanha de prospeção 

realizada em 2014, que foi baseada na execução de 5 furos de sondagem nos quais foram realizados 

ensaios SPT (Standard Penetration Test), tendo sido recolhidas amostras remexidas para a realização 

de ensaios laboratoriais (determinação do teor em água, análise granulométrica por peneiração, 

determinação dos limites de consistência de Atterberg e caracterização química dos solos e da água 

para classificação) (Geocontrole, 2014). A Figura 7 resume os resultados dos ensaios laboratoriais. 

 

Figura 7 – Resultados dos ensaios laboratoriais (Geocontrole, 2014) 

Os resultados da prospeção permitiu o zonamento geotécnico em 3 zonas distintas, tal como definidas 

pela equipa projetista (JetSJ, 2014): 

• ZG3 – “Aterros”, que é a camada mais superficial (espessura variável entre os 2 e os 5 m), com 

características heterogéneas, essencialmente argilas arenosas e areias siltosas, englobando 

numerosos fragmentos líticos de calibre variável. Os valores de NSPT observados variaram entre 

as 4 e as 19 pancadas. 

• ZG2 – “Argilas e Calcários dos Prazeres descomprimidos” (NSPT inferior a 60 pancadas), 

composta pelos níveis descomprimidos da formação das Argila dos Prazeres (MPr). Esta 

camada prolonga-se até uma profundidade de 18 a 20 m. 
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• ZG1 – “Argilas e Calcários dos Prazeres compactos” (NSPT superior a 60 pancadas), 

correspondendo à camada de maior resistência, localizada a maiores profundidades. 

Na Figura 8 representam-se os resultados dos ensaios SPT (NSPT não corrigido) das 5 sondagens 

realizadas, estando representados por linhas verticais os valores médios de cada ZG. Nesta 

representação foram suprimidos alguns valores pontuais de NSPT de 60 pancadas nas ZG1 e ZG2, por 

poderem estar associados à presença blocos e, por isso, não serem representativos destas camadas. 

Para a ZG3, cuja maioria dos resultados dos ensaios SPT não atingiram a penetração de 30 cm na 

segunda fase de ensaios, foram extrapolados os valores de NSPT para que essa penetração fosse 

atingida. O valor extrapolado foi calculado de acordo com a seguinte expressão: 

����∗ = �����30ℎ��  
(Equação 3.1) 

Sendo hpen a penetração observação na paragem do ensaio, às 60 pancadas. 

 

Figura 8 – Resultados dos ensaios SPT realizados nas 5 sondagens 
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Assim, temos valores médios de NSPT de 13 pancadas para a ZG3, 36 pancadas para a ZG2 e de 

aproximadamente 143 (o valor real é extrapolado para a penetração de 30 cm) para a ZG1. Na Tabela 

3 apresentam-se, além dos valores médios de NSPT, alguns parâmetros estatísticos que demonstram a 

variabilidade dos valores obtidos dos ensaios, que é mais significativa para a camada mais superficial, 

onde temos poucos ensaios e maior variabilidade na natureza dos materiais, como para a mais 

profunda, onde a fiabilidade da estimativa de NSPT é inferior (valores extrapolados). 

Tabela 3 – Avaliação estatística dos valores de NSPT obtidos em cada ZG 

Zona Geotécnica Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Coef. de 

variação 

ZG3 4 27 13 8,1 0,64 

ZG2 13 54 36 13,3 0,37 

ZG1 52 360 143 112,4 0,78 

 

Considerando a correlação de E/Pa=5N60, sendo E o módulo de elasticidade, Pa a tensão vertical 

(média) e N60 o valor corrigido de NSPT, proposta por Kulhawy e Mayne (1990) obtemos valores de E 

de 4, 27 e 118 MPa, para as ZG3, ZG2 e ZG1, respetivamente. Os valores característicos adotados em 

projeto foram os definidos na Tabela 4, sendo tipicamente inferiores aos obtidos pela correlação 

referida, ainda que se deva ter em atenção a adequabilidade da relação utilizada aos materiais 

encontrados, particularmente ao seu estado de sobreconsolidação. 

O Estudo Geológico-Geotécnico (Geocontrole, 2014) sugere também valores de E em função do NSPT 

e dos resultados da prospeção superiores aos adotado em projeto, particularmente para a ZG2, que é 

a camada de solo com maior presença ao longo da contenção periférica. Para um NSPT,médio de 36, o 

intervalo de valores de E propostos no quadro 4.1 do Estudo Geológico-Geotécnico é 20 a 30 MPa, 

sendo o valor adotado em projeto de 15 MPa para a ZG2. 

Tabela 4 – Valores característicos adotados no Projeto de Escavação e Contenção Periférica para as principais 
características de cada ZG 

Horizonte 

Geotécnico 
Formação 

g g g g  

[kN/m3] 

∅∅∅∅’             

[º] 

c’  

[kPa] 

E 

[MPa] 

ZG3 Aterros  17 28 5 10 

ZG2 Argilas e Calcários dos Prazeres 

descomprimidos  

24 30 40 15 

ZG1 Argilas e Calcários dos Prazeres 

compactos 

24 35 75 60 

 



17 
 

3.3.2. Métodos de prospeção sísmicos 

3.3.2.1.Introdução 

Na avaliação de estados limite de utilização, a deformabilidade do solo na gama das muito pequenas 

deformações tem em geral um papel relevante. A medição in situ destas propriedades é feita no geral 

com recurso a métodos sísmicos de superfície. 

A Figura 9 relaciona o nível de deformação característicos de obras geotécnicas com o nível de 

deformações de diversos tipos de ensaios. 

 

Figura 9 – Gama de deformações associadas aos ensaios de campo mais comuns (adaptado de Gomes, 2014) 

 

Os métodos sísmicos de superfície permitem a caracterização de grandes volumes, recorrendo a 

diferentes configurações da fonte e recetor. No entanto, sendo métodos indiretos, não permitem a 

amostragem e são sensíveis a efeitos externos, como por exemplo a vibração ambiente. 

Os ensaios sísmicos baseiam-se na propagação das ondas sísmicas, podendo ser realizados à 

superfície, em furos de sondagem ou em galerias subterrâneas. Os ensaios mais utilizados recorrem 

às técnicas de refração sísmica, sísmica direta, reflexão sísmica e análise de ondas superficiais. A 

determinação da velocidade das ondas S é muito vantajosa, uma vez que é possível a sua correlação 

com o módulo de rigidez inicial do solo (ver (Equação 2.1), sendo de realçar que o Eurocódigo 8 (NP 

ENV 1998-1, 2009) adotou a velocidade das ondas S nos terrenos superficiais, representada pelo seu 

valor médio até 30 metros de profundidade, como parâmetro fundamental para estimar efeitos de sítio 

sísmicos. 
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Na Figura 10 sintetizam-se os principais ensaios para a caracterização das propriedades dinâmicas do 

solo. Seguidamente descreve-se em maior pormenor o método das ondas superficiais, por ter sida essa 

a metodologia adotada para a obtenção de dados no caso de estudo em análise. 

 

Figura 10 – Ensaios para a caracterização das propriedades dinâmicas do solo (adaptado de Peniche, 2015) 

O método das ondas superficiais permite a caracterização de terrenos em termos de VS, 

particularmente em locais com estratificação sub horizontal, como depósitos sedimentares. As 

principais vantagens do método das ondas superficiais prendem-se com o facto de ser um ensaio não 

invasivo e não destrutivo, permitindo efetuar medições sísmicas in situ à superfície do terreno e com 

elevada resolução a pequena profundidade. Como principais limitações temos a não unicidade da 

solução, a dificuldade em determinar a resolução do método em profundidade, a dificuldade na 

otimização e automatização da aquisição de dados e da obtenção da(s) curva(s) de dispersão 

experimental. A profundidade máxima atingida é frequentemente inferior à obtida com os métodos 

sísmicos intrusivos, sendo dependente do dispositivo de aquisição de dados e da própria estratificação 

local. Desta forma, em certos casos, poderá ser necessário recorrer a múltiplos dispositivos de 

aquisição de dados para aumentar a banda de frequências (ou comprimentos de onda) amostradas. 
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Os métodos que têm por base a aquisição de ondas superficiais seguem, por norma, três fases: 

aquisição, processamento e inversão, conforme se representa na Figura 11. 

 

Figura 11 – Principais etapas dos métodos das ondas superficiais (adaptado de Strobbia, 2003) 

O processo de aquisição é muitas vezes apontado como o mais importante do ensaio. Sendo os 

métodos das ondas superficiais baseados na inversão das características dispersivas das ondas de 

Rayleigh, o registo do efeito da sua propagação deve ser o mais completo possível, minimizando a 

presença de fenómenos que possam perturbar as leituras. Fatores como o equipamento escolhido 

(fonte, tipo de recetor, número de recetores, localização) e a disposição adotada têm influência direta 

na qualidade dos resultados, havendo o risco de erros efetuados neste passo se propagarem para os 

restantes passos do processo. A análise da aquisição revela-se algo complexa pois o facto das ondas 

superficiais apenas dominarem em alguns intervalos de frequência, os quais dependem diretamente 

do local de estudo, faz com que os dados obtidos se possam revelar insuficientes para extrair a 

informação necessária. Este facto tem repercussões no processo de inversão uma vez que a escolha 

dos parâmetros de aquisição tem de ser ponderada de modo a levar em conta todos os fatores que 

influenciam as medições, garantindo que os dados invertidos contêm o máximo de informação coerente 

e o mínimo de ruído incoerente (Strobbia, 2003). 

A etapa de processamento compreende a estimativa das características dispersivas a partir dos dados 

recolhidos no local. Os dados são recolhidos em diferentes posições (geofones), sendo o algoritmo de 

inversão responsável pela estimativa da curva de dispersão, a qual é determinada segundo a 

velocidade de fase em função da frequência.  

 

Figura 12 – Fase de processamento (adaptado de Strobbia, 2003) 
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Os dados adquiridos em campo compreendem o registo de todo o tipo de ondas geradas, sendo por 

isso necessário estimar a velocidade de fase das ondas Rayleigh a partir de registos que contêm outros 

eventos sísmicos. Desta forma é necessário definir o tipo de evento sísmico a analisar e a identificação 

das suas propriedades (velocidade e atenuação em função da frequência). A hipótese simplificativa 

normalmente adotada é a de considerar que os eventos sísmicos dominantes detetados correspondem, 

a cada frequência, à propagação das ondas Rayleigh. Assumindo esta hipótese, é possível obter a 

velocidade de fase das ondas medindo a distância percorrida e o tempo de chegada. 

