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Resumo 

 

Resultante das profundas alterações, produzidas pela expansão da era digital, os grandes blocos de 

serviços/escritórios localizados em zonas nobres das cidades perderam apetência. 

Em sentido oposto, a reabilitação/reconversão urbana para habitação, tem conhecido elevado 

crescimento. 

No caso presente, o edifício em causa no topo da Av. Infante Santo (eixo privilegiado para habitação), 

foi alvo de reconversão deste tipo. Eventualmente por imposição legal ou adequação com os 

parâmetros de qualidade exigida, foi necessário a construção de lugares de estacionamento. 

Para tal, foi promovida a construção em caves de 24 lugares de estacionamento, tirando partido da 

existência da construção anexa (Edifício B), tendo sido demolido e reconstruído. 

Esta dissertação faz o acompanhamento comparativo entre o projecto e a obra em todas as suas fases. 

Nomeadamente as condicionantes específicas da mesma: envolvente edificada a preservar, elementos 

a demolir e a contenção da envolvente. 

A escavação foi totalmente conseguida por desmonte do maciço calcário existente. Na contenção 

periférica foram utilizadas paredes do tipo Munique, ancoragens (Piso -1) e pregagens (Piso -2 e -3). A 

grande particularidade foi a aplicação de microestacas em todo o perímetro do recinto de escavação 

para assegurar o apoio vertical e a fundação da mesma parede de contenção periférica. 

As técnicas de desmonte do maciço rochoso encontrado foram analisadas pelo projectista, 

considerando que, em meio urbano, a utilização de explosivos é proibida. Procedeu-se também ao 

recalçamento de um pilar existente, no edifício anexo, de forma a realizar-se a contenção periférica da 

estrutura em segurança. 

É de salientar também a instrumentação utilizada com o intuito de manter todas as condições de 

segurança em obra e meio envolvente no decurso dos trabalhos. 
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Abstract 

                    

Resulting from the profound changes brought about by the expansion of the digital age, the large blocks 

of services / offices located in prime areas of the cities lost their propensity. 

On the other hand, the urban rehabilitation / conversion for housing, has known high growth. 

In the present case, the building concerned on the top of Infante Santo Avenue (preferred axis for 

housing), was the subject of reconversion of this type. Eventually by legal imposition or adequacy with 

the required quality parameters, it was necessary to build parking spaces. 

To this end, it was promoted the construction in cellars of 24 parking spaces, taking advantage of the 

existence of the annexed building (Building B), having been demolished and rebuilt. 

This dissertation makes the comparative monitoring between the project and the work in all its phases. 

In particular the specific conditions of the same: built environment to preserve, elements to demolish 

and earth retaining of the surroundings. 

The excavation was totally achieved by dismantling the existing limestone mass. For the earth retaining 

were used king post walls, ground anchors (Floor -1) and temporary soil nails (Floor -2 and -3). The 

great peculiarity was the application of micropiles around the perimeter of the excavation to ensure the 

vertical support and the foundation of the same earth retaining wall. 

The techniques used to dismantle the rock mass were analyzed by the designer, considering that in 

urban areas, the use of explosives is prohibited. An existing column was also underpinned in the annex 

building in order to carry out the earth retaining of the structure in safety. 

In addition, it is also pointed out the instrumentation used to manage all safety conditions on site and 

the surrounding environment during all of the works. 
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Simbologia 

 

cu – Resistência não drenada do solo; 

ϒ – Peso volúmico do solo; 

H – Altura de escavação; 

Ka  - Coeficiente de impulso activo; 

Kp – Coeficiente de impulso passivo; 

K0 – Coeficiente de impulso em repouso; 

σ – Tensão normal; 

σ1 - σ3 – Tensão deviatórica; 

σ1 / σ3 – Tensões principais; 

δ – Deslocamento horizontal do terreno a tardoz; 

PVC – Policloreto de vinil; 

PEAD – Polietileno de alta densidade; 

c’ – Resistência ao corte em tensões efectivas; 

Φ’ – Ângulo de resistência ao corte; 

E – Módulo de deformabilidade; 

Ra – Resistência externa da ancoragem; 

Pp – Tracção de ensaio máxima; 

Ptk – Carga característica de rotura da armadura; 

Pt0,1k – Carga característica de rotura da armadura em que ocorre 0.1% da deformação permanente; 

Φ – Diâmetro; 

SPT – Standard Penetration Test; 

NSPT – Número de pancadas no ensaio SPT. 
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1.  Considerações Iniciais 

1.1. Enquadramento e objectivos 

O mercado da construção civil foi dos mais afectados pelas crises financeiras globais que causaram a 

paragem da maior parte dos mercados, no entanto, este sector começa lentamente a erguer-se 

acompanhando o crescimento da economia portuguesa. 

Tal como descrito, grande parte das obras em meio urbano a decorrer hoje em dia são maioritariamente 

composta por obras de reabilitação, rentabilizando o espaço e adaptando-as a novas funções. No ano 

de 2018, foram licenciados cerca de 22000 edifícios e 15000 dos quais foram concluídos, o que 

corresponde a uma subida de 18,5% e 16,1%, respectivamente, face ao ano anterior. Só no 4º trimestre 

de 2018, o licenciamento para reabilitação aumentou 22,4% (+8,6% no 3º trimestre de 2018). Tendo 

isto em conta, a procura de imóveis tem crescido de forma exponencial principalmente pelo sector 

turístico nos grandes centros, assim como pelo sector imobiliário. 

Posto isto, as soluções de escavação e contenção periférica executadas em meio urbano terão de ir 

ao encontro desta problemática e esta dissertação retrata todo o estudo envolvido no caso analisado. 

Este tipo de construções procura uma maior rentabilização do espaço, que se torna possível através 

da criação de caves e estruturas enterradas de carácter fundamental neste tipo de empreitadas, como 

se pode verificar nos grandes centros urbanos, sendo Lisboa um bom exemplo devido à crescente 

valorização do solo que se tem vindo a verificar. 

No presente caso de estudo, efectua-se uma análise paralela entre o projecto e a execução do mesmo, 

pelo seguimento da obra em causa, que será descrita de forma detalhada mais adiante. 

O principal objectivo deste trabalho foi o acompanhamento da execução dos trabalhos que permitiu 

verificar a exequibilidade e viabilidade do projecto na fase de produção, mas também as soluções 

descritas no mesmo, de forma a priorizar todas as condicionantes e dificuldades técnicas encontradas 

durante a realização das mesmas. Todos os processos construtivos assim como o plano de observação 

e instrumentação permitiram relacionar da melhor maneira a sua implementação e tomar medidas de 

reforço atempadamente caso fosse necessário. Por fim, refere-se que não se adoptou o novo acordo 

ortográfico na elaboração do presente trabalho. 
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1.2. Estrutura da Dissertação 

O primeiro capítulo desta dissertação refere-se à introdução, onde se efectua uma breve 

contextualização do tema e se apresenta, os objectivos principais do caso de estudo e a constituição 

geral da dissertação. 

Todos os conceitos e princípios teóricos relativos à elaboração tanto do projecto como da obra serão 

apresentados nos dois capítulos seguintes – 2 e 3. As estruturas de contenção periférica serão 

apresentadas e desenvolvidas ao longo do segundo capítulo onde se estudará em maior detalhe a 

técnica utilizada no caso de estudo, as Paredes tipo Munique, assim como as várias acções envolvidas, 

modos de funcionamento e rotura. 

O terceiro capítulo faz referência aos sistemas de suporte de escavações utilizados: ancoragens, 

pregagens, escoramentos e bandas de laje, os quais serão descritos e analisados tendo em conta os 

seus modos de funcionamento e de rotura, particularidades, composição e o controlo de qualidade, de 

modo a garantir o tempo de vida útil previsto, através de procedimentos tanto em projecto como em 

obra. 

Realizar-se-á a apresentação do caso de estudo, a empreitada Infante Santo 76 (IS76) no capítulo 4. 

A partir de um enquadramento geral e caracterização, assim como os principais condicionamentos 

encontrados, serão reveladas as soluções preconizadas em projecto e todos os processos construtivos 

levados a cabo, respectivamente. O que permitiu assegurar que todas as operações se realizassem 

em segurança, destaca-se a implementação do plano de instrumentação e observação, que tem por 

objectivo efectuar um controlo estrutural de possíveis deformações que se pudessem vir a verificar 

durante e após a execução da obra. Constituiu assim um importante apoio a todo o decorrer dos 

trabalhos o que, também será descrito através da especificação de todos os instrumentos utilizados e 

das grandezas medidas.  

O acompanhamento continuado dos trabalhos teve uma duração aproximada de 6 meses e possibilitou 

identificar os principais entraves e limitações e, far-se-á, com base nisto, uma análise crítica ao projecto 

de escavação e contenção periférica em termos de exequibilidade em obra e nos prazos acordados 

com o surgimento de todos os imprevistos. 

No último capítulo, retirar-se-ão considerações conclusivas relativamente a todo o trabalho realizado, 

dando a indicação dos pontos e matérias que poderão ser alvo de algum desenvolvimento futuro. 
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2.  Estruturas de Contenção 

2.1. Considerações  

Tem-se verificado uma valorização crescente dos terrenos nos grandes centros urbanos, 

particularmente devido à crescente procura no sector imobiliário e turístico. Como consequência, 

constata-se o surgimento de empreitadas de grande altura e grande profundidade, especialmente em 

meios de densidade populacional elevada, onde já não é possível o crescimento/a expansão horizontal. 

As estruturas de contenção surgem com a necessidade de executar obras subterrâneas e/ou caves em 

profundidade, tendo como principal função, como o próprio nome indica, conter o terreno a tardoz da 

área de escavação assim como o possível estabelecimento de diversas frentes de trabalho. Estas são 

essenciais à rentabilização da(s) área(s) do(s) lote(s) tendo em conta as limitações de espaço e todas 

as condicionantes oriundas.  

A execução das mais variadas estruturas de contenção depende de critérios de selecção que vão ao 

encontro da viabilidade para cada empreitada. Os factores mais críticos a ter em consideração são os 

prazos de obra, segurança e orçamentos estipulados, assim como factores relativos à vizinhança, nível 

de água ou o tipo de solo. A Tabela 1 retrata os factores tanto técnicos como económicos discriminados 

que condicionam, maioritariamente, a sua escolha [2].  

Tabela 1: Factores que condicionam a escolha de uma solução de contenção periférica [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta os factores acima descritos, há que efectuar um seguimento em obra da solução 

preconizada, considerando toda a vertente de trabalhos e a confirmação de todas os pressupostos 

assumidos pelo projectista. O estado natural de tensão dos terrenos intervencionados altera-se com 

estas acções; no entanto, na obra em questão, isso apenas se verificou a partir do segundo piso 

enterrado, sendo que o primeiro piso enterrado manteve as suas propriedades naturais, tendo-se 

efectuado directamente a betonagem contra o muro existente. 

Económicos Técnicos 

➢ Prazos de execução; 

➢ Orçamento; 

➢ Custo de equipamentos; 

➢ Especialização técnica; 

➢ Mão de obra; 

➢ Materiais. 