A fase final do método das ondas superficiais é a inversão, que compreende estimar os parâmetros de 

um modelo geológico a partir de um conjunto de observações. Esta fase permite estimar os parâmetros 

do solo num modelo estratificado a partir da curva de dispersão medida em campo, convertendo as 

características de propagação em propriedades do terreno, como se demonstra no seguinte esquema. 

 

Figura 13 – Fase de inversão (adaptado de Strobbia, 2003) 

Os problemas desta etapa prendem-se com a não unicidade e a designada determinação mista. A 

questão da não unicidade prende-se com o facto do perfil que se retira não ser único, uma vez que tem 

em conta o ajuste da velocidade das ondas Rayleigh à curva de dispersão. Estamos também perante 

um problema de determinação mista dado que a informação disponível diminui com a profundidade, 

levando a que as camadas superficiais sejam melhor definidas em relação às mais profundas. 

3.3.2.2.Ensaios realizados 

A complementar a campanha de prospeção geotécnica, foram efetuados registos de vibração ambiente 

(passivo) com uma única estação e registos lineares ativos e passivos com várias estações (linha de 

aquisição) (Gouveia, 2017). Os registos de vibração ambiente foram feitos com recurso a um sensor 

tridimensional com vista à identificação da frequência fundamental do terreno e elaboração da curva 

de elipticidade das ondas Rayleigh. 

Os ensaios sísmicos foram efetuados num registo com uma linha de aquisição de 24 geofones 

espaçados de 1,5 metros, tal como representados na Figura 14. 
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Figura 14 – Localização da prospeção corrente e ensaios sísmicos realizados (Gouveia, 2017) 

A recolha de dados foi realizada em 3 campanhas, correspondentes a diferentes níveis de escavação. 

Os primeiros ensaios foram realizados antes do início dos trabalhos de escavação, a segunda 

campanha foi feita a cerca de 3 m de profundidade e a última recolha de dados foi feita a 12 m de 

profundidade (Figura 15). 

  

Figura 15 – Leituras na 1ª e 3ª campanha de ensaios sísmicos (Gouveia, 2017) 

Na sequência dos trabalhos de Abreu (2015), Batista (2016) e Gouveia (2017), apresenta-se na Figura 

16 o perfil de velocidades de ondas de corte determinada a partir dos registos superficiais.  
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Figura 16 – Resultados da 1ª e 3ª campanha de ensaios sísmicos (Gouveia, 2017) 

 

3.4. Condições de Vizinhança 

As estruturas identificadas na vizinhança da obra foram as seguintes: 

• Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves – Trata-se de um edifício de 3 pisos (cave, rés-do-chão 

e primeiro andar) do início do século XX, sendo uma construção de alvenaria de pedra, com 

paramentos interiores em tabique e grandes vãos envidraçados. A estrutura apresenta um 

estado generalizado de fissuração e fendilhação, resultado do desgaste natural dos materiais, 

assinalando-se também danos por infiltração e a existência de escorrências. 

• Edifício Pinheiro Chagas nº 1 – Datado da década de 40, este edifício é constituído por 9 pisos 

(cave, rés-do-chão e 7 pisos elevados), e está ocupado por 1 restaurante no rés-do-chão, 

serviços de hotelaria em 3 pisos, tem 2 frações com usos comerciais, e as restantes frações 

encontram-se desocupadas. São visíveis significativos danos por infiltração, escorrências 

internas e fissurações, devidas às intervenções nas frações de hotelaria (construção de 

instalações sanitárias em quartos) e à falta de manutenção generalizada. 

• Parque de Estacionamento enterrado – Estrutura enterrada com 3 pisos subterrâneos, 

construída há aproximadamente 20 anos. É visível um estado generalizado de 

fissuração/fendilhação, assim como danos por infiltração e/ou escorrências nas paredes de 

contenção. 

• Metro de Lisboa – O túnel, com aproximadamente 50 anos, compreende o troço entre as 

estações de Saldanha e Picoas, da linha amarela da rede. Numa visita realizada a uma seção 

próxima do local de intervenção mostrou um elevado nível de fissuração e fendilhação, 

associados à necessidade de efetuar trabalhos de manutenção da infraestrutura. 
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Em termos de arruamentos, assinala-se a Av. Fontes Pereira de Melo, eixo estruturante de Lisboa e 

que apresenta elevados níveis de tráfego, sendo que os restantes arruamentos envolventes (Av. 5 de 

Outubro, R. Latino Coelho e R. Pinheiro Chagas) são também muito relevantes na estrutura hierárquica 

viária da cidade. Na Figura 17 encontram-se representadas as estruturas listadas anteriormente. 

 

Figura 17 – Localização das estruturas vizinhas (Lisboa Interativa, 2017) 

3.5. Soluções adotadas 

As várias condicionantes existentes, principalmente as relativas à existência de estruturas vizinhas, 

levaram à adoção de 3 soluções tipo para a contenção periférica, que se descrevam de seguida e se 

ilustram na Figura 18: 

• Solução A – Correspondente a uma cortina de estacas de diâmetro 600 mm, afastadas 1,20 m 

entre si, com 4 níveis de ancoragens provisórias pré-esforçadas a 700 kN com afastamento 

típico de 3,6 m. Esta pode ser considerada a solução base, dado ter sido aplicada na maior 

parte das contenções. 

• Solução B – Correspondente a uma cortina de estacas de diâmetro 600 mm, afastadas 0,80 m 

entre si, com 2 níveis bandas de laje com uma extensão total média de 28,5 m (10m abaixo do 

fundo da escavação). As bandas de laje funcionam como elementos de travamento da cortina 

de estacas pela sua elevada rigidez à flexão, obrigando contudo ao recurso de um faseamento 

de escavação do tipo “top down”. Para minimizar a deformação vertical, as bandas de laje 

estarão provisoriamente apoiadas em perfis metálicos HEB260, que funcionam como pilares, 

fundados em estacas. Esta solução foi adotada na contenção na Av. Fontes Pereira de Melo, 

onde a existência do túnel do metro impossibilitou a utilização de ancoragens provisórias. No 

lado Norte do alçado, devido à topografia, a profundidade da escavação é ligeiramente maior, 

permitindo a execução de 6 ancoragens provisórias abaixo da estrutura do túnel do metro. 
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• Solução C – Correspondente a uma contenção do tipo Berlim definitivo (painéis de betão 

armado com 30 cm de espessura), com 3 níveis de ancoragens provisórias (executadas abaixo 

do piso -3 do parque de estacionamento) pré-esforçadas a 650 kN com afastamento típico de 

3,0 m. Recorreu-se a esta solução numa extensão reduzida, onde a proximidade de parque de 

estacionamento existente impedia a execução da cortina de estacas, pois a vibração provocada 

durante a sua construção poderia causa instabilidade nesta infraestrutura. 

 

Figura 18 – Esquema identificativo das soluções adotadas (JetSJ, 2014) 

3.6. Plano de Instrumentação e Observação 

A instrumentação assume-se como um fator crítico para monitorizar a segurança das estruturas 

adjacentes e da contenção periférica ao longo do processo construtivo, particularmente nas fases de 

escavação que antecedem a construção da estrutura do edifício. É imprescindível dotar a obra de 

instrumentação capaz de medir os deslocamentos não só da própria contenção periférica, mas 

principalmente das estruturas adjacentes, que devido à sua natureza têm uma maior sensibilidade a 

eventuais deslocamentos. 

No plano de instrumentação são também estabelecidos critérios de alarme e alerta, de forma a permitir 

que, caso estes valores sejam atingidos, se possa analisar e possivelmente implementar medidas de 

reforço. 

No presente projeto os aparelhos previstos em projeto e instalados na contenção periférica foram 6 

inclinómetros, 32 alvos topográficos e células de carga (JetSJ, 2014). Nos edifícios adjacentes foram 

colocados 11 alvos topográficos, distribuídos pelas fachadas da Casa Museu e do edifício Rua Pinheiro 

Chagas, sendo que no túnel do metro de Lisboa foram instaladas 18 estações topográficas.  

Os alvos topográficos têm a capacidade de medir deslocamentos pontuais da cortina, ao passo que os 

inclinómetros permitem medir os deslocamentos horizontais em profundidade permitindo desta forma 

aferir a evolução dos movimentos da cortina de estacas em profundidade.  



25 
 

As células de carga estão associadas às ancoragens, de forma a controlar as cargas a que estas estão 

sujeitas. Na Figura 19 identificam-se, em planta, os 6 inclinómetros instalados, sendo estes os 

aparelhos cujas leituras são mais relevantes para a presente tese.  

 

Figura 19 – Planta de localização dos inclinómetros (JetSJ, 2014)  

Os deslocamentos foram medidos no alçado AB através dos inclinómetros I4 e I5 (Figura 21), tendo 

sido este o alçado que registou maiores deslocamentos. É de notar que os deslocamentos são 

transversais à parede no sentido do interior da escavação (valores em mm). 

 

Figura 20 – Localização dos inclinómetros I4 e I5 no alçado AB (JetSJ, 2014)  

Nas primeiras semanas de motorização os inclinómetros do alçado em análise apresentaram 

deslocamentos de valores elevados nos primeiros metros de escavação, valores que não 

correspondem à realidade. Uma comparação com as leituras obtidas através dos alvos topográficos 

nas imediações mostra alguma discrepância de valores, sendo esta atribuída ao facto de na construção 

da estaca, a calha inclinométrica ter sido danificada na betonagem da estaca. Em projeto estava previso 

que os inclinómetros fossem colocados a tardoz da cortina de estacas, contudo a necessidade de 

desvio de alguns serviços levaram à colocação destes instrumentos de controlo no interior das próprias 

estacas. A maior profundidade, os valores medidos já se aproximaram mais da realidade. 

I4 
I5 
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Figura 21 – Deformação horizontal da cortina de estacas medidas nos inclinómetros I4 e I5 (em mm) 

O inclinómetro I4 apresentou maiores deslocamentos nos primeiros metros por consequência da 

primeira escavação até ao nível -1, ainda sem qualquer banda de laje construída. Até final de Fevereiro 

de 2016 (escavação até ao nível da primeira banda de laje) os deslocamentos destes inclinómetros 

tiveram tendências claramente ascendentes, sendo que após o reforço da cortina e a construção da 

banda de laje passaram a ter uma tendência estabilizadora. Este inclinómetro chegou a apresentar 

deslocamentos máximos superiores aos critérios de alerta e alarme estabelecidos em projeto, que 

levaram à paragem da obra junto ao alçado BC, na altura em que a escavação se encontrava ao nível 

-1, este alçado estava incompleto. 

Os valores observados no inclinómetro I5 foram inferiores aos registados no I4, estando estes em 

concordância com o registado nos alvos topográficos mais próximos. 
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4. Simulação numérica 

4.1. Método dos Elementos Finitos 

O método dos elementos finitos (MEF) foi uma das ferramentas que mais desenvolvimento conheceu 

desde a década de 70. Para isso contribuiu, por um lado, o aumento muito significativo da capacidade 

de cálculo e, por outro, a necessidade de desenvolvimento de aplicações mais potentes que 

permitissem cálculos mais complexos. 

As incógnitas do problema em resolução podem ser deslocamentos em análises tensão-deformação, 

a carga hidráulica total em análises de escoamentos, ou outras grandezas físicas. Estas grandezas são 

as que constam das equações de resolução do problema, sendo calculadas nos pontos nodais e 

designadas de variáveis primárias. 

No entanto, é de interesse, para os problemas de engenharia, o conhecimento também dos valores 

das tensões, das deformações, das velocidades de escoamento, dos gradientes hidráulicos e dos 

caudais. Estas outras grandezas, derivadas a partir das variáveis primárias, são designadas por 

variáveis secundárias. 

A aplicação do MEF envolve os seguintes passos: 

1. Discretização do domínio em elementos: consiste na divisão do domínio a estudar em 

pequenas porções – elementos finitos – que em conjunto sejam capazes de reconstituir o 

domínio. Em problemas bidimensionais, os elementos finitos são geralmente triangulares 

ou quadrangulares. 

2. Seleção de uma aproximação para a representação das variáveis primárias nos elementos: 

É necessário conhecer o valor das variáveis primárias em qualquer ponto do domínio e não 

apenas num conjunto limitado de pontos (os pontos nodais), devendo ser estabelecida a 

forma de variação das variáveis primárias no interior dos elementos finitos. A principal 

aproximação do MEF é o estabelecimento de uma função particular para representar a 

forma como as variáveis primárias variam no domínio, através do conceito de função de 

interpolação.  

3. Estabelecimento das equações a aplicar aos elementos para traduzir o problema em 

resolução: O estabelecimento das equações que permitem a resolução das equações 

diferenciais na análise de meios contínuos pode ser feita através da utilização de princípios 

variacionais ou através de métodos de minimização de resíduos. Existem diversos métodos 

dos resíduos pesados que se distinguem pela escolha das funções de peso. No método de 

Galerkin, o mais usado no MEF, as funções de peso são as funções que multiplicam os 

parâmetros a determinar. 
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4. Estabelecimento das equações globais que combinam as equações dos elementos: 

assemblagem das equações de equilíbrio estabelecidas separadamente para cada 

elemento finito num conjunto de equações globais, aqui exemplificado para o cálculo em 

estado plano de deformação: 

!"# $ = %" (Equação 4.1) 

onde KG representa a matriz de rigidez global, dnG o vetor dos deslocamentos dos pontos 

nodais de toda a malha de elementos finitos e FG o vetor das forças globais nos pontos 

nodais. Os termos da matriz global são obtidos somando as contribuições dos elementos 

individuais tendo em conta os deslocamentos que são comuns a diferentes elementos. O 

vetor das forças globais é obtido de uma forma semelhante, somando as cargas que atuam 

em cada ponto nodal. 

Ao nível do elemento, os termos da matriz de rigidez correspondem a valores de rigidez 

relativa entre os graus de liberdade contidos no elemento. Ao nível da malha de elementos 

finitos, os termos da matriz de rigidez correspondem a valores da rigidez relativa entre 

graus de liberdade ao longo de toda a malha. A dimensão da matriz de rigidez global 

depende do número total de graus de liberdade e os termos não nulos resultam de ligações 

entre os graus de liberdade dos elementos ou através de diferentes elementos. 

5. Consideração das condições de fronteira. 

6. Resolução das equações globais afetadas pelas condições de fronteira. 

4.2. Modelos Constitutivos 

Os modelos constitutivos têm uma grande influência nos resultados obtidos nas modelações. Os 

modelos mais complexos tendem a representar melhor o comportamento dos materiais, contudo a 

quantidade de parâmetros que é necessário definir para a sua implementação é elevada e nem sempre 

existem dados de base para a sua correta definição. 

De seguida apresentam-se os modelos constitutivos utilizados neste trabalho, tal como definidos no 

software Plaxis: Hardening Soil (HS) e Hardening Soil small-strain stiffness (HSsmall). Começa-se por 

descrever o modelo Mohr-Coulomb (MC) por ser útil para compreender os modelos HS e HSsmall, 

assim como a necessidade de se recorrer a estes modelos mais avançados. 

4.2.1. Modelo Mohr-Coulomb 

O modelo Mohr-Coulomb pode ser considerado como uma primeira aproximação ao comportamento 

real de um solo. Tratando-se de um modelo elástico perfeitamente plástico, a sua função de cedência 

é fixa, independentemente da deformação plástica a que o solo está sujeito, descrita pela equação: 

& = '( + *( tan.′ (Equação 4.2) 
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em que τ e s’ representam a tensão tangencial e normal, na faceta onde ocorre a cedência. Na Figura 

22 encontra-se um gráfico τ-s onde esta equação está representada, assim como as 

semicircunferências de Mohr correspondentes a um elemento infinitesimal que atingiu a cedência. 

 

Figura 22 – Critério de cedência de Mohr-Coulomb (Brinkgreve et al, 2006) 

Considerando a representação tridimensional, a superfície de cedência corresponde à interceção de 

seis planos (correspondentes às 6 equações de cedência definidas em termos de tensões principais), 

resultando uma pirâmide hexagonal irregular, com o vértice situado sobre o eixo das tensões 

hidrostáticas e a base perpendicular a esse mesmo eixo, importando realçar que o comportamento é 

elástico até ser atingida esta superfície de cedência. A Figura 23 ilustra esse lugar geométrico, para o 

caso mais simples em que se despreza a existência de coesão. 

 

Figura 23 – Superfície de cedência de Mohr-Coulomb no espaço das tensões principais (Brinkgreve et al, 2006) 

Este modelo constitutivo requer o input de 5 parâmetros básicos que podem ser estimados com base 

em resultados de ensaios habitualmente realizados na fase de prospeção: 

• E – Módulo de elasticidade [kN/m2] 

• ν– Coeficiente de Poisson 

• c’ – Coesão efetiva [kN/m2] 

• ∅ – Ângulo de resistência ao corte [º] 

• ψ – Ângulo de dilatância [º] 
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O Plaxis permite ainda a definição dos designados “parâmetros avançados”, que compreendem 

fundamentalmente o aumento da rigidez e de coesão em profundidade e a possibilidade de desativação 

da opção de tension cut-off, isto é, a possibilidade da tensão normal não ultrapassar um valor de tração 

predefinida. 

4.2.2. Modelo Hardening Soil (HS) 

A complexidade da relação tensão-deformação e a variabilidade da rigidez do solo em função da tensão 

de confinamento e da trajetória de tensões leva a que seja pouco realista utilizar um modelo que apenas 

apresenta um único parâmetro de entrada relativo à deformabilidade, como é feito numa lei constitutiva 

como a de Mohr-Coulomb. Já o modelo Hardening Soil (HS) permite uma representação mais realista 

do comportamento do solo, particularmente na consideração dos ciclos de descarga e recarga, 

impostos, por exemplo, por sucessivas fases de escavação e aplicação de pré-esforço em ancoragens. 

Ao contrário de um modelo elástico perfeitamente plástico, no modelo elastoplástico com 

endurecimento a superfície de cedência não é fixa no espaço das tensões principais, podendo expandir, 

ocorrendo assim deformações plásticas irreversíveis. Nesta expansão podem ocorrer dois tipos de 

endurecimento: por corte, deformações plásticas causadas por um incremento da tensão deviatórica, 

e por compressão, deformações plásticas causadas por uma compressão primária num carregamento 

isotrópico, sendo que ambos os endurecimentos são considerados no modelo HS. 

 

Figura 24 – Relação tensão-deformação não-linear do tipo hiperbólica num ensaio triaxial modelado como HS 
(Brinkgreve et al, 2006) 

O modelo HS consegue simular o aumento da rigidez dos estratos com o aumento da pressão, uma 

vez que na sua definição apresenta uma relação tensão-deformação não-linear do tipo hiperbólica 

(Figura 24). De entre as principais características deste modelo constitutivo destaca-se o seguinte: 

• Variação da rigidez do solo com a tensão de confinamento (parâmetro m). 

• Deformações plásticas provocadas por incrementos de tensão deviatórica (parâmetro 0123�4) 

• Deformações plásticas devidas a incrementos de tensão isotrópica (parâmetro 05�63�4 ) 
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• Deformação elástica por ciclos descarga-recarga (parâmetros 0733�4 e νur). 

• Rotura de acordo com o critério de Mohr-Coulomb (valores de c’, ∅ e ψ). 

O valor de E50, correspondente ao módulo de rigidez correspondente à tensão de referência pref, é dado 

pela seguinte equação: 

012 = 0123�4 8 ' cos. − *=(	>?@	.' cos. +	A3�4>?@	.B
C

 
(Equação 4.3) 

Seguidamente apresentam-se os parâmetros requeridos para a definição do modelo constitutivo 

Hardening Soil. Para os designados parâmetros avançados o manual do software apresenta valores 

definidos por defeito, sendo sugerido que o utilizador deverá ter bastante cuidado se optar por utilizar 

valores alternativos. 

• Parâmetros de Resistência (Mohr-Coulomb) 

o ν– Coeficiente de Poisson 

o c’ – Coesão efetiva [kN/m2] 

o ∅ – Ângulo de resistência ao corte [º] 

• Parâmetros de Rigidez 

o 0123�4 – Módulo de elasticidade secante para 50% da tensão de cedência [kN/m2] 

o 05�63�4 – Módulo de elasticidade em compressão unidimensional confinada [kN/m2] 

o 0733�4 – Módulo de elasticidade de descarga-recarga (por defeito: 0733�4 = 30123�4) [kN/m2] 

o m – potência para a dependência tensional da rigidez 

• Parâmetros Avançados 

o νur – Coeficiente de Poisson em descarga-recarga (valor por defeito 0,2)  

o pref – Tensão de referência para a rigidez (valor por defeito 100 kN/m2) 

o !2 D – Coeficiente de impulso em repouso (por defeito 1-sin ∅’)  

o Rf – Rácio qf / qa (valor por defeito 0,9) 

A realização de ensaios edométricos permite determinar o valor do parâmetro 05�63�4. O grau de 

sobreconsolidação da amostra, é útil para definir o estado de tensão inicial do maciço. Os restantes 

parâmetros podem ser determinados através de ensaios triaxiais.  