➢ Envolvente; 

➢ Acessibilidade; 

➢ Profundidade do nível freático; 

➢ Área e espaço disponível para a 

execução dos trabalhos; 

➢ Dimensão da escavação; 

➢ Natureza geológico-geotécnica 

local; 

➢ Resistência necessária. 
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Com o decorrer dos trabalhos, introduziram-se acções adicionais ao meio envolvente - nomeadamente 

aos edifícios e arruamentos vizinhos - e por isso deve-se considerar a hipótese de alteração das 

soluções definidas e medidas de reforço ao longo do progresso e do verificado em obra. 

2.2. Tipos de Estruturas de Contenção   

O EC7 (Eurocódigo 7 – Projecto geotécnico, 2010) enuncia três tipos de estruturas de contenção que 

diferem entre si no seu modo de funcionamento e interacção com os terrenos a suportar. Podem ser 

rígidas, flexíveis ou mistas, sendo que, as estruturas de contenção mistas advêm de uma junção dos 

dois tipos de estruturas de contenção referidas [3]. 

 

2.2.1. Estruturas de Contenção Rígidas  

A estabilidade das estruturas de contenção rígidas depende essencialmente do seu peso próprio e 

apresentam, de forma geral, espessuras consideráveis por forma a que lhes sejam associados 

movimentos de corpo rígido. Não se deformam ou apresentam uma deformação muito reduzida, e são 

dimensionados para permitir a contenção de qualquer impulso e controlo de qualquer deslocamento ou 

movimento excessivo oriundo dos terrenos a tardoz [3]. O cálculo dos impulsos aos quais estas 

estruturas estão sujeitas serão referidos mais adiante, assim como os devidos exemplos. 

 

2.2.2. Estruturas de Contenção Flexíveis  

As estruturas de contenção flexíveis, tal como o próprio nome indica, operam à flexão e a sua 

capacidade resistente e estabilidade advêm meramente de travamentos e das suas fundações [4]. Ao 

contrário das estruturas de contenção rígidas, estas estruturas apresentam uma espessura mais 

reduzida, o que permite um melhor aproveitamento do recinto de escavação, levando a que estão seja 

uma melhor solução em obras onde a rentabilização do espaço é uma primazia. Estas estruturas podem 

ser distinguidas através das suas condições de apoio, sendo elas [5]: 

➢ Mono-apoiadas: os elementos de travamento horizontal (ancoragens ou escoras) apresentam 

apenas um alinhamento horizontal. 

➢ Multi-apoiadas: os elementos de travamento horizontal apresentam vários alinhamentos 

horizontais. 

➢ Autoportantes: a estabilidade é garantida através da parte enterrada da cortina (“ficha”). 

 

Estas estruturas são elementos de espessura mais reduzida que garantem uma maior redistribuição 

de esforços ao apresentarem uma maior deformabilidade e momentos flectores mais reduzidos em 

relação às estruturas de contenção rígidas. 

Os vários tipos de estruturas de contenção flexíveis divergem essencialmente nos processos 

construtivos associados, nos materiais constituintes e nos elementos de suporte respectivos que 

garantem a sua firmeza. Destacam-se as paredes de Berlim provisórias, Berlim definitivo (ou Munique), 

cortinas de estacas prancha e cortinas de estacas moldadas. Estas estruturas, segundo o EC7 [3], 

encontram-se suportadas por elementos de travamento, tais como as escoras ou ancoragens que 
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solicitam ao terreno um impulso passivo sujeito à compressão, assunto que será abordado mais à 

frente. 

Dar-se-á uma relevância maior às paredes tipo Munique ou Berlim definitivo na presente dissertação, 

pois foi a técnica seleccionada no caso de estudo, tendo em conta a sua conformidade com o tipo de 

obra.  

De salientar que estas paredes, durante a fase de escavação e execução, apresentam um carácter 

definitivo, pois nesta obra em específico, as mesmas estão travadas ao nível de uma viga de 

coroamento, numa viga de recalçamento provisória e ao nível dos seus elementos de suporte 

horizontais, respectivamente. A última fase destina-se à desactivação desses elementos de suporte 

provisórios, sendo a laje dos pisos enterrados e a própria fundação o apoio definitivo da cortina. 

2.3. Impulsos de Terras 

As estruturas de contenção periféricas deverão possuir a capacidade de resistir a todos os impulsos de 

terras e às acções transmitidas pelos terrenos contíguos durante a fase de escavação. Para o 

dimensionamento destas solicitações são utilizados métodos descritos mais adiante.  

2.3.1.1. Teoria de Coulomb 

Dependendo do deslocamento verificado no muro e de acordo com as teorias clássicas da mecânica 

dos solos, os deslocamentos associados são classificados em três estados – activo, passivo e repouso. 

Posto isto, é possível determinar os impulsos transferidos a estas estruturas de contenção através da 

teoria de Coulomb, admitindo que existe um movimento de translação ou rotação em torno da base [4].  

Dependendo da altura de escavação, está-se perante uma situação de estado activo quando o muro 

de contenção revela uma aptidão para deslocar-se para o interior do recinto de escavação, e estado 

passivo ao deslocar-se para tardoz do mesmo. Para a mobilização do estado passivo é de salientar 

que obriga a deslocamentos e tensões muito elevadas e bastante superiores às encontradas no estado 

activo, logo é comum para efeitos de cálculo não contabilizar este efeito ou multiplicar por um 

coeficiente de segurança. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1:Deslocamentos associados entre muro e terreno necessários para mobilizar os estados activos e passivo 
(adaptado de [6]). 
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2.3.1.2. Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck 

Não é viável o cálculo de deslocamentos e impulsos nas estruturas de contenção flexíveis assentar a 

partir dos mesmos fundamentos teóricos utilizados na análise das estruturas de contenção rígidas 

precisamente porque o travamento destas estruturas em altura fazem com que os impulsos, e 

respectivos diagramas, se alterem assim como a sua própria mobilização que deixa de ser em torno da 

base [5]. 

As deformações e deslocamentos estão directamente associados à própria rigidez da cortina, aos 

grau de liberdade do sistema de suporte e à localização do próprio sistema. Para a determinação dos 

diagramas de pressões aparentes nos solos mediram-se os esforços nas escoras instaladas nas 

cortinas, tanto para solos arenosos como para argilosos e verificou-se uma discrepância nos valores 

obtidos nas várias escoras. Deve-se principalmente a um problema de interacção solo-estrutura e, na 

mesma escavação, os diagramas aparentes podem variar consideravelmente, devido essencialmente 

ao processo construtivo associado. A instalação dos vários níveis de travamento tem como função 

reduzir os deslocamentos, aumentando proporcionalmente com a altura livre de escavação. Este 

processo repete-se até a estrutura ser devidamente fixada num estrato resistente ou através de uma 

ficha suficientemente comprida. 

A obtenção destes diagramas aparentes por Terzaghi e Peck permite serem utilizados da forma 

oposta, ou seja, partindo das cargas obtidas nas escoras, tendo em conta o seu espaçamento e 

posição. Na Figura 2 são apresentados os diagramas de Terzaghi e Peck, sendo H a altura de 

escavação, cu a resistência não drenada, γ o peso volúmico do solo e Kɑ o coeficiente de impulso 

activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3. Rotura em Estruturas de Contenção Flexíveis 

Para efeitos de dimensionamento, é necessário ter-se em conta a possibilidade de se suceder os vários 

modos de rotura associados a estas estruturas de contenção. De acordo com o EC7 [3], as condições 

de segurança são asseguradas associando coeficientes de segurança respectivos para que a estrutura 

seja realizada. Os tipos de rotura mais usuais serão descritos abaixo. 

Figura 2: Diagramas de Terzaghi e Peck (adaptado de [5]). 
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2.3.1.3.1. Rotura dos elementos de suporte 

A rotura pelos elementos de suporte poderá ocorrer por fraca capacidade resistente dos sistemas de 

travamento horizontal, nomeadamente as ancoragens e/ou escoramentos, perante os impulsos 

provocados pelo terreno a tardoz (Figura 3). 

  

   

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.2. Rotura por carregamento vertical 

É de salientar a introdução de esforços verticais neste tipo de estruturas visto que os elementos de 

suporte horizontal (e.g. ancoragens), ao possuírem inclinações elevadas e estas serem pré-esforçadas 

em função das condições periféricas, induzem uma mobilização na base da estrutura provocada pelo 

terreno que não deverá ser menosprezado em fase de dimensionamento (Figura 4). 

As estruturas de contenção flexíveis do tipo Berlim ou Munique, são técnicas apoiadas em microestacas 

ou perfis metálicos, que asseguram a sua resistência vertical necessária, por ausência de um troço da 

cortina enterrado, até ser atingida a profundidade final de escavação e a junção à base da fundação 

definitiva (laje de fundação). 

Outro tipo de estruturas de contenção, como é o caso das paredes moldadas ou cortinas de estacas 

prancha, apresentam uma mobilização do troço enterrado por atrito devido à sua rigidez que garante 

deslocamentos dentro do aceitável. 

 

Figura 4: Exemplo de um modo de rotura vertical de cortinas (adaptado de [3]). 

Figura 3: Modos de rotura por insuficiente capacidade resistente de ancoragens (adaptado de [3]). 
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2.3.1.3.3. Rotura Rotacional 

A interacção solo-estrutura assume uma relevância acrescida e deve-se proceder a uma análise 

cuidada de modo a prevenir este tipo de rotura para o interior do recinto de escavação devido a um 

movimento de rotação da própria estrutura. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.4. Rotura Hidráulica 

Este tipo rotura dá-se quando existe um decréscimo da capacidade de resistência do terreno devido à 

diminuição das tensões efectivas causado pelo fenómeno de percolação. Em casos mais gravosos 

poderá ocorrer a rotura da base de escavação por deficiente execução dos sistemas de contenção 

periférica notoriamente em solos incoerentes e pouco resistentes [3]. 

 

2.4. Construções vizinhas e riscos associados 

Durante toda a fase de escavação e construção, o solo está mais exposto e há alteração do estado de 

tensão no terreno envolvente devido à sua descompressão, resultando deslocamentos para o interior 

do recinto da obra. É fundamental proceder a uma observação e monitorização periódica destas acções 

até se atingir a fase definitiva de maneira a evitar-se comprometer estruturalmente os edifícios na 

vizinhança [7]. 

Entre eles, existem alguns factores que poderão condicionar o normal funcionamento destes edifícios: 

  

➢ Defeitos estruturais, associado a um fraco dimensionamento e realização da estrutura de 

contenção, do sistema de travamento ou ainda ao nível da estabilidade da base de escavação. 

➢ Deslocamentos excessivos, estruturas demasiadamente flexíveis, sistemas de travamento 

atenuados ou possíveis lapsos construtivos são condições suficientes para a mobilização 

lateral do solo. 

➢ Vibrações excessivas, durante os trabalhos de cravação ou escavação de cortinas de estacas 

prancha p.e., resultando em fissuras e assentamentos nos edifícios da periferia. 

Figura 5: Modos de rotura rotacional em estruturas de contenção flexíveis (adaptado de [6]). 
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➢ Alteração da hidrogeologia, o nível freático é susceptível de sofrer variações quando por vezes 

se criam redes de percolação ao bombear as águas emergentes do fundo de escavação, 

arrastando partículas de solo incoerente, originando assim assentamentos diferenciais, 

denomina-se a este fenómeno de “Piping”. Outro aspecto a salientar é permeabilidade das 

paredes de contenção, se a água ficar retida a tardoz da parede irá induzir a empolamentos 

numa frente de escavação e assentamentos noutra. 