4.2.3. Modelo Hardening Soil Small-strain Stiffness (HSsmall) 

A amplitude de deformações em que os solos podem ser considerados como verdadeiramente elásticos 

é limitada à gama das muito pequenas deformações. Com o aumento da deformação a rigidez do solo 

decresce de forma não linear, como referido anteriormente (Figura 25). 
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Figura 25 – Curva de degradação da rigidez em função da distorção (Brinkgreve et al, 2006): níveis de 
deformação dos diversos tipos de ensaios e de obras geotécnicas 

O modelo Hardening Soil Small-strain Stiffness (HSsmall) é baseado no modelo HS, pelo que utiliza 

praticamente os mesmos parâmetros de input, sendo apenas necessária a definição de 2 parâmetros 

adicionais, que descrevem o comportamento da rigidez na gama das pequenas deformações: 

• �23�4 – Módulo de distorção inicial / muito pequenas deformações [kN/m2]  

• g0.7 – o nível de distorção no qual o módulo de distorção secante corresponde a 70% de G0 

A determinação de G0 pode ser feita através da medição das tensões e deformações em “pequenos” 

carregamentos (teoria da elasticidade) ou recorrendo à medição da velocidade de propagação da onda 

de corte (teoria de propagação das ondas). Para tal existem vários ensaios de campo, tipicamente 

ensaios sísmicos, e de laboratório, tais como coluna ressonante e triaxial de torção cíclica, que podem 

ser realizados. 

Para a definição do valor de g0.7 o recurso às equações de degradação de rigidez em função do índice 

de plasticidade propostas por Ishibashi e Zhang (1993) é uma possibilidade.  

A Figura 26 demonstra os módulos de rigidez num ensaio triaxial (E50, Eur e E0) para o modelo HSsmall. 

 

Figura 26 – Parâmetros de rigidez num ensaio triaxial modelado como HSsmall (manual do Plaxis, 2006) 
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O modelo HSsmall baseia-se na curva de degradação de rigidez, sendo o módulo de rigidez tangente 

calculado pela integração da curva de redução do módulo de rigidez secante ao longo do incremento 

da extensão. A Figura 27 mostra um exemplo de uma curva de degradação de rigidez usada no modelo 

HSsmall. 

 

Figura 27 – Curva de degradação de rigidez usada no HSsmall (Brinkgreve et al, 2006) 

4.3. Modelação do comportamento não drenado no Plaxis 

Em condições não drenadas pode ser gerada pressão intersticial. A consideração de condições não 

drenadas é apropriada quando a permeabilidade é baixa em relação à velocidade de aplicação de 

carga, quando o comportamento a curto prazo tem de ser avaliado. No caso de obras provisórias em 

solos argilosos é adequada a sua utilização. 

Para modelar o comportamento não drenado dos solos, a versão 8.6 do Plaxis disponibiliza três 

alternativas de análise: 

• Método A – Análise não drenada em termos de tensões efetivas, usando parâmetros de 

deformabilidade efetivos. Nesta análise seleciona-se a opção “não drenada” para o solo e 

fornecem-se os valores drenados de Es e νs, sendo que o programa calcula automaticamente 

os respetivos valores não drenados: Eu e νu, devendo-se também introduzir os parâmetros de 

resistência efetiva, ϕ ' e c'. Assim, a resistência não drenada é uma consequência do modelo, 

não um input para o software. Esta opção está disponível para todos os modelos constitutivos 

do programa Plaxis. 

• Método B – Análise não drenada em termos de tensões efetivas, simulando-se a geração de 

pressões intersticiais e usando parâmetros de resistência não drenados. Nesta análise 

seleciona-se a opção “não drenada” para o solo e consideram-se os parâmetros ϕ = ϕu = 0 e cu 

≠ 0. Nesta opção as pressões intersticiais são geradas na simulação. Apesar da trajetória de 

tensões não ser totalmente correta, a resistência não drenada resultante não é afetada, uma 
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vez que é diretamente especificada como parâmetro de entrada do modelo. Esta opção é 

recomendada pelo manual do Plaxis apenas para os modelos Mohr-Coulomb e Hardening Soil. 

• Método C – Análise não drenada em termos de tensões totais, usando parâmetros não 

drenados. Nesta análise seleciona-se a opção “drenada” para o solo, utilizam-se valores de Eu 

e νu (o valor de 0,5 não é possível, recomendando-se a adoção de 0,495) e são utilizados os 

parâmetros ϕu = 0 e cu ≠ 0. Este tipo de análise só é recomendada pelo manual do Plaxis para 

os casos em que se recorra ao modelo Mohr-Coulomb. 

As implicações de se adotar um comportamento não drenado na simulação são: geração de excesso 

de pressão intersticial; inexistência de variação de volume; a resistência não drenada prevista depende 

do modelo constitutivo considerado; a consideração do ângulo de dilatância tem um efeito sério. 

Karstunen (2011), comparou entre os três diferentes métodos utilizados no Plaxis, tendo chegado às 

seguintes conclusões: 

• O método A deve ser usado: 

o Quando a consolidação / análise a longo prazo são um requisito 

o Se recorrem a modelos constitutivos avançados 

Neste caso a resistência não drenada é um resultado do modelo constitutivo, não sendo 

diretamente definido pelo utilizador. 

Deve-se ter particular cuidado com a escolha do ângulo de dilatância, dado que a adoção 

de ângulos de dilatância superiores a zero implica que ocorrem deformações volumétricas 

negativas na rotura, o que conduz a resistências “infinitas”. Em análises não drenadas, o 

ângulo de dilatância deve ser tomado como nulo (Karstunen, 2011). 

• Os métodos B e C são alternativas para analisar o comportamento não drenado, mas: 

O modelo constitutivo geralmente não representa o verdadeiro comportamento do solo 

(antes da rotura). 

São potencialmente úteis para problemas de estabilidade em condições não drenadas (a 

especificação da resistência não drenada é relativamente direta). 

Tendo em consideração o exposto neste capítulo, na presente tese adotou-se o método A para a 

avaliação da resposta não drenada do solo. 

4.4. Simulação de Ensaios triaxiais 

4.4.1. Descrição do modelo 

Na presente secção são apresentados os resultados da simulação de ensaios triaxiais, utilizando os 

diferentes modelos constitutivos atrás descritos, sendo simulado o aumento da tensão axial após a 

aplicação de tensão isotrópica de confinamento de 100 kPa 
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O ensaio triaxial pode ser simulado através de um modelo axissimétrico com dimensões unitárias 

1mx1m (Figura 28), sendo de realçar que a dimensão do modelo não irá influenciar os resultados, 

desde que não se contabilize o peso do solo. Desta forma, as deformações nas direções x e y irão 

corresponder aos valores de ε2=ε3 e  ε1, respetivamente. 

Para as características dos materiais foram adotados os valores indicados na Tabela 5 para três 

materiais correspondentes a areias de diferentes graus de compacidade. 

  
Figura 28 – Modelo para simulação de ensaio triaxial  

 

Tabela 5 – Parâmetros de input dos modelos HS e HSsmall para simulação de ensaio triaxial 

  Areia solta Areia média Areia densa 
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��	
�� [kN/m2] 20 000 30 000 40 000 

���
��
 [kN/m2] 20 000 30 000 40 000 

��

�� [kN/m2] 60 000 60 000 120 000 

m [-] 0,5 0,5 0,5 

H
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s
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ll

 E	
�� [kN/m2] 70 000 91 250 112 500 

gggg
0.7 [-] 1,0 x 10-4 1,5 x 10-4 2,0 x 10-4 
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Relativamente ao faseamento dos ensaios, foram utilizadas 2 fases para a simulação das trajetórias de 

tensões: a primeira etapa, correspondente à aplicação de pressão horizontal e vertical de 100 kPa; a 

segunda etapa corresponde ao aumento da tensão vertical até rotura. Esta segunda fase é conseguida 

no software através da utilização da manipulação do “load multplier” correspondente à carga vertical 

(∑MloadA). 

 

4.4.2. Ensaio em condições drenadas 

Nas seguintes figuras representam-se as curvas tensão distorcional (q) – deformação axial (εa) das 

simulações numéricas realizadas, assim como as correspondentes curvas εa-εv.  

 

  

 

Figura 29 – Curvas q-εa da simulação numérica do ensaio triaxial drenado  
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Figura 30 – Curvas εa-εv da simulação numérica do ensaio triaxial drenado 

 

É possível observar-se que ambos os modelos constitutivos apresentam resultados semelhantes para 

maiores deformações, diferindo fundamentalmente na fase inicial do ensaio, fruto da maior rigidez inicial 

considerada no modelo HSsmall, tal como é visível no gráfico mais pormenorizado da gama das 

menores deformações. Com o aumento das deformações axiais, a resposta do modelo HSsmall para 

os solos simulados é praticamente coincidente. 

Para efeitos de confirmação da correta simulação dos ensaios, foram determinados os valores de ��	
�� 
dos três tipos de areias, que confirmaram os parâmetros de input, com diferenças negligenciáveis tendo 

em consideração os dados de output fornecidos pelo software.  

Tabela 6 – Valores de ��	
��  (valores de entrada e calculados na simulação dos ensaios triaxiais) 

��	
�� [kN/m2] 
Areia 

solta 

Areia 

média 

Areia 

densa 

Input 20 000 30 000 40 000 

HS 20 016 29 002 39 110 

HSsmall 20 017 29 725 41 192 
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A determinação do valor dos módulos de distorção secantes para os valores disponíveis e a sua 

representação gráfica, confirmam a curva de degradação da rigidez do solo, tal como demonstra a 

Figura 31, estando os resultados obtidos em concordância com os dados de entrada. 

  

 

Figura 31 – Curvas Gsecante-log(-ε1) da simulação numérica do ensaio triaxial drenado 

 

É de notar que os resultados obtidos mostram significativas diferenças entre os 2 modelos, em 

particular na gama das pequenas deformações. No capítulo 5 analisa-se o impacto desta diferença na 

estimativa dos deslocamentos no caso de estudo. 

 

4.4.3. Análise de sensibilidade do modelo HSsmall 

Para uma melhor compreensão dos vários parâmetros associados ao modelo HSsmall, procedeu-se a 

uma análise de sensibilidade dos 2 parâmetros exclusivos deste modelo constitutivo: G0 e g0,7., de 

forma a perceber a sua influência. Por simplificação, simulou-se apenas o caso da areia de 

compacidade média. 

4.4.3.1.Módulo de distorção máximo (G0) 

O valor do módulo de distorção máximo é o parâmetro chave para caracterizar o comportamento do 

solo na gama das (muito) deformações. Foi simulada a variação do valor base adotado, aumento para 

o dobro e redução para metade, de forma a aferir a sua influência. 
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Nas Figura 32 e Figura 33 é visível a importância deste parâmetro, sendo que um valor mais elevado 

da rigidez inicial conduz a menores deformações, particularmente na gama das muito pequenas 

deformações, tal como seria expectável. Verifica-se, contudo, que a redução da rigidez em 50% tem 

um menor impacto que o seu aumento na proporção inversa. 

 

Figura 32 – Curva q-εa da simulação da análise de sensibilidade à simulação numérica do ensaio triaxial drenado 
(parâmetro G0) 

 

Figura 33 – Curva εa-εv da simulação da análise de sensibilidade à simulação numérica do ensaio triaxial 
drenado (parâmetro G0) 

A representação gráfica da degradação do valor de Gsecante em função da deformação axial, confirma a 

correta modelação do efeito da degradação da rigidez com o aumento da deformação, conforme é 

ilustrado na Figura 34. A partir de deformações de aproximadamente 10-4, o efeito da rigidez inicial 

atenua-se significativamente. 
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Figura 34 – Curva Gsecante-log(-ε1) da análise de sensibilidade à simulação numérica do ensaio triaxial drenado 
(parâmetro G0) 

4.4.3.2.Parâmetro gggg0.7 

O parâmetro g0.7 representa o nível de distorção no qual o módulo de distorção secante corresponde a 

70% de G0., sendo por isso espectável que a sua influência se faça sentir na gama das muito 

deformações. Foram simulados 3 valores distintos para esta grandeza, entre os 1,5x10-5 e os 1,5x10-3, 

de forma a aferir a sua influência, sando que no cenário base este valor era de 1,5x10-4. 

A Figura 35 e Figura 36 mostram que a variação deste parâmetro assume particular relevância no 

aumento desta grandeza para o valor de 1,5x10-3, uma vez que tal alteração implica que a degradação 

da rigidez se dá apenas para maiores valores de deformação. Por outro lado, o efeito prático da redução 

desta grandeza para o valor de 1,5x10-5 é pouco significativo, uma vez que no modelo simulado as 

muito pequenas deformações têm pouca expressão. 
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Figura 35 – Curva q-εa da simulação da análise de sensibilidade à simulação numérica do ensaio triaxial drenado 
(parâmetro g0.7) 

 

Figura 36 – Curva εa-εv da simulação da análise de sensibilidade à simulação numérica do ensaio triaxial 
drenado (parâmetro g0.7 ) 
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4.4.4. Ensaio em condições não drenadas 

Procedeu-se também à simulação dos ensaios em condições não drenadas, resumindo-se nas Figuras 

36 a 38 os principais resultados obtidos. Para melhor comparação, são também representados os 

resultados das simulações dos ensaios drenados. 

 

Figura 37 – Curva q-εa da simulação numérica dos ensaios triaxiais não drenados 

 

Figura 38 – Curva ∆u-εa da simulação numérica dos ensaios triaxiais não drenados 

Da análise dos resultados obtidos nas simulações efetuadas é possível aferir que, ao contrário da 

simulação dos ensaios triaxiais drenados, se verifica uma diferença significativa entre os gráficos q-εa 

dos dois modelos constitutivos, sendo de assinalar que o modelo HSsmall leva a uma menor resistência 

em termos de tensão deviatórica. Analisando a Figura 38 verifica-se que este modelo constitutivo leva 

à geração de um maior excesso de pressão intersticial, justificando assim o decréscimo da máxima 

tensão deviatórica, relativamente ao modelo HS. Esta maior geração de pressão intersticial e 

decréscimo da tensão deviatórica é também perfeitamente visível quando recorremos à representação 

gráfica da trajetória de tensões, conforme mostra a Figura 39, podendo estar associada a problemas 

de convergência do software de cálculo perto da rotura. 
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Figura 39 – Trajetória de tensões (q’ – p’,p) dos ensaios triaxiais drenados e não drenados 

A Figura 40 confirma que não há variação de volume na simulação dos ensaios não drenados (não 

sendo nula, a variação de volume é desprezável), confirmando assim essa premissa. 

 

Figura 40 – Curva εv -εa da simulação numérica dos ensaios triaxiais drenados e não drenados 

De forma a confirmar os resultados obtidos para a areia de compacidade média, realizaram-se também 

simulações para a areia solta, com as características já descriminadas na Tabela 5. As simulações 

efetuadas permitiram confirmar os resultados obtidos para a areia média, sendo identificadas as 

mesmas situações, conforme demonstram a Figura 41 e Figura 42. 

Realizou-se igual análise à areia densa, contudo não se apresentam os resultados obtidos uma vez 

que se confirmou o problema identificado em 4.3, relativo à adoção de ângulos de dilatância superiores 

a zero (o valor considerado foi de 5º), que implica a ocorrência de deformações volumétricas negativas 

na rotura, conduzindo a resistências “infinitas” do solo. 
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Figura 41 – Curva q-εa da simulação numérica dos ensaios triaxiais não drenados (areia solta) 

 

Figura 42 – Curva ∆u-εa da simulação numérica dos ensaios triaxiais não drenados (areia solta) 
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5. Modelação numérica do Caso de Estudo 

Na elaboração desta tese foi escolhido o programa de cálculo automático PLAXIS, tendo-se utilizado a 

versão 8.6. Trata-se de um software de ampla utilização para a simulação numérica de estruturas 

geotécnicas. A modelação foi efetuada recorrendo a uma análise 2D em estado de deformação plana, 

utilizando-se elementos finitos triangulares com 15 nós (Figura 44). 

Foram desenvolvidos 2 modelos com o objetivo de replicar a designada solução B do projeto, conforme 

descrito em 3.5. Na primeira modelação, as características dos solos são iguais às definidas no projeto 

de execução, a partir da campanha de prospeção corrente. Na segunda modelação as características 

do solo são complementadas com os dados provenientes dos ensaios sísmicos realizados, recorrendo 

ao método MASW, sendo neste caso adotado o modelo constitutivo HSsmall. 

5.1. Geometria do modelo 

A dimensão do modelo construído foi de 100 m x 50 m, tendo-se procurado respeitar as dimensões 

recomendadas pelo software, nomeadamente ter distâncias horizontais entre os limites laterais e a 

cortina de estacas (ou final das ancoragens) e distâncias verticais entre o fundo da escavação e o limite 

inferior do modelo maiores ou iguais à altura da escavação/cortina. Note-se que estas dimensões de 

referência devem ter em conta a geologia do local, pois havendo um substrato rígido a uma dada 

profundidade, não haverá necessidade de prolongar o modelo abaixo dessa profundidade. 

A modelação do caso de estudo focou-se no corte tipo 1 (da estrutura de contenção – Figura 43). Nesta 

secção a altura de escavação é de cerca de 18,5 m, prolongando-se as estacas até uma profundidade 

adicional de 10 m abaixo do fundo da escavação. Os 2 níveis de bandas de laje estão fixados às 

profundidades de 6,80 m e 12,3 m. Existindo alguma variabilidade espacial na estratigrafia do terreno 

ao longo da parede de contenção, considerou-se uma seção intermédia da parede. Desta forma, o 

interface entre a ZG3 e ZG2 encontra-se a 2,5 m de profundidade e o interface ZG2 / ZG1 a 18,5 m. 

As condições de fronteira aplicadas foram as correspondentes às “Standart Fixities” do software, que 

correspondem a admitir que nas fronteiras laterais do modelo apenas são permitidos deslocamentos 

verticais e na base do modelo não são permitidos deslocamentos em nenhuma das direções. Após a 

definição da geometria do modelo, foi possível criar a malha de elementos finitos, que dividiu o modelo 

em elementos triangulares compatíveis com todos os elementos definidos (Figura 44), tendo-se no 

presente trabalho adotado um refinamento do tipo “fine”. 

O nível freático foi representado como uma linha horizontal localizada a 22,3m de profundidade, tendo 

sido esta a profundidade a que o nível freático foi detetado na prospeç. De forma a modelar o tráfego 

da Av. Fontes Pereira de Melo a tardoz, foi considerada uma sobrecarga de 2 kN/m/m (ψ.SCk=0,2x10 

kN/m/m) desde a cortina de estacas até ao limite direito do modelo. Estando em causa a análise de 

estados limite de utilização, com o objetivo de melhor estimar os deslocamentos não são utilizados os 

valores máximos da sobrecarga, de forma a aproximar esta carga variável a um valor mais provável. 
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Figura 43 – Corte tipo 1 (JestSJ, 2014) 

Para a modelação túnel do metro de Lisboa foi recriada a geometria e localização do mesmo nas peças 

desenhadas do projeto de execução (JetSJ, 2014). Desta forma o túnel apresenta largura e altura 

exteriores máximas de aproximadamente 8,9 m x 6,4 m e a estrutura encontra-se 10 m à direita da 

contenção periférica (até ao limite esquerdo do exterior do túnel) e a 3,7 m de profundidade, medidos 

até ao ponto mais elevado do exterior do túnel. 

A geometria e malha de elementos finitos pode ser vista na Figura 44. 
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Figura 44 – Geometria e malha de elementos finitos adotada 

5.2. Propriedades dos materiais de betão 

Após a definição da geometria do modelo apresentada na secção anterior, torna-se necessário 

caracterizar todos os materiais envolvidos. Neste capítulo são descritos os elementos em betão, 

nomeadamente a cortina de estacas, as bandas de laje e o túnel do Metro de Lisboa, sendo 

posteriormente especificadas as caraterísticas dos materiais geotécnicos. 

 

5.2.1. Cortina de estacas 

A cortina de estacas é simulada por um elemento tipo “plate”, que é um elemento linear no plano xz. 

O betão usado na cortina de estacas é de classe C30/37, importando considerar a provável fendilhação 

do betão das estacas após a sua construção. Em projeto considera-se um módulo de deformabilidade 

secante do betão aos 28 dias de idade, que é definido para σc = 0 e σc = 0.4 fck, sendo que um betão 

C30/37 o valor de Ecm é de 3,3 x 107. Sabendo que a fendilhação o betão conduz a uma redução do 

módulo de deformabilidade na ordem dos 30% a 70%, e não havendo forma de avaliar mais 

concretamente o nível de fendilhação presente no betão das estacas, considerou-se no modelo de 

cálculo uma redução de 50%. 