 

2.5. Paredes tipo Munique ou Berlim Definitivo 

No caso de estudo desta dissertação, o recurso a paredes tipo Munique foi a solução adoptada para a 

realização da contenção periférica, é uma solução de carácter definitivo que surgiu na década de 70 

do século XX, sendo muito utilizada nos dias de hoje e apresentando significativas vantagens em 

relação a outras soluções. 

É uma técnica caracterizada pela concepção faseada de painéis de betão armado por níveis, de cima 

para baixo, em que se efectua o travamento horizontal pela introdução de elementos de suporte ao 

longo a sua extensão [8]. A sua estabilidade vertical é assegurada através de perfis metálicos ou 

microestacas fixos/as em cachorros metálicos ou embebidos/as no próprio painel, até se atingir a cota 

de fundação final. Têm como função transmitir todas as cargas provenientes não só do peso próprio, 

mas também das ancoragens e dos elementos de travamento horizontais utilizados. Atingindo-se o 

fundo de escavação e estando finalizados todos os painéis, procede-se então à desactivação de 

possíveis elementos metálicos instalados no lado interior ou exterior da parede. Nas Figuras 6 e 7 

encontra-se uma representação esquemática das várias fases construtivas destes painéis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Faseamento construtivo das estruturas de contenção periférica tipo Berlim definitivas (adaptado de [9]). 
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Durante a execução dos painéis, esta técnica usufrui de uma redistribuição de esforços transmitida 

entre a zona inferior do maciço que permanece sem deslocamento e a parte superior que ao deslocar-

se, deforma a parede. Este movimento relativo, denominado “efeito de arco”, mobiliza a resistência de 

corte entre eles reduzindo significativamente as tensões na zona escavada e aumentando no solo 

adjacente. 

2.5.1. Vantagens e Desvantagens 

Na tabela 2 enumeram-se algumas das vantagens e desvantagens na escolha da solução de paredes 

tipo Munique [8]. 

 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens associadas à técnica de paredes tipo Munique [8]. 

 

 

 

 

Paredes tipo 

Munique 

 

 

 

 

Vantagens     Desvantagens 

•   Baixo custo e mais económico 

face a outras técnicas de estruturas 

de contenção flexíveis (p.e. 

paredes moldadas). 

•   Não exige grande área de 

estaleiro nem de pessoal e 

tecnologia especializado. 

•   Permite haver trabalhos a 

decorrer em paralelo, escavação e 

execução da contenção em 

simultâneo. 

• Apresentam prazos de execução 

demorados e de rendimento diário 

relativamente fraco. 

• Exige terrenos com alguma 

coesão durante a fase sem entivação 

para se manter estável. 

• Possíveis vibrações resultantes da 

instalação dos perfis metálicos nos 

edifícios vizinhos. 

Figura 7: Representação esquemática das fases V e VI (adaptado de [9]). 
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É uma solução extremamente utilizada para aproveitamento do espaço de estaleiro principalmente em 

obras em meio urbano cuja área de implantação seja reduzida e os acessos muito limitados. No entanto, 

deve ser realizado um controlo rigoroso às várias fases de execução, de forma a não provocar 

patologias destas estruturas associados à encurvadura dos elementos de suporte vertical, infiltrações 

devido à deficiente drenagem, problemas na execução de ancoragens.   

 

3. Travamentos de estruturas de suporte a escavações 

 

3.1.  Considerações 

O correcto funcionamento das infra-estruturas vizinhas à obra está sujeito a um controlo rigoroso e 

exigente no que toca aos possíveis deslocamentos por parte das escavações, especialmente em meio 

urbano. Nesse sentido, é necessário que sejam travadas no plano horizontal devido não só à sua altura, 

mas também de forma a que sejam capazes de resistir aos impulsos transferidos pelo terreno a tardoz. 

É de realçar que em terrenos onde predominam maciços rochosos ou argilas duras, os impulsos são 

desprezáveis numa situação de curto prazo. 

Para o bom desempenho da estrutura de contenção periférica, a mesma é complementada por 

elementos de suporte horizontal, tais como as ancoragens, os escoramentos e as bandas de laje. A 

solução óptima varia e depende dos condicionamentos da obra (p.e. características do solo, periferia, 

profundidade de escavação, prazos de execução, custos associados), podendo ser uma combinação 

das várias técnicas enunciadas. Estes elementos restringem qualquer movimento, sustendo a estrutura 

contra o terreno contido e conferindo uma estabilidade e solidez incremental à mesma. Factores como 

sobrecargas, características do solo ou interacção solo-estrutura influenciam não só a escolha do 

elemento de suporte mas também a pressão a ser exercida sobre a estrutura [10]. 

 

 

 

 

 

 

Paredes tipo 

Munique 

(continuação) 

•   Dada à sua espessura reduzida, 

rentabiliza-se melhor o espaço 

existente. 

 

•   Acabamento razoável, uma vez 

que os painéis são cofrados contra 

o terreno. 

• Não garante a estanqueidade na 

presença de níveis freáticos 

elevados. 

• Descompressão do solo durante a 

fase de escavação poderá causar 

assentamentos em edifícios 

vizinhos.  
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3.2. Ancoragens 

3.2.1. Generalidades 

As ancoragens são dos sistemas de travamento mais utilizados em estruturas de contenção flexíveis e 

dos que maior evolução têm registado ultimamente [10].  

A sua instalação traduz-se na colocação de um cabo constituído por cordões de aço pré-esforçados 

(ou, nalguns casos, varas de alta resistência) através da execução antecipada de um furo no terreno. 

São posteriormente selados através de calda de cimento e pré-esforçados pela introdução de uma 

força de tracção de sentido oposto às pressões provenientes do solo, impulsionando a parede contra 

este [11].  

Esta solução tem a grande vantagem de desimpedir o recinto de escavação, restringindo qualquer 

deslocamento vindo do solo de forma segura e conseguindo, ao mesmo tempo, ser uma solução mais 

económica quando comparada com outras técnicas. O processo construtivo será descrito com maior 

detalhe posteriormente no capítulo 4 sendo, no entanto, um processo complexo e um tanto prolongado, 

que requer equipamento e mão de obra especializada para a sua eficiente execução e instalação. No 

caso em estudo, este processo demonstrou ser uma solução bastante eficaz, as resistências 

mobilizadas foram satisfatórias permitindo assim que as ancoragens não possuam comprimentos 

excessivamente compridos. 

Esta técnica pode ser classificada como provisória (para um período de vida útil máximo até 2 anos) 

ou definitivo (mais que 2 anos) e deverão apresentar uma robustez acrescida à corrosão, 

instrumentação instalada e ainda a possibilidade de se retensionar. Estas permitem ainda impedir a 

flutuação de uma estrutura enterrada, estabilizar um maciço de terreno ou rochoso no tardoz do terreno, 

que poderiam comprometer a estabilidade global da obra e das infra-estruturas adjacentes, ou ainda 

podendo fazer parte constituinte de uma superestrutura [11]. 

O funcionamento das ancoragens baseia-se meramente pela alteração do estado de tensão que estas 

causam no solo (Figura 8) [4] e para o seu dimensionamento estão à disposição do projectista um 

conjunto de dados (cartas geológicas e geotécnicas, prospecções geotécnicas e experiência 

acumulada em obras equivalentes) que vão definir os parâmetros da solução escolhida e a sua 

confirmação é realizada através de ensaios e monitorização da reacção da estrutura ao longo do 

decorrer da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Alteração do estado de tensão do solo durante a execução da ancoragem (adaptado de [5]). 
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A Figura 8 acima representa o desenvolvimento de um elemento infinitesimal de solo face ao 

progressivo aumento do seu estado de tensão. Assumindo que σ1 e σ3 são tensões principais 

constantes, σ1 - σ3 a tensão deviatórica e δ o deslocamento respectivo, constata-se que à medida que 

a tensão deviatórica aumenta devido à diminuição de σ3 (causada pela descompressão durante a fase 

de escavação – fase 1), verificam-se alguns deslocamentos laterais. A fase 2 é definida por uma 

diminuição da tensão deviatórica pela aplicação do pré-esforço e recuperam-se as deformações 

elásticas por um trajecto diferente. Por último, a fase 3 corresponde à execução de mais um nível 

inferior e a ele está associado um deslocamento bastante mais reduzido do que aquele que existiria se 

não se tivesse procedido à aplicação do pré-esforço na ancoragem, já que o próprio trajecto de tensões 

não seria o mesmo. 

 

3.2.2. Componentes das ancoragens  

As ancoragens são elementos estruturais de transferência de carga que se dividem em três 

componentes principais: cabeça, comprimento livre e comprimento de selagem (Figura 9).  

 

3.2.2.1. Cabeça  

O principal propósito da cabeça é servir de suporte à armadura da ancoragem de forma a prendê-la 

através de uma blocagem mecânica, onde são instaladas cunhas de aperto ou porcas roscadas que, 

no caso das ancoragens pré-esforçadas, são o ponto onde é executado o pré-esforço com recurso a 

um macaco hidráulico. A tensão induzida por este é transmitida através de uma placa metálica à 

restante ancoragem com rigidez e comprimentos aceitáveis de modo a suportar as cargas e inclinação 

definidas em projecto.  

Figura 9: Perfil longitudinal de uma ancoragem (adaptado de [11]). 
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3.2.2.2. Comprimento Livre 

Corresponde ao comprimento da ancoragem que não transmite qualquer esforço ao solo apesar de 

estar embebida no próprio terreno. 

   Está protegida por uma bainha lisa em PVC para reduzir o atrito e permitir que a carga seja transmitida 

exclusivamente através do bolbo de selagem. 

3.2.2.3. Comprimento de Selagem 

O comprimento de selagem é o comprimento da ancoragem responsável pela estabilização da mesma, 

transmitindo os esforços ao terreno e tendo também como função a protecção contra a corrosão da 

armadura. Através de múltiplas injecções de calda de cimento com alta pressão assegura-se uma 

aderência substancial e uma transmissão de esforços a partir do acréscimo da área de contacto entre 

o bolbo de selagem e o terreno. O bolbo de selagem deverá estar localizado em terrenos com 

características resistentes adequadas para poder suportar as cargas preconizadas em fase de projecto. 

3.2.2.4. Armadura e Sistemas de Injecção 

As operações de selagem e a execução do bolbo de selagem são realizadas com o auxílio dos sistemas 

de injecção. Existem dois sistemas de injecção: um é constituído por mangueiras de injecção com 

válvulas de abertura em PVC ou PEAD e o outro é conseguido com recurso a um tubo manchete (TM), 

que acompanha todo a sua extensão até à base do furo [11]. 

O método de injecção pode ser IRS (injecção repetitiva selectiva) e IGU (injecção geral unitária). O 

primeiro possibilita um controlo acrescido no processo e na qualidade do bolbo, na medida em que é 

injectada calda isoladamente por meio de válvulas ao longo das várias saídas até à base. O sistema 

IGU recorre apenas a um obturador e a injecção da calda é realizada de uma só vez até ser atingida a 

pressão estabelecida em projecto. O método IGU não assegura um controlo tão efectivo como o IRS e 

registam-se consumos superiores de calda, já que esta, muitas das vezes, fica acumulada à saída ou 

cria caminhos preferenciais [11].  