Desta forma, foram calculados os valores dos vários parâmetros de entrada do software para a 

caracterização da cortina de estacas na modelação, que constam na Tabela 7. Importa referir que os 

valores finais de EA e EI devem ser divididos pelo espaçamento entre as estacas, uma vez que o 

software requer valores por metro de desenvolvimento da parede de contenção. De forma análoga, o 

peso da parede é obtido pela multiplicação do peso volúmico do betão pela área da estaca, a dividir 

pelo afastamento entre estacas, de forma a obter um valor em kN/m/m. 
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Tabela 7 – Parâmetros de input para a caracterização da cortina de estacas na modelação  
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EA [kN/m] 5,83 x 106 

EI [kNm2/m] 1,31 x 105 

ω [kN/m/m] 8,84 

5.2.2. Bandas de Laje 

A banda de laje é simulada através da sua rigidez axial. Elaborou-se um modelo 2D da banda de laje 

no software Autodesk Robot Structural Analysis 2017 para determinar a rigidez axial da laje. O modelo 

construído, representado na Figura 45, compreende a geometria da banda de laje em betão armado 

C30/37 com 30 cm de espessura, encastrada lateralmente, à qual foi aplicada uma carga distribuída 

linear horizontal de 1 kN/m. 

 

Figura 45 – Modelo numérico da banda de laje 

 

Com este modelo foi possível obter a estimativa do campo de deslocamentos provocados pela carga 

unitária aplicada, tal como representada na Figura 46. Foram obtidos valores de deslocamentos de 3,9 

x 10-5 m nas imediações do inclinómetro I5 e de 4,5 x 10-5 m perto do inclinómetro I4. 
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No software Plaxis as bandas de laje são representadas por “fixed-end anchors”, cuja rigidez axial é 

definida por EA, que pode ser determinada fazendo o inverso da flecha. Desta forma obtém-se um valor 

de 7,834 x 104 kN, considerando-se a média dos dois deslocamentos estimados. 

 

Figura 46 – Deslocamentos estimados na banda de laje pela aplicação de carga unitária (mm) 

5.2.3. Túnel do Metro de Lisboa 

O revestimento do túnel do Metro de Lisboa foi simulado com um elemento tipo “plate”. Dada a época 

em que o túnel foi construído, adotaram-se as propriedades de um betão C16/20, que a espessura do 

túnel é de 0,7 m e assumindo que a fendilhação do betão provoca uma redução de 50% no valor do 

módulo de deformabilidade, as características mecânicas adotados para a caraterização do 

revestimento do túnel são as seguintes: 

• 0F�Gã54� 6IJKL65 = 1,45 x 107 kPa 

• EA = 1,02 x 107 kN/m 

• EI = 4,14 x 105 kN/m 

• ω = 8,40 kN/m/m 

• ν = 0,15 

Importa referir que o revestimento é simulado considerando um modelo elástico linear. 

5.3. Características dos materiais geotécnicos 

5.3.1. Modelo HS: Dados de Projeto 

O primeiro modelo considera o modelo constitutivo Hardening Soil (HS). O Hardening Soil é um modelo 

constitutivo que considera o endurecimento do solo, conforme já descrito no capítulo 4.2.1.  
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Tal como considerado em projeto, adotou-se um zonamento geotécnico com 3 camadas, 

correspondentes aos resultados da prospeção realizada (Geocontrole, 2014). Os valores 

característicos utilizados na simulação são os definidos na Tabela 8, justificando-se seguidamente a 

escolha dos valores para os parâmetros que não foram explicitados no projeto: 

• Os pesos volúmicos foram os considerados em projeto, não se fazendo distinção entre o valor 

saturado e não saturado, dada a posição do nível freático (abaixo do fundo da escavação). 

• Para a permeabilidade do solo, dada a natureza dos solos existentes, adotou-se um valor de 

kx=ky=5x10-8 m/s. 

• Os parâmetros de resistência ao corte (∅∅∅∅ e c’) foram os considerados em projeto, considerando-

se ψ = 0 (dilatância nula). 

• Relativamente aos módulos de deformabilidade, assumiram que os valores indicados no 

projeto correspondiam ao 0123�4, e as seguintes relações com os restantes módulos de 

elasticidade: 0123�4=05�63�4  e  0733�4 =30123�4. 

• O valor de m (potência para a dependência tensional da rigidez) considerado foi de 0,8, valor 

correntemente adotado para argilas. 

• O valor de Rinter (fator de redução de resistência ao corte na interface estaca/terreno) foi 

considerado igual a 1 dado estarmos perante estacas em betão executadas com recurso a 

trado curto, sendo por isso previsível a ocorrência de boa ligação entre ambos os materiais. 

Tabela 8 – Parâmetros utilizados para modelação do solo (modelo HS) 

  ZG3 ZG2 ZG1 

P
es

o
 v

o
lú

m
ic

o
 

e 
p

er
m

ea
b

ili
d

ad
e ggggsat [kN/m3] 17 24 24 

ggggunsat [kN/m3] 17 24 24 

kx / ky  [m/dia] 4,32x10-3 4,32x10-3 4,32x10-3 

P
ar

âm
et

ro
s 

d
e 

R
es

is
tê

n
ci

a 
ao

 
co

rt
e 

c’ [kN/m2] 5 40 75 

∅∅∅∅ [º] 28 30 35 

ΨΨΨΨ [º] 0 0 0 

P
ar

âm
et

ro
s 

d
e 

R
ig

id
ez

 

��	
�� [kN/m2] 10 000 15 000 60 000 

���
��  [kN/m2] 10 000 15 000 60 000 

��

�� [kN/m2] 30 000 45 000 180 000 

m [-] 0,8 0,8 0,8 

Estado 
inicial 

ko 0,53 0,50 0,43 

 Rinter 1,0 1,0 1,0 
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Dada a natureza dos materiais argilosos, a simulação numérica foi feita em condições não drenadas.  

5.3.2. Dados provenientes de ensaios sísmicos (Modelo HSsmall) 

Tal como referido no capítulo 3.3.2.2, a recolha de dados dos ensaios sísmicos foi realizada em 3 

campanhas, correspondentes a diferentes níveis de escavação. No seguinte gráfico representa-se o 

perfil de velocidades das ondas S relativos aos primeiros ensaios realizados antes do início dos 

trabalhos (campanha 1) e à última campanha recolha de dados (campanha 3), que foi feita a 12 m de 

profundidade. 

 

Figura 47 – Resultados dos ensaios sísmicos e zonamento geotécnico do modelo HSsmall (adaptado de 
Gouveia, 2017) 

De uma forma geral, a aplicação do método das ondas superficiais permitiu identificar uma primeira 

camada com uma espessura de aproximadamente 12 metros, onde a velocidade das ondas de corte 

(VS) é de aproximadamente 200 m/s. A segunda camada com velocidade de corte na ordem dos 400 

m/s desenvolve-se até uma profundidade de aproximadamente 26 m, após a qual a gama de valores 

da VS aumenta para valores entre os 400 e os 600 m/s. Sensivelmente a partir dos 35 m de 

profundidade, temos uma dispersão de valores significativa, podendo chegar aos 1 300 m/s. 

Tendo em consideração a estratigrafia do terreno definida com base na prospeção corrente e os 

resultados obtidos nos ensaios sísmicos, procedeu-se ao desdobramento da ZG2 e ZG1 de forma a 

não alterar significativamente os pressupostos de projeto (ver Figura 48). Assim, o modelo a construir 

terá as seguintes camadas: 
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• ZG3 – “Aterros e solos argilosos amarelados”, que é a camada mais superficial (até 2,5 m de 

profundidade), onde os valores de NSPT observados variaram entre as 4 e as 19 pancadas e a 

velocidade das ondas de corte (VS) é de 200 m/s. 

• ZG2.1 – “Argilas e Calcários dos Prazeres descomprimidas” (NSPT inferior a 60 pancadas), até 

à profundidade de 12 m, onde o valor de VS é de 200 m/s. 

• ZG2.2 – “Argilas e Calcários dos Prazeres descomprimidas” (NSPT inferior a 60 pancadas), até 

à profundidade de 18,5 m, com um valor de VS de 400 m/s. 

• ZG1.1 – “Argilas e Calcários dos Prazeres compactas” (NSPT superior a 60 pancadas) com um 

valor de VS de 400 m/s, até à profundidade de 35 m. 

• ZG1.2 – “Argilas e Calcários dos Prazeres compactas” (NSPT superior a 60 pancadas) e um 

valor de VS de 1 250 m/s, após os 35 m de profundidade. 

 

Figura 48 – Geometria do modelo HSsmall  

Após a definição das camadas a considerar nesta segunda modelação, importa aferir, para cada 

camada, os 2 parâmetros adicionais que descrevem o comportamento da rigidez na gama das 

pequenas deformações no modelo constitutivo HSsmall. Assim, a partir do perfil de velocidade de 

propagação das ondas de corte (VS) é possível obter os módulos de distorção máximos (G0), aplicando 

a expressão: 

�	0 = �		�	�	2 (Equação 5.1) 

Sendo ρ a massa volúmica do solo calculada da seguinte forma: 

�		=	g/g (Equação 5.2) 
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Considerando o valor de 9,8 m/s2 para a aceleração gravítica (g) e os pesos volúmicos considerados 

no projeto (ver Tabela 8), foram determinados os módulos G0 calculados para cada camada, que se 

resumem na Tabela 9. 

Foi ainda determinado o valor máximo do módulo de deformabilidade associado ao módulo G0, com 

recurso à seguinte equação, sendo o valor do coeficiente de Poisson considerado de 0,3: 

E	�	2	G	(1+ν)	 (Equação 5.3) 

 

Tabela 9 – Valores de G0 a utilizar no modelo HSsmall 

 ZG3 ZG2.1 ZG2.2 ZG1.1 ZG1.2 

gggg [kN/m3] 17 24 24 24 24 

rrrr [ton/m3] 1,73 2,45 2,45 2,45 2,45 

VS  [m/s] 200 200 400 400 1 250 

E	  [kN/m2] 69 388 97 959 391 837 391 837 3 826 531 

�  [kN/m2] 180 408 254 694 1 018 776 1 018 776 9 948 980 

�T
U [kN/m2] 10 000 15 000 15 000 60 000 60 000 

� /�T
U 18,0 17,0 67,9 17,0 165,8 

 

Tal como seria expectável, os valores de E0 são bastante superiores ao de projeto, sendo em geral 17 

a 18 vezes superior. No caso das camadas que foram desdobradas em 2, dado o aumento da 

velocidade das ondas de corte verificado nos ensaios realizados, esta relação é bastante superior. A 

diferença de valor é bastante significativa, o que poderá ser indicativo de uma abordagem conservadora 

na definição dos valores dos módulos de deformabilidades, tal como já tinha sido referido no capítulo 

3.3.1. 

Definidos que estão os módulos de distorção máximos para cada camada, torna-se necessário a 

definição do valor de g0.7, correspondente ao nível de distorção no qual o módulo de distorção secante 

corresponde a 70% de G0. Para tal, uma solução poderá ser o recurso às equações de degradação de 

rigidez em função do índice de plasticidade propostas por Ishibashi e Zhang (1993): 

 

�
�2 � !(V, XY)A′C(Z,[�)\C] 	 (Equação 5.4) 
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Onde: 

!(V, XY) � 0,5 ^1 + _`ℎ 8a@ b0,000102 + @(XY)V c2,defBg	 (Equação 5.5) 

  

h(V, XY) − h2 � 0,272 ^1 − _`ℎ 8a@ b0,000556V c2,dBg ?�A(−0,0145XYl,=)	 (Equação 5.6) 

  

O Estudo Geológico-Geotécnico (Geocontrole, 2014) demonstra uma relativa pouca variabilidade do 

Índice de Plasticidade (IP), não sendo possível indicar valores de IP claramente distintos nas várias 

camadas. Desta forma, considerou-se o valor de IP médio de 17,2 para todas as camadas, sendo que 

para esta gama de valores a formulação de Ishibashi e Zhang (1993) propõe que n(IP) seja determinado 

por: 

@(XY) � 7,0 × 10\nXYl,eno	 (Equação 5.7) 

Aplicando as equações 5.4 a 5,7, obtemos as curvas de degradação do módulo com a distorção 

representadas no seguinte gráfico: 

 

Figura 49 – Curvas de degradação do módulo com a distorção para cada camada 

 

Da análise dos resultados e com recurso à ferramenta “goal seek” do Microsoft excel, é possível aferir 

o nível de distorção no qual a relação Gsec/G0 corresponde a 0,7, em cada uma das camadas. Com 

estes valores e os dados referidos anteriormente, temos então definidos todos os parâmetros a 

considerar para os materiais geotécnicos a usar nesta segunda modelação, os quais se encontram 

resumidos na Tabela 10 (note-se que os valores de G0 foram arrendados ao milhar). 
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Tabela 10 – Parâmetros utilizados para modelação do solo (modelo HSsmall) 

  ZG3 ZG2.1 ZG2.2 ZG1.1 ZG1.2 

P
es

o
 

es
p

ec
íf

ic
o

 e
 

p
er

m
ea

b
ili

d
ad

e ggggsat [kN/m3] 17 24 24 24 24 

ggggunsat [kN/m3] 17 24 24 24 24 

kx / ky  [m/dia] 4,32x10-3 4,32x10-3 4,32x10-3 4,32x10-3 4,32x10-3 

P
ar

âm
et

ro
s 

d
e 

R
es

is
tê

n
ci

a c’ [kN/m2] 5 40 40 75 75 

∅∅∅∅ [º] 28 30 30 35 35 

ΨΨΨΨ [º] 0 0 0 0 0 

P
ar

âm
et

ro
s 

d
e 

R
ig

id
ez

 

��	
�� [kN/m2] 10 000 15 000 15 000 60 000 60 000 

���
��  [kN/m2] 10 000 15 000 15 000 60 000 60 000 

��

�� [kN/m2] 30 000 45 000 45 000 180 000 180 000 

m [-] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

H
S

sm
al

l E	
�� [kN/m2] 69 000 98 000 392 000 392 000 3 826 000 

gggg
0.7 [-] 2,7 x 10-4 5,7 x 10-4 8,0 x 10-4 9,8 x 10-4 1,2 x 10-3 

 Rinter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

5.4. Faseamento Construtivo 

Após o cálculo do estado de tensão inicial, incluindo a geração das tensões hidrostáticas, é necessário 

definir no software o faseamento construtivo de forma a poder avaliar para cada fase a resposta das 

estruturas e dos terrenos às ações induzidas. 

Não tendo sido possível ter acesso ao faseamento definido em projeto nem ao realizado na obra, 

assumiu-se que, após a construção da cortina de estacas, a obra se desenvolvia numa sequência 

lógica de: construção da cortina de estacas, ativação do túnel e sobrecargas + escavação até à 1ª 

banda de laje + ativação da banda de laje + escavação até à 2ª banda de laje + ativação da banda de 

laje + escavação até à cota final.  
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Tabela 11 – Faseamento construtivo considerado na modelação 

Representação esquemática Descrição da fase de cálculo 

 

Fase 1 

• Ativação do túnel do metro de Lisboa 

(desativação do solo interno e ativação do 

revestimento do túnel) 

• Ativação das sobrecargas 

• Ativação da cortina de estacas (plate) 

 

Fases 2 e 3 

• Reposição dos deslocamentos a zero 

• Escavação até à cota da 1ª banda de laje 

 

Fase 4 

• Ativação da 1ª banda de laje (fixed-end 

anchor), à profundidade de 6,80 m 

 

Fases 5 e 6 

• Escavação até à cota da 2ª banda de laje  

Fase 7 

• Ativação da 2ª banda de laje (fixed-end 

anchor), à profundidade de 12,3 m 
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Representação esquemática Descrição da fase de cálculo 

 

Fases 8 a 10 

• Escavação até à profundidade de 18,50 m 

 

5.5. Resultados 

Completada a fase de cálculo, é possível avaliar os resultados obtidos nas duas modelações realizadas 

no módulo output do software utilizado. Esta avaliação prende-se fundamentalmente com a análise das 

deformações, deslocamentos e esforços das estruturas e solo modelados. 

5.5.1. Pontos de plastificação 

Começamos por analisar o output dado pelo software designado por “plastic points”, onde são 

identificados os pontos de plastificação, conforme representados na Figura 51, correspondente à fase 

final do cálculo. O software distingue fundamentalmente 3 tipos de pontos: os pontos onde ocorrerem 

endurecimento por tensão normal, designados por Cap point (a azul escuro na figura); os pontos que 

sofreram endurecimento por corte, identificados como Hardening points, (a verde); os pontos que 

sofreram endurecimento por ambas as razões, identificados como Cap-Hardening points, (a azul 

esverdeado). Nas zonas sem pontos existirá ainda alguma reserva até à plastificação, estando no 

campo da resposta elástica. A Figura 50 ilustra um gráfico p-q onde são representadas as áreas de 

plastificação do modelo HS. 

 

Figura 50 – Zonas de plastificação do modelo HS (Solowski, 2017) 
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Figura 51 – Pontos de plastificação no modelo HSsmall (à esquerda: fase inicial; à direita: modelo de cálculo) 

Na modelação foi possível observar que os pontos de plastificação de ambos os modelos apresentam 

uma distribuição espacial semelhante, havendo apenas alguma diferença numa pequena área abaixo 

do túnel, onde no modelo HS não ocorreu plastificação, ao contrário do modelo HSsmall. A principal 

diferença entre os dois modelos prende-se com a quase totalidade da plastificação no modelo HS 

ocorrer devido a endurecimento por acréscimo de tensão normal e endurecimento por corte, enquanto 

no outro modelo existe uma parte muito significativa de pontos onde apenas ocorre endurecimento por 

corte. A Figura 51 mostra que grande parte da plastificação ocorre na fase inicial de cálculo, face às 

condições iniciais assumidas no modelo. Comparando as tensões de corte efetivas no final do cálculo, 

representadas nas Figuras 52 e 53, verifica-se que de facto as tensões instaladas são inferiores em 

cerca de 20% no modelo HSsmall, fruto de menores deformações, tal como se mostrará na seção 5.5.3. 

Por outro lado, a análise dos resultados mostra que a distribuição das tensões normais são muito 

semelhantes em ambos os modelos. 

 

Figura 52 – Tensões de corte (modelo HS) 
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Figura 53 – Tensões de corte (modelo HSsmall) 

5.5.2. Esforços nas estruturas 

As Figura 53 e Figura 54 mostram os diagramas de esforços em profundidade no elemento 

representativo da parede de contenção, onde é possível verificar o efeito da presença das bandas de 

laje na evolução do esforço transverso e momentos da parede de contenção. É de notar que estes 

diagramas correspondem à última fase de escavação das modelações. 

 

Figura 54 – Diagramas de esforço transverso e momento fletor na parede de contenção (modelo HS) 
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Figura 55 – Diagramas de esforço transverso e momento fletor na parede de contenção (modelo HSsmall) 

 

Como é possível verificar pelos diagramas apresentados, a consideração da maior rigidez do solo na 

gama das pequenas deformações conduz a reduções significativas dos valores máximos dos esforços 

transversos e momentos fletores, na casa dos 60% e 80%, respetivamente. Sendo estes esforços 

usados para o dimensionamento das armaduras da cortina de estacas e das bandas de laje, é preciso 

ter em atenção que as simulações realizadas estão mais orientadas para a estimativa de 

deslocamentos, associadas aos Estados Limite de Utilização, enquanto que os esforços devem ser 

avaliados para os Estados Limite Últimos. 

A análise destes diagramas permite também verificar que as bandas de laje funcionam como apoio da 

parede de contenção. Nos esforços transversos a posição das bandas de laje representa a 

profundidade em que a parede passa de tração a compressão. Nos diagramas dos momentos fletores, 

os valores máximo positivos encontram-se às profundidades das bandas de laje, encontrando-se os 

maiores momentos fletores negativos a meio vão entre as duas bandas de laje e entre a 2ª banda de 

laje e o fim da escavação. 

Relativamente às forças instaladas nas 2 bandas de laje, na última fase de cálculo, temos valores de   

-278,3 kN/m e -207,5 kN/m para o primeiro e segundo nível, respetivamente, no caso da primeira 

simulação (modelo HS). Estes valores decrescem para cerca de um terço (-98,6 kN/m e -68,7 kN/m), 

quando a simulação é feita recorrendo ao modelo constitutivo HSsmall. Na Figura 56 ilustra-se a 

variação das forças instaladas em cada uma das bandas de laje ao longo do faseamento construtivo, 

para ambos os modelos. 
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Figura 56 – Forças instaladas em cada banda de laje ao longo do faseamento construtivo 

 

5.5.3. Deslocamentos 

Na seguinte figura é possível comparar a deformada correspondente à última fase de cálculo onde são 

visíveis as diferenças significativas entre os dois modelos, particularmente na deformada da parede de 

contenção. 

 

 

Figura 57 – Deformada no final da escavação, ampliada 100x (em cima: modelo HS; em baixo: modelo HSsmall) 
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É visível que a maior rigidez do solo na gama das pequenas deformações leva não só a menores 

deslocamentos, mas também a uma deformada mais linear da cortina de contenção, na direção do 

interior da escavação. Em termos de valores, a Figura 58 confirma a existência de diferenças 

significativas nos deslocamentos totais dos dois modelos, com valores máximos a rondar os 41 mm no 

primeiro modelo (HS) e de apenas 9 mm no segundo. 

 

 

Figura 58 – Deslocamentos totais no final da escavação (em cima: modelo HS; em baixo: modelo HSsmall) 
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Na Figura 57 é também possível verificar as diferenças na configuração da deformada, com os valores 

máximos de deslocamentos a concentrarem-se na zona ao redor do nível inferior da segunda banda 

de laje no caso do modelo HS, e no topo da cortina de contenção, na modelação HSsmall. 