Figura 10: Cabeça de uma ancoragem 
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3.2.2.5. Rotura em Ancoragens 

Os mecanismos de rotura em ancoragens geralmente têm origem nos métodos construtivos 

(escavações), sobrecargas pontuais (equipamentos, aterros), aplicação defeituosa do pré-esforço ou 

ainda pelo decorrer de trabalhos de construção contíguos. 

Os modos de rotura associados para o quais é necessário garantir a segurança aos estados limites 

últimos em fase de projecto e de acordo com o Eurocódigo 7 [3] são os seguintes: 

➢ Rotura estrutural da armadura ou da cabeça da ancoragem;  

➢ Rotura por corte no contacto entre a calda e a armadura; 

➢ Rotura por corte no contacto entre a calda e o terreno; 

➢ Rotura externa global. 

 

3.2.2.5.1. Rotura Estrutural da Armadura ou da Cabeça da Ancoragem 

A armadura presente na ancoragem terá que apresentar capacidade para resistir às tensões instaladas 

por tracção, flexão e de corte. Os diversos elementos deverão estar bem concebidos assim como a 

capacidade da própria cabeça da ancoragem em suportar e transferir os esforços provenientes do pré-

esforço sem esta romper. 

Ao se dar a rotura da ancoragem por resistência insuficiente da armadura, instalam-se deslocamentos 

e deformações os quais a parede de contenção não foi dimensionada, constituindo uma rótula plástica 

e colocando em risco a segurança em obra [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Rotura estrutural por tracção (adaptado de [12]). 
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3.2.2.5.2. Rotura por corte no contacto entre a calda e a armadura 

Este tipo de rotura ocorre essencialmente a capacidade resistente da união entre a calda e o terreno é 

superior à capacidade resistente da união entre a calda e a armadura. Num estado inicial manifesta-se 

a aderência que está relacionada com a rugosidade da armadura da ancoragem, da sua união com a 

calda, da tensão efectiva normal e da extensão do deslocamento. A rotura dá-se geralmente quando 

em zonas específicas da armadura da ancoragem pela mobilização da capacidade resistente ao corte, 

esta não oferece resistência suficiente aos esforços impostos a que é sujeitada e consequentemente 

dar azo a movimentos superiores aos sustidos pela cortina [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.5.3. Rotura por corte no contacto calda e o terreno 

Ao longo de todo o comprimento de selagem, deverá garantir-se a mobilização da resistência lateral 

através da tensão axial efectiva instalada na calda de selagem, da aderência entre o solo e a calda 

cimentícia e do atrito mobilizado na área de interacção calda cimentícia-terreno. Numa primeira fase, 

durante o tensionamento, a carga vai sendo transmitida entre o comprimento de selagem e o terreno 

ao longo de toda a sua extensão, sofrendo um acréscimo tanto maior quanto maior for a carga 

impulsionada. Ocorre rotura por incapacidade de continuar a transmissão de carga para o solo por parte 

da calda, por dilatação excessiva devido a fluência ou corrosão da própria armadura constituinte [12]. 

 

 

Figura 13: Rotura por corte no contacto calda e terreno (adaptado de [12]). 

Figura 12: Rotura por corte no contacto entra a calda e armadura (adaptado de [12]). 
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3.2.2.5.4. Rotura Externa Global 

Quando o equilíbrio do sistema ancorado como um todo tem a sua estabilidade comprometida, este 

tipo de rotura ocorre pois necessita que o comprimento de selagem transfira os esforços devidamente 

ao solo fora da zona activa, zona essa onde existe prováveis superfícies de rotura. Tendo um 

conhecimento antecipado destas superfícies, estabelece-se à partida qual o comprimento mínimo das 

ancoragens no seu dimensionamento [12]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Controlo de Qualidade 

De forma a promover a boa execução e o desempenho em termos da capacidade resistente em todas 

as ancoragens, o EC7 [3] propõe a realização de ensaios que testem estes critérios. São executados 

na fase de pré-esforço e especificações como o comprimento livre, deslocamentos por fluência e até a 

constituição do bolbo de selagem, permitem antecipadamente avaliar a eficiência dos métodos 

associados à sua execução e assegurando que não haja incompatibilidades entre o realizado e o 

dimensionado. 

De acordo com a norma EN 1537 [13], existem três tipos de ensaios que distinguem-se meramente 

pela forma como a carga é aplicada e a respectiva duração dos períodos de tempo associados. 

➢ Método 1: A aplicação da carga é incremental e realizada por ciclos, desde a tracção inicial 

até à tracção máxima de ensaio, são assentados os deslocamentos respectivos na cabeça da 

ancoragem no final de cada ciclo durante um certo período de tempo. 

➢ Método 2: O processo apenas difere do anterior no registo das perdas de força de tracção nas 

cabeças das ancoragens no fim de cada ciclo durante um certo período de tempo estabelecido. 

➢ Método 3: Da tracção inicial até à tracção máxima de ensaio, a solicitação da carga é realizada 

de forma incremental. A cada incremento de carga assentam-se os deslocamentos da cabeça 

de ancoragem a carga constante durante um certo período de tempo. 

 

 

 

 

Figura 14: Rotura por perda de estabilidade global (adaptado de [12]). 
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    A EN 1537 [13] preconiza ainda três tipos de ensaios, sendo eles: 

 

➢ Ensaios prévios: Este tipo de ensaios deverão ser executados onde não se encontre dados 

anteriores e que os terrenos não tenham sido alvo destes ensaios ou ainda nos casos em que 

as cargas estimadas são mais elevadas àquelas realizadas em terrenos semelhantes em obras 

anteriores, como tal, têm como propósito principal prever as cargas relativas à capacidade 

resistente última do solo assim como assegurar a própria capacidade dos equipamentos 

disponíveis para garantir um desempenho adequado de todo o sistema. Durante este ensaio, 

a ancoragem é traccionada até à rotura (Ra) ou até à tracção de ensaio (Pp) sendo seleccionado 

o menor valor entre 0.8Ptk, que corresponde à carga característica de rotura da armadura ou 

0.95Pt0,1k relativa à carga característica de rotura da armadura em que ocorre 0.1% da 

deformação permanente. 

➢ Ensaios de recepção detalhados: São utilizados geralmente para confirmar os resultados 

alcançados nos ensaios prévios e a amplitude da fluência da ancoragem e as respectivas 

perdas de carga durante os ensaios ou no caso de não serem realizados quaisquer ensaios 

prévios. Avaliam as características referidas no ponto acima e considerados nos futuros 

ensaios de recepção simplificados de forma a definir os critérios gerais de aprovação. 

➢ Ensaios de recepção simplificados: Avaliam também as consequências da fluência e as 

perdas de carga no pré-esforço relativo ao estado limite de utilização, mas ao contrário dos 

ensaios de recepção detalhados, estes devem ser executados em todas as ancoragens 

efectuadas. Confirma ainda que a tensão de ensaio pode ser acomodada pela ancoragem e 

demonstra que a tracção de blocagem executada é a apropriada e determina o comprimento 

livre aparente. 

3.3. Pregagens 

O propósito das pregagens é fundamentalmente conferir ao maciço de suporte resistência às 

solicitações a partir da inserção de elementos resistentes, devidamente orientados, o que não seria 

possível sem os mesmos apresentarem deformações aceitáveis [14]. 

Consistem em varões de aço normal nervurados (Figura 15) que ao serem introduzidos no terreno, 

elevam a sua capacidade resistente e diminuem a sua deformação, ao serem mobilizados ao corte ou 

à tracção. 

São maioritariamente utilizadas em estabilização de taludes naturais ou encostas, provisória ou 

permanentemente, sendo por vezes um complemento ao travamento horizontal de contenções 

periféricas ao abrigo de outras técnicas. Têm ainda a função de impedir o empolamento de lajes de 

fundo provocado por ascendência do nível freático ou subpressões. 

No entanto, esta técnica teve origem no reforço de maciços rochosos fracturados e exigem alguma 

coesão/compacidade no terreno a intervir, por forma a garantir estabilidade principalmente durante as 

fases de escavação onde poderá originar alguma descompressão do solo [14]. 
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As pregagens são classificadas como passivas ou activas, tensionadas ou não à priori, 

respectivamente. Sendo que as segundas são muito menos utilizadas face às ancoragens. 

Estes elementos são normalmente seleccionados face ao seguinte [14]: 

➢ Propriedades do solo; 

➢ Regularidade do maciço reforçado; 

➢ Experiência do empreiteiro neste tipo de trabalhos; 

➢ Para a sua execução, definir o seu carácter (temporário ou permanente); 

 

Comparativamente com as ancoragens, estas permitem uma execução mais simples e ágil, um custo 

mais baixo apesar de necessitar de pessoal especializado, o uso de equipamento ligeiro, são facilmente 

adaptadas à configuração do terreno encontrado e o seu processo construtivo pode ser automatizado 

na sua integra. Na eventualidade de ser necessário proceder a um reforço, é um procedimento 

relativamente elementar executando-se outra pregagem imediatamente contígua à existente [14]. 

Quanto não combinadas com outras técnicas de contenção, a sua realização torna-se um pouco 

limitada pois implica uma inclinação máxima do terreno. De notar que as solicitações do maciço a 

reforçar não deverão ser muito elevadas e contrariamente às ancoragens, as pregagens só apresentam 

alguma mobilização quando o terreno deforma, o que não se torna uma solução competitiva quando as 

condições de vizinhança são sensíveis. 

Em zonas urbanas onde o espaço à superfície é escasso e tendo a garantia de que não existem 

estruturas semienterradas adjacentes, é corrente a conjugação destas duas técnicas. Executam-se as 

ancoragens num primeiro nível de escavação, porque geralmente as características do terreno são 

mais fracas, as pregagens situam-se nos níveis abaixo quando os terrenos são mais competentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ilustração de uma pregagem (adaptado de [14]). 



20 
 

3.4. Escoramentos 

Os sistemas de escoramento são caracterizados por serem de carácter provisório e com a função de 

suster o peso e absorver carga de uma estrutura por um tempo determinado até que esta se torne 

autoportante. 

Materializados por elementos conectados entre si, reguláveis em altura podendo ser de madeira ou 

metálicos. É uma solução frequentemente utilizada em contexto de obra por ser económico, fácil de 

transportar e instalar in situ, adaptada face às características do terreno em termos de relevo e apoio 

[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso mais comum dos escoramentos é servirem de suporte aos sistemas de cofragem com o objectivo 

de suportar os impulsos do betão no estado fresco e das armaduras, de forma a impedir que ocorram 

deformações durante o processo de cura, garantido a forma e acabamento pretendido em projecto. 

É frequente o recurso a estes elementos para conferirem o travamento essencial a muros de suporte e 

contenções periféricas em planos que se possam intersectar (côncavos) e onde acaba por ser uma 

opção mais em conta face às ancoragens. É uma solução que apresenta custos mais reduzidos e de 

execução relativamente mais simples face às ancoragens, para além de não induzir vibrações no solo. 

Contudo, apresenta limitações à circulação no interior do recinto de escavação e poderá se tornar 

inviável se a área a escorar for considerável, obrigando a um acréscimo nas suas dimensões.  

3.5. Bandas de Laje 

Este sistema de travamento tem ganho relevância nos últimos tempos como uma alternativa aos 

habituais (ancoragens e escoramentos), não só pela compatibilização posterior com a estrutura 

definitiva o que provocará um aumento da produção em obra, como torna possível uma optimização do 

espaço disponível face aos escoramentos. 

No entanto, a sua execução está confinada quando as paredes de contenção forem de natureza 

definitiva e não existir limitações como, elevadores, caixas de escadas e rampas de acesso ao 

estacionamento, de forma a ser integrado da melhor maneira na arquitectura do edifício. A solução 

Figura 16: Escoramentos tubulares metálicos a conterem uma frente de escavação (adaptado de [16]). 
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neste caso passa pela utilização de vigas metálicas treliçadas que induzem menos solicitações verticais 

e promovem que a estrutura funcione como um todo assegurando a sua continuidade. São 

essencialmente caracterizadas por vigas perpendiculares ao plano da parede, com uma rigidez elevada 

e apoiadas normalmente em perfis metálicos ou microestacas instaladas à priori que se desenvolvem 

ao longo de todo o perímetro da escavação, formando um quadro rígido que permite o travamento da 

parede de contenção [10].  

Em situações em que há proximidade ao metropolitano e/ou edifícios adjacentes com caves, esta é 

uma solução mais viável comparativamente às ancoragens, não provoca tantas vibrações ao solo nem 

descompressões durante a escavação, e como referido, permite aproveitar vigorosamente o espaço 

livre durante os trabalhos de escavação em toda a obra [6]. Na Figura 17, podemos observar um 

exemplo da utilização das bandas de laje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Bandas de laje apoiadas em microestacas (retirado de [17]). 
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4. Caso de Estudo – IS 76 – Edifício B 

4.1. Enquadramento 

Esta dissertação tem como caso de estudo a obra executada na Avenida Infante Santo, nº 76, em 

Lisboa, no que concerne aos trabalhos de contenção periférica, recalçamento de pilares e à escavação 

de dois pisos enterrados acrescido do inicialmente existente (três níveis no total) de um parque de 

estacionamento que irá servir de apoio a um edifício misto destinado a habitação e comércio adjacente 

ao mesmo.  

O lote em questão destinava-se a fins comerciais e encontrava-se num avançado estado de 

degradação, com algumas marcas de vandalismo e no fim da sua vida útil. É nessa óptica que surge a 

oportunidade do grupo imobiliário REGRESSORBITAL, Lda promover a empreitada com vista a 

valorizar o seu investimento. 

4.1.1. Localização e caracterização 

Esta obra está situada no cruzamento da Avenida Infante Santo com a Rua de Sant’Ana à Lapa, como 

é possível visualizar na Figura 18 apresentada abaixo e a implantação respectiva (assinalada a 

vermelho). O edifício A encontra-se assinalado a verde na mesma imagem, ambos os edifícios fizeram 

parte da mesma empreitada (IS76).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Localização da obra IS 76 (Imagem retirada do Google Earth). 
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O caso de estudo (Edifício B) é caracterizado como sendo constituído por um edifício com um piso em 

altura e outro em cave, existindo ainda um outro directamente adjacente (Edifício A) com sete pisos 

elevados, alvo de uma reabilitação, não tendo sido analisada para a presente dissertação (assinalado 

a verde). 

Numa primeira fase, procedeu-se à demolição parcial do edifício, permanecendo temporariamente a 

estrutura porticada e as paredes periféricas existentes, assim como alguns troços da laje do piso térreo. 

Esta decisão deveu-se não só à enorme falta de espaço em estaleiro, permitindo assim acomodar 

equipamento, material e a passagem dos trabalhadores (essencial ao decorrer dos trabalhos), mas 

também pela consciencialização da debilidade estrutural que levou a uma abordagem cautelosa por 

parte do projectista. 

Todos os trabalhos e faseamentos construtivos de escavação, contenção periférica e recalçamento de 

pilares no decorrer da empreitada, serão mais aprofundados adiante. São de destacar, no entanto, os 

dados que melhor caracterizam a obra, designadamente: 

➢ Área de construção: 351 m2; 

➢ Área de implantação: 300 m2; 

➢ Caves: 3; 

➢ Prazo de execução: 10 meses; 

➢ Valor global: 256.855,35 €; 

➢ Tipo de obra: Reabilitação; 

➢ Concurso: Por convite. 

 

4.1.2. Intervenientes e elementos base 

Como seria de esperar numa obra desta natureza, existiram várias entidades que exerceram funções 

específicas e fulcrais para a fluidez e qualidade do trabalho realizado em obra, sendo elas: 

 

➢ Dono de Obra: REGRESSORBITAL, Lda; 

➢ Empreiteiro Geral: Casais – Engenharia e Construção, S.A; 

➢ Subempreiteiro – Fundações indirectas e estruturas de suporte: Ancorpor – 

Geotecnia e Fundações, Lda; 

➢ Projecto de Arquitectura: GJP Arquitectos; 

➢ Projecto de Escavação, Contenção Periférica e Recalçamento de Pilares: JETsj 

- Geotecnia, Lda; 

➢ Projecto de Estabilidade: PPE – Planeamento e Projectos de Engenharia, Lda; 

➢ Estudo Geológico-Geotécnico: Geocontrole - Geotecnia e Estruturas de 

Fundação, Lda; 

➢ Fiscalização: Rockbuilding – Soluções Imobiliárias, S.A. 
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Quanto aos elementos base disponibilizados pelo cliente, que serviram de apoio ao desenvolvimento 

do Projecto de Escavação, Contenção Periférica e Recalçamento de Pilares pela JETsj – Geotecnia, 

Lda, será relevante realçar os seguintes documentos: 

 

➢ Desenhos do Projecto de Licenciamento de Arquitectura, elaborado pela empresa “GJP 

Arquitectos”, datado de Junho de 2017; 

➢ Projecto de Licenciamento de Escavação e Contenção Periférica, elaborado pela empresa 

“PPE – Planeamento e Projectos de Engenharia, Lda”, datado de Junho de 2017; 

➢ Projecto de Estabilidade, desenvolvido pela empresa “PPE – Planeamento e Projectos de 

Engenharia, Lda”, datado de Junho de 2017; 

➢ Estudo Geológico-Geotécnico, elaborado pela empresa “Geocontrole - Geotecnia e Estruturas 

de Fundação, Lda”, datado de Março de 2017. 

 

Adicionalmente, foram realizadas visitas ao local da obra de forma a recolher elementos 

complementares, possibilitando uma avaliação mais cuidada dos principais condicionamentos que 

poderão afectar as soluções propostas, assim como reinterpretar as expectativas do Dono de Obra 

[18]. 

 

4.2. Condicionantes 

4.2.1. Factores Construtivos 

O grande desafio desta obra foi a falta de espaço disponível no interior do perímetro de escavação e o 

tipo de solo presente. Trata-se de um solo com características sedimentares rochosas de elevada 

compacidade, predominando os calcários compactos, o que dificultou significativamente o decorrer dos 

trabalhos, tendo em conta a limitação de espaço e a utilização de equipamento muito robusto, 

adequado para o desmonte e escavação deste tipo de terreno. 

Paralelamente, houve a necessidade de minimizar o impacte no normal funcionamento dos edifícios e 

infra-estruturas vizinhas, adoptando métodos construtivos que induzissem vibrações não excessivas e 

assegurando que a descompressão dos terrenos não comprometesse a integridade dos mesmos. 

Todas as cotas, assim como as características das fundações de todas as estruturas contíguas, 

principalmente dos pilares do edifício principal, foram confirmadas antes do início da obra e durante os 

trabalhos de escavação com os pressupostos considerados em fase de projecto, que poderão ter 

implicações no que toca às soluções adoptadas podendo sofrer uma adaptação, se justificável. 

 

4.2.2. Serviços afectados e estruturas contíguas à obra 

  

Efectuou-se um reconhecimento prévio ao local da obra para detectar e desviar eventuais redes de 

serviços que pudessem interferir na zona de intervenção, designadamente: rede de águas, rede de 

telecomunicações, rede de electricidade, rede de gás e colectores unitários e pluviais.  
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Efectivamente, foi identificado um Posto de Seccionamento e Transformação (PST) no local a intervir 

e, de seguida, foi efectuada uma vistoria e o levantamento em planta assim como em profundidade dos 

mesmos, representados nas peças desenhadas [21]. 

 

4.2.3. Factores Geológicos e Geotécnicos 

4.2.3.1. Considerações 

Quanto à sua litoestratigrafia, e de acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa, na Figura é 

possível observar que na zona onde se insere a obra ocorre o substrato carbonatado de fácies 

sedimentar marinha atribuído ao Cretácico superior (Cenomaniano), representado pela Formação da 

Bica (C2
B1). 

 

 

4.2.3.2. Prospecções Geotécnicas 

 

Foram executadas 3 sondagens mecânicas de furação vertical na campanha de prospecção realizada 

no local, em 2017, acompanhadas por ensaios de penetração dinâmica (SPT), onde se colheram 

amostras para a identificação dos terrenos presentes. 

Como referido e de acordo com a Carta Geológica de Portugal, o substrato cretácico (C2B1) é 

caracterizado pela sua sequência sedimentar rochosa constituída maioritariamente por calcários 

compactos e, em alguns casos, poderão apresentar-se cristalinos a sub-cristalinos com ocorrência de 

nódulos de sílex, alternando com calcários apinhoados e com calcários de componente margosa, com 

a estrutura a inclinar 10º a 20º para os quadrantes sul. 

As sondagens permitiram desse modo a identificação das unidades litoestratigráficas presentes e os 

ensaios de penetração dinâmica (SPT) permitiram detectar o grau de fracturação e alteração e o cálculo 

do RQD (Rock Quality Designation) do maciço rochoso. 

Figura 19: Extrato da carta geológica de Lisboa (adaptado de [19]). 
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Registaram-se no topo do maciço cretácico níveis de calcários margosos moderadamente degradados 

e pouco degradados a sãos (W3 e W2-1), com intensa fracturação (F4-5), nas sondagens S2 até 1,5m 

de profundidade e na S3 até aos 3m de profundidade.  

Quanto ao índice RQD, varia entre 41% a 62%, atingindo pontualmente um valor de 81%, sendo que 

as percentagens de recuperação são quase sempre totais (100%). 

De frisar que as descontinuidades deste tipo de terreno são maioritariamente sub-horizontais, 

coincidentes com a estratificação de faces sub-rugosas ou onduladas com ligeiras marcas de 

degradação ou fragmentação [18]. 

 

 

4.2.3.3. Caracterização Geotécnica 

Posteriormente às campanhas de prospecção geológico-geotécnica realizadas pela Geocontrole e 

atendendo à geologia local, foi possível individualizar as seguintes zonas geotécnicas [18]: 

➢ ZG4: Constituída maioritariamente por depósitos de aterro, solos de cobertura que foram 

identificados a tardoz da parede da cave existente, não tendo sido detectados nas sondagens 

no interior da cave interior. 

 

Adjacentes aos aterros, estabelecem-se formações do cretácico presentes nas sondagens efectuadas 

no interior do recinto de escavação, constituídas maioritariamente por margas calcárias, argilosas, 

calcários margosos moderadamente degradados e pouco degradados a sãos, calcários cristalinos a 

sub-cristalinos e calcários apinhoados de carácter rochoso franco. 

 

➢ ZG3: Corresponde a um horizonte de margas calcárias, argilosas, no domínio de maciço 

rochoso muito degradado a decomposto no solo residual margo-calcário, detectado na 

sondagem S1 até 1,5m de profundidade. 