Avaliando os deslocamentos máximos (ver Tabela 12) na cortina de contenção ao longo das diferentes 

fases de cálculo, este efeito é de fácil leitura e conduz a que as etapas mais críticas em termos de 

variação dos deslocamentos totais e horizontais sejam a fases 3 e 5, correspondente à escavação até 

à cota das bandas de laje, antes destas serem ativadas. Verifica- se igualmente que os deslocamentos 

máximos na parede (totais e horizontais) vão aumentando de forma contínua ao longo do faseamento 

construtivo. 

Tabela 12 – Deslocamentos máximos na parede de contenção em cada fase de modelação (valores em mm) 

 Modelo HS Modelo HSsmall 

 Total Horizontal Vertical Total Horizontal Vertical 

Fase 1 2,12 -1,96 -0,79 0,40 -0,2195 -0,331 

Fase 2 10,44 -10,42 0,60 2,6 -2,6 0,0245 

Fase 3 33,13 -33,09 1,83 5,86 -5,86 -0,164 

Fase 4 33,48 -33,45 1,83 6,18 -6,18 -0,167 

Fase 5 34,98 -34,93 2,14 6,7 -6,69 -0,279 

Fase 6 36,75 -36,7 2,7 7,81 -7,78 -0,69 

Fase 7 37,04 -36,99 2,7 7,87 -7,84 -0,698 

Fase 8 37,72 -37,69 2,69 8,51 -8,45 -1 

Fase 9 39,07 -39,05 2,54 8,82 -8,75 -1,18 

Fase 10 40,78 -40,78 1,99 9,27 -9,15 -1,47 

Relativamente aos deslocamentos verticais, estes são muito reduzidos em ambos os modelos 

(inferiores a 3 mm no modelo HS e a 1,5 mm no modelo HSsmall), registando-se os assentamentos 

mais expressivos à superfície, entre a parede e o túnel do ML. Na base da escavação verifica-se algum 

empolamento, devido ao alívio de tensões provocado pela retirada do solo. 

Olhando para as distorções obtidas na simulação recorrendo ao modelo constitutivo HSsmall, 

confirmamos que, no final da escavação, estamos na gama das pequenas deformações (4x10-4 a  

3x10-3), sendo as zonas mais próximas da cortina as que apresentam maiores distorções, conforme se 

pode verificar na Figura 59. Desta forma, é expectável que a maior rigidez do terreno nesta gama de 

distorções conduza a deslocamentos substancialmente menores. Para complementar a leitura desta 

figura, foram ainda verificados 2 perfis de distorção para cada uma das simulações, localizados a 1 e a 

5 m a tardoz da parede de contenção (Figura 61).  
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Figura 59 – Valores da distorção no final da escavação (modelo HSsmall) 

 

Figura 60 – Perfis de distorção a 1 e 5 m da parede de contenção 

A Figura 61 confirma que o modelo HSsmall apresenta distorções fundamentalmente na gama das 

pequenas deformações (valor médio de -3x10-4 e -1,4x10-4 nos perfis a 1 e 5 m da parede), justificando 

desta forma as grandes discrepâncias em termos dos deslocamentos estimados, dada a diferença de 

comportamento do modelo HSsmall face ao modelo HS, nesta gama de deformações, conforme 

demonstrado nas simulações realizadas no capítulo 4.2.3.  
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Em relação aos deslocamentos do túnel, o campo de deslocamentos é relativamente uniforme em toda 

a estrutura do ML, correspondendo quase que a um movimento de corpo rígido, sendo a geometria dos 

deslocamentos semelhante em ambos os modelos. Assim, os deslocamentos horizontais apresentam 

uma orientação para a parede de contenção e os verticais são em direção ao fundo da escavação. 

Assinala-se também que os movimentos na direção horizontal são mais significativos do que na vertical, 

tal como seria expectável. Estes deslocamentos são ligeiramente maiores no lado esquerdo do túnel 

do ML, o que pode ser justificado pela maior proximidade à parede, conforme se pode verificar na 

Figura 61.  

 

Figura 61 – Deslocamentos na estrutura do túnel (modelo HSsmall, valores em mm) 

Estando fundamentalmente perante um deslocamento de corpo rígido, e dada a natureza desta 

estrutura geotécnica, é crítico avaliar os deslocamentos relativos das paredes do túnel. A Figura 62 

mostra geometrias semelhantes de deslocamentos relativos do túnel nas duas modelações, sendo 

novamente os valores máximos do modelo HS cerca do dobro do HSsmall. 

  

Figura 62 – Deslocamentos relativos na estrutura do túnel (máximo de 1,79 mm no modelo HS e de 0,94 mm 
modelo HSsmall) 
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Relativamente aos critérios de alerta e de alarme, a modelação HS conduz a estimativas de 

deslocamentos acima destes limites, quando se considera os valores absolutos, estando os valores do 

modelo HSsmall abaixo desses limites. Importa referir que os movimentos de corpo rígido não 

provocam danos, pelo que devem ser considerados apenas os movimentos relativos. A Tabela 13 

resume os valores máximos de deslocamentos absolutos e relativos obtidos nas duas modelações. 

Tabela 13 – Deslocamentos máximos na estrutura do Metro de Lisboa  

Deslocamentos 
Valores máximos modelados Limites normativos para estrutura do ML 

HS HSsmall Critério de alerta Critério de alarme 

Absolutos 26,63 mm 6,11 mm 
10 mm 15 mm 

Relativos  1,79 mm 0,94 mm 

5.5.4. Comparação com leituras de obra 

A parede de contenção modelada (alçado AB) incluía os inclinómetros I4 e I5 (ver Figura 19). Desta 

forma, é possível a comparação de dados entre as duas simulações efetuadas e as leituras de obra, 

de forma a se poder avaliar a adequação das simulações numéricas.  

 

Figura 63 – Deslocamentos na parede de contenção em fases intermédias de escavação 
(valores dos inclinómetro I4 e I5 vs resultados dos modelos) 
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Figura 64 – Deslocamentos na parede de contenção no final da escavação 
(valores dos inclinómetro I4 e I5 vs resultados dos modelos) 

A Figura 64 mostra uma tendencial melhor aproximação dos resultados da simulação feita com o 

modelo HSsmall às leituras dos inclinómetros, não só em relação à ordem de grandeza dos 

deslocamentos, mas também à variação dos deslocamentos com a profundidade, isto para a fase final 

de escavação. 

Apesar desta melhor aproximação em termos globais, um aspeto importante prende-se com alguma 

subestimação dos deslocamentos do modelo HSsmall relativamente às leituras de obra, 

particularmente até à profundidade de 20 m. Este resultado poderá indiciar uma necessidade de melhor 

caracterizar as camadas mais superiores, sendo que um trabalho iterativo de retroanálise poderia 

melhorar a aproximação do modelo à instrumentação.  
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Há também que realçar os elevados deslocamentos perto da superfície (acima da profundidade de 5 

m) verificados no inclinómetro I4, comparativamente ao outro inclinómetro, sendo que nessa zona os 

valores estimados pelo modelo HS até são ultrapassados pelas leituras da instrumentação. Importa 

referir que os deslocamentos elevados verificados no inclinómetro I4 na zona mais superficial da parede 

foram influenciados pela longa paragem a que a obra esteve sujeita numa fase em que a primeira 

escavação estava já realizada, mas em que a parede ainda não tinha qualquer travamento, pois a 

banda de laje ainda não tinha sido construída.  

De uma forma geral, o deslocamento médio estimado pelo modelo HS, na última fase cálculo, ronda os 

33 mm, valor mais do que 5 vezes superior às estimativas do modelo HSsmall e do valor médio medido 

pelo inclinómetro I5. Analisando as diferenças entre os deslocamentos estimados e os medidos em 

obra, verificamos que o erro médio da modelação HS é de 262% (superior a 22 mm), enquanto o modelo 

HSsmall consegue reduzir esse erro para os 34% (diferença média inferior a 5 mm).  

Importa também aferir os deslocamentos em fases intermédias da escavação, nomeadamente quando 

esta se encontrava ao nível da 1ª e da 2ª banda de laje, sensivelmente às profundidades de 6,8 m e 

12,3 m. A Figura 63 representa estes deslocamentos em profundidade, que confirmam as conclusões 

tiradas em relação à fase final da escavação, nomeadamente a sobrestimação dos deslocamentos pelo 

modelo HS e a melhor aproximação às deformadas reais pelo modelo HSsmall. 
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6. Considerações finais 

6.1. Conclusões 

Foi considerada a influência de caracterizar a deformabilidade do terreno na gama das pequenas 

deformações e incorporá-la na modelação numérica através do modelo Hssmall, em comparação com 

a caracterização geotécnica tradicional assente em ensaios de penetração e em modelos que não 

simulam adequadamente a gama das pequenas deformações. 

A análise do caso de estudo, correspondente à contenção periférica construída para a implantação de 

um edifício em Lisboa, assentou em 3 abordagens: replicar a modelação feita em projeto; repetir esta 

simulação numérica tendo em consideração o modelo constitutivo HSsmall; e comparar as estimativas 

de deslocamentos obtidas numericamente com as leituras da instrumentação ao longo da obra. 

Verificou-se que, tal como seria expectável, os deslocamentos obtidos através da modelação que 

considerou o efeito da maior rigidez do solo na gama das pequenas deformações foram inferiores aos 

obtidos quando se recorreu ao modelo constitutivo Hardening Soil. A comparação com as leituras de 

obra permitiram verificar que os deslocamentos estimados pelo modelo HSsmall se aproximaram mais 

das leituras de obra, ainda que tenha subestimado os deslocamentos reais. 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Dada a abrangência do tema estudado na presente dissertação, é possível e desejável que se 

aprofunde o trabalho desenvolvido. Desta forma, listam-se de seguida alguns aspetos passíveis de 

serem desenvolvidos: 

• Aplicar a mesma metodologia às outras soluções que foram adotadas no projeto da contenção 

periférica, nomeadamente para a designada solução A (consultar capítulo 3.5). 

• Proceder à modelação de todas as soluções adotadas num modelo 3D completo. 

• A partir das leituras da obra, a abordagem a este tema poderia partir da realização de uma 

retroanálise, de forma a melhor adaptar os parâmetros de input do modelo à realidade 

encontrada. 

• Por fim, seria particularmente interessante replicar a abordagem presente nesta dissertação a 

outros casos de estudo onde as informações de base (nomeadamente resultados de prospeção 

sísmica e leituras da instrumentação em fase de construção) estejam disponíveis. 
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