 

➢ ZG2: Encontram-se calcários margosos moderadamente degradados e pouco degradados a 

sãos (W3 e W2-1), possuindo uma intensa fracturação (F4-5), registados na sondagem S2 até 

1,5m de profundidade e na sondagem S3 até aos 3m de profundidade, com valores de índice 

RQD entre 20% a 53%. 

 

➢ ZG1: Apresenta calcários cristalinos a sub-cristalinos e calcários apinhoados de carácter 

rochoso franco, classificados como rochas pouco alteradas a sãs (W2-1 e W1) e medianamente 

a muito fracturadas (F3-4), registando-se na sondagem S1 algumas passagens muito 

fracturadas (F4). 

 

Importa ainda referir que estavam reunidas algumas condições para a existência de carsificação. Tal 

acontece quando há presença de rochas solúveis que, ao sofrer meteorização química, produzem 

poucos resíduos insolúveis, como é o caso das rochas carbonatadas encontradas no local.   
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Atendendo não só aos parâmetros geotécnicos identificados, mas também à bibliografia referente ao 

local [18], a JETsj Geotecnia Lda elaborou o respectivo zonamento geotécnico em 4 zonas distintas, 

com os seguintes parâmetros geomecânicos estimados: 

 

Tabela 3: Valores correspondentes aos parâmetros geotécnicos para cada zona (retirado de 

[18]). 

 

Durante a mesma campanha de prospecção foram instalados dois piezómetros nos furos das 

sondagens S1 e S3, onde o maciço investigado revelou ser hidrogeologicamente improdutivo, não 

apresentando qualquer nível freático.  

 

4.2.3.4. Ensaios de penetração mecânica (SPT) 

Para o reconhecimento das condições do terreno e das propriedades mecânicas dos solos arenosos, 

realizaram-se ensaios SPT (Standard Penetration Test), registando-se o número de pancadas em cada 

fase, os valores NSPT respectivos e a profundidade a que foram realizados.  

Estes ensaios expeditos são pouco dispendiosos e permitem avaliar parâmetros geomecânicos do 

terreno através da cravação de um amostrador tubular constituído por duas meias canas, com medidas 

normalizadas, por queda livre constante de um pilão normalizado dentro dos furos das sondagens [20]. 

Classifica os solos granulares quanto à sua compacidade (de muito solta a muito compacta), e os solos 

coesivos, no que respeita à consistência (de muito mole a rija), em termos de valores NSPT. 

4.3. Projecto de Escavação e Contenção Periférica com Recalce de Pilares 

4.3.1. Considerações 

Foram realizadas várias visitas semanais ao longo dos 6 meses a esta obra durante a elaboração da 

presente dissertação, onde foi possível acompanhar as fases de demolição, escavação e de contenção 

periférica da mesma. 

Executar 2 pisos enterrados com um edifício adjacente de 7 pisos em altura a ser alvo de uma 

reabilitação tornou esta intervenção delicada e, com base na campanha de prospecção e estudos 

prévios, constatou-se que seria imprescindível recalçar um dos pilares do edifício A para assegurar a 

sua estabilidade vertical e manter a sua resistência mecânica, devido ao alinhamento da parede de 

contenção intersectar parcialmente a sapata. 



28 
 

Esta intervenção foi realizada com recurso a microestacas e a execução de paredes de contenção 

periférica através da técnica de Muros de Munique, que permitiu a execução dos pisos enterrados em 

segurança. 

O Plano de Instrumentação e Observação veio desempenhar uma função crucial para a análise 

constante da obra, do comportamento global da estrutura e das cotas de fundação no decorrer da 

intervenção, assim como todos os pressupostos assumidos em projecto e as soluções nele definidas. 

Este plano será abordado mais detalhadamente no subcapítulo adiante com uma análise mais 

aprofundada aos métodos utilizados, onde serão também expostas as soluções determinadas e 

exequíveis para o caso de estudo mais pormenorizadamente no capítulo e subcapítulos relativos aos 

processos construtivos. 

 

4.3.2. Contenção Periférica 

Para a escavação adicional dos dois pisos enterrados, a solução encontrada para a sua execução foi 

a tecnologia de paredes tipo Munique. Tendo em conta os condicionalismos existentes, nomeadamente 

o espaço disponível, esta solução apresenta uma grande vantagem ao permitir executar durante a 

escavação a parede definitiva e instalar, em fase de obra, os travamentos provisórios (ancoragens, 

pregagens e escoramentos) em função das características reais dos terrenos escavados e do Plano de 

Instrumentação e Observação definido. De salientar também que é uma das soluções mais 

económicas, não ocupa uma área significativa de estaleiro e apresenta bons níveis de rendimento da 

área disponível para a implantação do edifício. Dada a grande escassez de espaço em obra, a 

estabilidade da parede de contenção será assegurada com recurso a ancoragens e pregagens em 

ambos os alçados de maior comprimento do recinto, garantido bons resultados em termos de 

rendimento e tempo de trabalho e, numa fase final, pelas lajes das caves, sendo as ancoragens 

desactivadas após a conclusão dessas mesmas estruturas. 

Os painéis da parede de contenção serão provisoriamente apoiados em microestacas implantadas no 

interior dos mesmos e constituídas por tubos em aço N80 (API 5A). Nos casos em que a parede de 

contenção se encontra no mesmo alinhamento da cave existente, as microestacas serão executadas 

com afastamento da parede e uniformizadas através de uma viga de coroamento que funcionará como 

viga de recalçamento. Toda a transmissão de carga vertical para as microestacas será garantida a 

partir de cachorros devidamente fixados à viga de recalçamento e esta, aferrolhada à parede existente. 

Para a construção dos pisos enterrados, importa referir que face à geometria da escavação e a 

necessidade de se realizar o bolbo de selagem das microestacas em terrenos geologicamente estáveis, 

os comprimentos totais das mesmas deverão ser compatíveis com respectivo bolbo de selagem no 

substrato competente. 
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4.3.3. Contenção Periférica com Recalce de Pilares 

Para assegurar a segurança e aptidão de resistir aos esforços submetidos do edifício adjacente (edifício 

A), previu-se a execução de um recalçamento de um pilar através do aumento da sua secção 

transversal por um maciço de recalçamento, assente na viga de recalçamento e apoiada em 

microestacas que lhe conferem o seu equilíbrio vertical. Como é possível verificar pela Figura 20, a 

ligação é constituída por barras pré-esforçadas de aperto do tipo Gewi-Dywidag (representadas a 

vermelho), que atravessam a secção do pilar de um lado ao outro onde é realizada à priori uma furação 

por carotagem. Estas barras têm como função garantir a transmissão de esforços por atrito lateral entre 

o maciço e o pilar existente, assegurando a mobilização do atrito na interface entre estes por 

compressão, sendo a superfície previamente picada e preparada aquando da betonagem. 

As microestacas, tanto presentes no recalce do pilar como no interior dos painéis de betão armado da 

contenção periférica, cravadas e seladas num substrato competente a cerca de 15 m de profundidade, 

terão a funcionalidade de permitir o apoio da viga de recalce e dos painéis da parede de contenção que 

irão funcionar como um só, conferindo deste modo a integridade estrutural no que diz respeito às cargas 

verticais até à realização da laje de fundação, onde serão posteriormente desactivadas. 

Especificamente no pilar em questão, importa salientar que se utilizou dois tipos de microestacas para 

a construção do maciço de recalçamento, essencialmente por questões técnicas e de 

dimensionamento, numa fase posterior em que o recalçamento se encontrava executado, demoliu-se 

a parte da sapata do pilar que intersectava o alinhamento da parede de contenção de forma a assegurar 

a geometria da parede de contenção em toda a sua altura.  

Figura 20: Pormenor do recalce do pilar – corte tipo (retirado de [21]). 
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Neste alçado, para além das escoras de canto que foram instaladas, utilizaram-se 3 perfis metálicos 

do tipo HEB 180 provisórios, fundados no maciço de recalçamento onde se encontram os pilares 

adjacentes do edifício A [21]. 

 

4.4. Plano de Instrumentação e Observação 

4.4.1. Considerações 

A partir da análise dos principais condicionamentos existentes e dos riscos associados aos processos 

construtivos que se considerou terem uma maior probabilidade de vir a afectar a intervenção, foi 

proposto um Plano de Instrumentação e Observação. 

 

No subcapítulo anterior, definiu-se o zonamento geotécnico e os parâmetros geológico-geotécnicos a 

ele associados com base em prospecções e na Carta Geológica de Lisboa e, subsequentemente, as 

técnicas mais adequadas para a execução de todos os trabalhos em condições de segurança e 

economia. 

Porém, existe sempre um risco e um grau de incerteza envolvido a estes métodos semi-empíricos, a 

juntar ao facto de a obra em questão se encontrar em meio urbano, necessitando de um controlo 

sistemático no decorrer dos trabalhos de maneira a confirmar-se as hipóteses definidas pelo gabinete 

de projecto e de um controlo exigente de todos processos construtivos tendo em consideração a sua 

natureza.  

Este plano monitorizou o comportamento da estrutura de contenção assim como de todos os trabalhos 

de escavação e o acompanhamento de construções e infra-estruturas contíguas à obra, definindo-se 

vibrações e deslocamentos admissíveis, assim como medidas de reforço em zonas críticas, se 

justificável. 

 

4.4.2. Grandezas Medidas 

O Plano de Instrumentação e Observação proposto terá como finalidade medir, durante a realização 

dos trabalhos de escavação e a construção da estrutura de contenção periférica dos pisos enterrados, 

as seguintes grandezas [18]: 

 

➢ Deslocamentos horizontais e verticais da viga de coroamento e dos painéis da estrutura de 

contenção; 

➢ Deslocamentos horizontais e verticais das construções vizinhas; 

➢ Deslocamentos verticais dos muros e construções vizinhas; 

➢ Deslocamentos horizontais no interior do maciço a conter. 

➢ Medição da carga instalada nas ancoragens executadas; 

➢ Monitorização das vibrações nos edifícios vizinhos durante os trabalhos de escavação em 

rocha, sendo avaliadas medidas quanto à velocidade de vibração e frequência associadas;  
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A instalação e a localização de toda a instrumentação foi realizada pela empresa Geomilímetro, Lda, 

assim como todas as leituras semanais. 

 

4.4.3. Instrumentos 

As grandezas medidas no subcapítulo anterior foram registadas com recurso aos dispositivos descritos 

abaixo: 

 

4.4.3.1. Alvos topográficos 

A principal função dos alvos topográficos é medir os deslocamentos a partir do ponto onde estão 

inseridos, tais como os deslocamentos horizontais e verticais das construções vizinhas e da própria 

estrutura de contenção em todo o seu perímetro. A estação de medição é colocada no interior do recinto 

e os respectivos alvos são inseridos por colagem e/ou selagem de placas metálicas, medindo ângulos 

e distâncias entre os alçados.  

 

Considerou-se para esse efeito que existiam pontos de referência às leituras fora da área de influência 

da obra em edifícios vizinhos, medindo através da estação de medição deslocamentos ou 

assentamentos relativos, ao abrigo da técnica designada por intersecção inversa. 

 

Na Figura 21, é possível observar a ligação dos alvos topográficas à parede de contenção e à viga de 

coroamento. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Alvos topográficos na parede de contenção e viga de recalçamento. 
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É de notar que face à proximidade à obra dos edifícios vizinhos e infra-estruturas adjacentes, assim 

como à escavação a executar, instalaram-se cerca de 37 alvos topográficos em 20 perfis de 

monitorização nos muros e construções contíguas, como se verifica na Figura 22 apresentada abaixo. 

 

 

Preconizou-se ainda a instalação de 24 alvos topográficos à medida que foi sendo executada a 

estrutura de contenção, distribuídos por 8 perfis de monitorização para o controlo de eventuais 

deslocamentos na mesma, nas localizações assinaladas na Figura 23. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

A orientação dos alvos pode ser corrigida de forma a facilitar as pontarias do equipamento topográfico 

e, consequentemente, reduzir os erros (da ordem de 1mm na direcção horizontal e vertical), sendo as 

várias campanhas de leitura realizadas com recurso a uma estação total com hardware e software 

indicados para o efeito.  

 

 

Figura 22: Alvos e Perfis de monitorização nas estruturas adjacentes (adaptado de [22]). 

Figura 23: Alvos e Perfis de monitorização da estrutura de contenção (adaptado de [22]). 
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Toda a análise efectuada foi realizada conjuntamente com os alvos instalados, em relação à leitura de 

zeragem, permitindo concluir se existe risco de instabilidade ou não [23]. 

 

4.4.3.2. Células de carga 

As células de carga são instrumentos instalados após a execução do ensaio de recepção de cada uma, 

que permitem medir a variação da carga de pré-esforço instalada e controlar as variações das tensões 

nas ancoragens durante a fase de construção da obra. Foram instaladas 6 células de carga hidráulicas 

constituídas por duas placas de aço inoxidável em forma de anéis soldadas à volta da circunferência. 

A carga é medida directamente por um manómetro de Bourdon ligado ao corpo da célula e permite 

uma medição do pré-esforço até 1200kN, com uma precisão de 0,5% [22]. Na Figura 24 ilustra-se uma 

célula de carga utilizada no caso de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.3. Inclinómetros 

Preconizou-se a instalação de 3 inclinómetros que permitiram medir os deslocamentos horizontais no 

tardoz da contenção. São constituídos por calhas inclinométricas, em PVC-ABS 75mm, por onde 

passa um sensor deslizante (torpedo) dotado de pontos de referência (roletes) com espaçamentos de 

0,5 a 1,0m.  

O torpedo contém dois sensores do tipo servo-acelerómetros acoplados com um desfasamento de 90º 

(graus); ao ser inserido no tubo-calha, a sua profundidade é controlada por uma escala graduada de 

0,5m e impressa no próprio cabo eléctrico que liga o torpedo à caixa de leituras que se encontra à 

superfície.  

 

 Figura 24: Célula de carga numa ancoragem no caso de estudo. 
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A distância horizontal entre os roletes é obtida em cada leitura, e com este valor para cada profundidade 

medida é possível construir um gráfico de profundidade/deslocamento horizontal das calhas em 

qualquer das duas direcções ortogonais. Porém, estima-se obter um erro de cálculo na ordem dos 1mm 

por cada 5m de tubo-calha [18]. 

É recomendado que o preenchimento entre as paredes dos furos e as calhas inclinómetricas seja 

executado com propriedades deformacionais idênticas às do terreno, em que ter-se-á em conta também 

a influência que os trabalhos em execução e os movimentos deformacionais das construções vizinhas 

possuem relativamente ao objecto de observação. Logo, a selagem do ponto fixo na base do 

instrumento deverá ser feita a uma profundidade de, no mínimo, 5m abaixo das cotas de influência dos 

trabalhos. 

Posto isto e observando-se pela Figura 25 a localização dos inclinómetros, a zeragem foi realizada a 

16 de Fevereiro de 2018 e a primeira leitura dia 23 da semana seguinte, sendo que a partir daí todas 

as leituras foram efectuadas semanalmente. Em cada um dos inclinómetros foram colocadas marcas 

topográficas nas proximidades permitindo uma validação mútua das leituras obtidas através dos 2 tipos 

de aparelhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.4. Piezómetros 

Apesar de o nível freático se encontrar a uma profundidade elevada, tendo em conta a localização da 

obra, instalaram-se 2 piezómetros de Casagrande (Figura 26) para averiguação e monitorização do 

nível de água e respectivas oscilações e, no caso de existirem, relacioná-las eventualmente com 

possíveis deformações nas estruturas construídas. São ambos constituídos por tubos de PVC com um 

diâmetro superior a 50mm em que algumas partes serão crepinadas onde e quando necessário, em 

particular ao nível dos materiais mais permeáveis.  

 
Figura 25: Localização dos inclinómetros e marcas topográficas associadas (adaptado de [22]). 
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O tubo foi envolvido por um maciço filtrante de areão entre as paredes da sondagem e o tubo, junto às 

zonas crepinadas, com granulometria adequada às aberturas do mesmo e cuja função é evitar 

assoreamentos causados pelo terreno natural. Numa fase posterior, a cabeça do tubo será selada com 

betão contra infiltrações de águas de superfície.  

O cabo da sonda piezométrica apresenta marcação métrica, decimétrica e centimétrica num 

comprimento total de 50m e está munida de um sensor na sua extremidade. O nível de água é notificado 

por um sinal audível e luz avisadora em simultâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.5. Marcas de Nivelamento ou Topográficas 

Estas marcas permitem medir assentamentos superficiais na periferia da obra. Fundadas a 1m de 

profundidade máxima, possuem na sua extremidade superior um suporte de mira protegido com uma 

tampa de protecção e na Figura 25 é ilustrada a sua disposição. As respectivas cotas são referenciadas 

a outros instrumentos de leitura, tais como marcas de superfície consideradas como elementos fixos. 

Estima-se, para condições normais de leitura, um erro máximo de  0,5mm associado a estes 

equipamentos. 

4.4.4. Frequência das leituras 

Foi definido pela entidade projectista durante a fase de construção que as leituras dos vários 

dispositivos instalados e acima descritos fossem realizadas uma vez por semana. De notar que no 

decorrer dos trabalhos de escavação verificaram-se maiores deslocamentos devido à descompressão 

do terreno e à transmissão de esforços do solo para a estrutura de contenção, logo, a frequência das 

leituras durante esse período de tempo foi superior ao anteriormente definido.  

Este Plano de Instrumentação e Observação manteve-se activo aproximadamente 9 a 10 meses, desde 

a sua instalação, aos trabalhos de escavação, à execução dos painéis da própria estrutura de 

 Figura 26: Localização dos piezómetros (adaptado de [22]). 
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contenção, até à desactivação das microestacas e ancoragens provisórias essenciais ao pleno 

funcionamento e segurança da obra [22]. 

 

Consultando o Anexo 1 é possível observar as leituras semanais efectuadas pela empresa 

Geomilímetro, Lda em que é possível verificar a evolução das mesmas no decorrer da obra. No entanto, 

nas figuras abaixo estão ilustradas as leituras relativas aos quatro alçados realizadas pelo método das 

cordas (intersecção inversa) no dia 9 de Setembro de 2018. 

 

4.4.5. Evolução das leituras 

Os resultados foram todos lançados em folhas de cálculo e apresentados sob a forma de gráficos, como 

será possível comprovar nos subcapítulos mais abaixo, e atempadamente analisados e interpretados 

pelos técnicos da obra e projectistas envolvidos. 

É de notar que em obras desta envergadura, as estruturas de contenção são os elementos que sofrem 

maiores deslocamentos e, por conseguinte, são estas estruturas que necessitam de um maior controlo 

e acompanhamento constante e, se justificável, a implementação de medidas de reforço. 

A experiência mostra que, dadas as condições periféricas, a área disponível e o tipo de terreno, as 

soluções adoptadas foram adequadas para o tipo de obra e o trabalho a desenvolver, o que também 

se confirmou com as várias leituras efectuadas. 

4.4.5.1. Alvos topográficos 

Devido à falta de visibilidade simultânea entre os alvos de referência e os alvos a observar na estrutura, 

adoptou-se uma técnica de controlo relativamente aos alvos instalados na estrutura de contenção 

designada por cálculo de convergências. Esta técnica consiste na leitura e no cálculo das distâncias 

entre os alvos existentes, em posições opostas, que por sua vez irão ser comparadas com a leitura de 

zeragem. 

A Figura 27 apresenta a disposição dos alvos no topo (T), a meio (M) e na base (B) dos elementos a 

analisar em torno do perímetro da obra e, como seria de esperar, observa-se um certa tendência por 

parte da estrutura em se deslocar para o interior da obra dentro dos valores estimados. A 4 de Julho 

de 2018 os alvos A2M-A8M (sublinhados a amarelo), Figura 29, foram reinstalados e zerados por se 

Figura 27: Localização dos alvos topográficos (adaptado de [23]). 
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terem verificado algumas incoerências nas leituras, razão pela qual nas medições posteriores se 

observam deslocamentos muito pouco significativos face aos iniciais. 

Alçados AF e BC: 

Estes dois alçados registaram deslocamentos sem grandes evoluções, o que se deveu 

fundamentalmente ao seu comprimento mais reduzido em comparação com os alçados AB e FC, que 

apresentam vãos maiores, e também devido às escoras de canto instaladas em ambos os alçados. 

Estes movimentos incrementais coincidiram, mais uma vez, com os trabalhos de escavação e execução 

dos painéis ao longo da escavação, como é possível verificar pela Figura 28. 

 

 

Alçados AB e FC:                                       

Constatou-se que os alvos A2T-A8T acusaram deslocamentos na ordem dos 5mm para o interior do 

recinto no final do mês de Junho com muito poucos desvios, o que não foi expectável tendo em 

 

 

 

Figura 28: Evolução da instrumentação dos alçados AF e BC (retirado de [23]). 

Figura 29: Evolução da instrumentação dos alvos A2-A8 (retirado de [23]). 
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consideração os impulsos provocados pelas terras e pelas sobrecargas, provenientes do arruamento e 

do edifício A adjacente.  

No entanto, estes valores levaram o empreiteiro a recorrer ao gabinete de projecto para efectuar uma 

análise do sucedido, zelando acima de tudo pela segurança no ambiente de obra. Este comportamento 

deveu-se ao sistema de travamento (ancoragens) que poderia ter sido reduzido. 

 

Os alvos A3-A7 foram os que registaram menor variação em termos de deslocamentos nos alçados AB 

e FC, atingindo máximos de 5mm para o interior. Esta variação é resultante da demolição parcial da 

estrutura porticada inicialmente existente que ocorreu na semana de 18 a 22 de Junho de 2018. Esta 

movimentação manteve-se inalterada nas semanas seguintes. 

 

 

Por último, registaram-se os deslocamentos relativos ao último par de alvos topográficos (A4-A6), onde 

foi possível observar, no final do mês de Julho, uma movimentação na direcção do terreno no 

extradorso que ronda os 5-10mm, resultante dos trabalhos de escavação e do pré-esforço aplicado nas 

respectivas ancoragens no primeiro nível de painéis. No final de Agosto constatou-se o mesmo, um 

deslocamento da mesma ordem de grandeza para fora do recinto de escavação devido à aplicação das 

operações de ancoragem do segundo nível de painéis de betão armado da estrutura de contenção. 

Figura 30: Evolução da instrumentação dos alvos A3-A7 (retirado de [23]). 
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 Nas semanas seguintes, verificou-se um deslocamento menos acentuado na direcção contrária com 

efeito estabilizador, oriundo dos impulsos do terreno a tardoz. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto nos alvos A2-A8 como nos A4-A6, mantiveram-se os deslocamentos para o interior da escavação 

e a solução passou por se adoptar um escoramento horizontal constituído por perfis metálicos HEB180, 

localizados nos 2 pisos a escavar e no piso enterrado existente inicialmente, como referido no ponto 

anterior, com intenção de estabilizar os movimentos ocorridos para dentro do recinto. A situação não 

inverteu totalmente, mas todos os deslocamentos que foram estimados ao longo da obra mantiveram-

se estáveis, não comprometendo o decorrer dos trabalhos ou a implementação de medidas de reforço 

adicionais. No entanto, as leituras mantiveram-se assíduas todas as semanas sem valores fora do 

previsto. 

 

4.4.5.2. Células de carga 

A monitorização da carga do pré-esforço instalada foi feita através destes aparelhos, onde sobre as 

placas metálicas de uniformização de esforços é colocado um dispositivo manométrico. A localização 

das células de carga está ilustrada na Figura 32 e no subcapítulo 4.5 será abordado este tema em 

maior detalhe. 

 

Figura 31: Evolução da instrumentação dos alvos A4-A6 (retirado de [23]). 
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O Anexo 1 correspondente à leitura efectuada pela Geomilímetro, Lda no dia 9 de Setembro de 2018, 

constatou-se que as ancoragens mais pré-esforçadas são as relativas ao alçado FC, mais 

especificamente as que as células de carga CC3 e CC4 se encarregaram de monitorizar. 

Trata-se da zona mais crítica da estrutura de contenção pela presença do edifício A contíguo ao recinto, 

o que provoca um acréscimo considerável de impulsos à parede, havendo portanto uma necessidade 

de preservar a integridade estrutural do mesmo. É de notar também que é neste alçado que se 

encontram as ancoragens com maior nível de carga instalada. 

Observando a Figura 34, a estrutura sofre um deslocamento na direcção de tardoz como consequência 

da aplicação da ancoragem do segundo nível a 4 de Setembro de 2018 e repete-se na execução do 

terceiro piso enterrado. 

 

 

Figura 32: Localização das células de carga (adaptado de [23]). 

Figura 33: Registo das leituras das células de carga CC2-CC3 (retirado de [23]). 
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É de notar que comparando a leitura efectuada pela célula de carga CC6 e os outros aparelhos à 

disposição, é perceptível que os valores medidos não se aproximam da realidade tendo havido a 

confirmação por parte da empresa responsável que esta célula havia perdido carga. Quanto às leituras 

de CC7 e CC8 permaneceram com valores dentro do expectável. 

4.4.5.3. Inclinómetros 

Em obras desta natureza, o deslocamento sofrido é quase sempre directamente proporcional ao nível 

de escavação a que se encontra a obra.  

 

Os inclinómetros vêm complementar os alvos topográficos já colocados, para assegurar e comparar os 

resultados obtidos em cada leitura, permitindo assim ter uma análise mais cuidada, rigorosa e confirmar 

se existem ou não uma discrepância nos valores obtidos. Estes aparelhos monitorizam deformações 

normais e perpendiculares ao eixo do tubo (calha inclinométrica), e as leituras são realizadas em 

 
Figura 34: Registo das leituras das células de carga CC4, CC5, CC7 e CC8 (retirado de [23]). 



42 
 

intervalos regulares (0,5 m) dentro da calha. Os resultados, são posteriormente processados em 

software específico e apresentados graficamente em deslocamentos acumulados, segundo dois planos 

normais entre si, um dos quais se encontra orientado no sentido de maior probabilidade de ocorrência 

de deslocamento. 

Apresentam-se na Figura 35, a localização dos inclinómetros instalados assim como a evolução da sua 

instrumentação ao longo do tempo. 

Podemos verificar que os deslocamentos sofridos não foram significativos; o deslocamento de 5mm 

em I3 deveu-se fundamentalmente aos trabalhos referentes à execução das vigas de coroamento e 

recalce, o que levou a uma descompressão dos terrenos, assim como à construção dos painéis do 

alçado FC. A tardoz da parede encontrava-se uma quantidade considerável de resíduos de construção 

e demolição, derivados da demolição dos pórticos, que contribuiu para o acréscimo de sobrecarga do 

terreno, originando uma movimentação da parede de contenção para o interior da obra, ainda que 

pouco significativa. De uma forma geral, os travamentos nesta obra foram sobredimensionados e existiu 

margem para serem reduzidos e/ou optimizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Localização dos inclinómetros (adaptado de [23]). 
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4.4.5.4. Piezómetros 

Torna-se indispensável controlar o nível freático pois estas estruturas de contenção não foram 

dimensionadas para resistir à presença de água e aos impulsos por esta provocados. Tendo em conta 

que este nível se encontrava a profundidades elevadas (informação obtida pelas campanhas de 

prospecção), preconizou-se a instalação a 13,15m (PZ1) e 13,92m (PZ2) abaixo do solo para uma 

monitorização constante. 

Os resultados recolhidos permitiram concluir que o nível de água manteve-se estável durante a obra 

sem representar qualquer tipo de perigo nem colocando em causa a segurança da mesma. 

 

 

 

Figura 36: Evolução da instrumentação dos inclinómetros (retirado de [23]). 
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4.4.6. Critérios de Alerta e Alarme e Medidas de Reforço 

Os critérios de alerta e alarme foram estimados tendo em consideração a solução adoptada para a 

estrutura de contenção periférica, as edificações e infra-estruturas vizinhas e a geologia local. 

Estabeleceram-se os seguintes critérios a validar em fase de projecto de execução [18]: 

 

➢ Critério de alerta: Deslocamentos máximos horizontais de 10mm/10m de desnível, e de 

10mm/10m de desnível no sentido vertical. Variação de carga nas ancoragens de +/- 10%. 

➢ Critério de alarme: Deslocamentos máximos horizontais de 20mm/10m de desnível, e de 

20mm/10m de desnível no sentido vertical. Variação de carga nas ancoragens de +/- 20%. 

 

Convém salientar que deverá ser assegurada a análise da respectiva evolução dos valores recolhidos 

e estes deverão ser comparados com os valores obtidos nas leituras anteriores. 

A implementação de medidas de reforço surge quando os critérios acima mencionados são superados, 

entre as quais: 

 

➢ Reforço adicional do travamento horizontal, por meio de escoramentos ou ancoragens com 

inclinações e comprimentos livres superiores; 

➢ Realização de troços de escavação e contenção com menor área, através do método invertido; 

➢ Tratamento e melhoramento das condições do terreno a conter, através de injecções p.e; 

 

Como referido, a instrumentação desempenha um papel essencial não só na monitorização de todos 

os deslocamentos ao longo do desenvolvimento da obra, mas é também um meio disponível para 

regular o número, espaçamento e carga instalada em cada um dos elementos de travamento 

horizontais, permitindo deste modo aperfeiçoar os métodos seleccionados tanto na obra em causa, 

como em obras futuras. 

Posto isto, e tendo por base os gráficos ilustrados acima, seria possível optimizar as soluções 

adoptadas aumentando o espaçamento entre ancoragens e pregagens ou diminuindo o seu número 

em todo o comprimento do recinto, tendo em consideração que o terreno sofreu algum deslocamento 

no sentido tardoz.  

Sendo o solo constituído maioritariamente por maciços calcários, pressupõe-se que a sua rigidez seja 

elevada, aumentando com a profundidade e, teoricamente, será menos sensível à aplicação do pré-

esforço. No entanto, verifica-se que os impulsos do terreno aumentam com o rebaixamento do fundo 

de escavação, razão pela qual se constatou algum deslocamento para o interior da obra e um efeito 

menos notório do tensionamento provocado pelas ancoragens face ao nível mais superficial. 

De um modo geral, os elementos de travamento utilizados na contenção dos impulsos do terreno no 

piso -1 poderiam ser optimizados através da substituição por pregagens. Nos restantes níveis, o solo 

apresenta uma tendência mais reduzida em descomprimir-se nas fases de escavação (devido ao 

aumento da sua compacidade) e com maior habilidade em absorver esforços. Porém, observando as 

leituras efectuadas, nada impediu que a estrutura de contenção se deslocasse para o seu extradorso, 

mesmo tendo estado a ser solicitada fortemente pelos impulsos acumulados do terreno e pelo 
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acréscimo de rigidez, proporcionando uma resistência ao pré-esforço. Desta forma, reforça-se a ideia 

inicial e o capítulo 4.6 vai ao encontro desta análise, tendo sido apresentada de forma mais detalhada 

uma possível solução alternativa a ser adoptada neste caso de estudo. 

4.5. Processos Construtivos Envolvidos 

4.5.1. Considerações 

Seguidamente analisar-se-ão mais detalhadamente os métodos construtivos adoptados para este caso 

de estudo, assim como todo o acompanhamento levado a cabo nesta obra. 

Efectuaram-se trabalhos preparatórios à realização da contenção periférica, tais como a examinação 

às edificações contíguas à obra e os possíveis desvios a efectuar aos serviços afectados aquando da 

intervenção, localizados na Avenida Infante Santo, no Parque de Estacionamento de superfície e 

respectivo acesso. 

 

A implementação do Plano de Instrumentação e Observação materializou-se com a instalação e 

zeragem da monitorização e com a observação da envolvente (alvos topográficos, marcas topográficas, 

inclinómetros, piezómetros). A demolição parcial do edifício já existente iniciou-se para permitir o 

desenvolvimento da obra e os seus acessos, permanecendo apenas a estrutura porticada. Esta só foi 

posteriormente demolida, após análise dos resultados das carotes retiradas da estrutura (por forma a 

obter conhecimento dos materiais e respectivas propriedades resistentes) e da conclusão da execução 

do primeiro nível de ancoragens. 

4.5.2. Demolições Parciais 

A primeira grande problemática em reabilitar este tipo de construções existentes consiste em conhecer 

o estado de conservação e os materiais constituintes. Quando se visitou a obra pela primeira vez, 

verificou-se que tinha sido efectuado o levantamento dos desvios de todos os serviços afectados pela 

intervenção e já se tinham executado operações de demolição parcial de elementos divisórios não 

estruturais do edifício B (paredes, janelas, instalações eléctricas, vidros, etc.) essenciais à preparação 

da área de intervenção para os trabalhos seguintes. O processo iniciou-se faseadamente de cima para 

baixo, do piso 0 para o -1, com recurso a bujardas, picaretas, martelos e ferramentas naturalmente 

utilizadas neste tipo de trabalhos. Em zonas urbanas muito movimentadas, como foi o caso, o uso de 

explosivos é completamente interdito. 

O piso 0 foi totalmente demolido, ficando apenas as lajes que permitiram o acesso e a livre circulação 

ao estaleiro; no piso -1 permaneceu a estrutura porticada, a única estrutura resistente, que serviu de 

escoramento provisório, não pondo em causa o equilíbrio e integridade estrutural de troços adjacentes, 

nem colocando em risco as edificações e infra-estruturas vizinhas. 

Implementou-se a instalação de medidas de segurança em torno de todo o recinto que se materializou 

através de tapumes metálicos a circundar o lote e guarda-corpos nas proximidades do edifício B, 

garantindo a segurança de peões que possam circular exteriormente à obra e de todos os trabalhadores 

presentes na mesma.  
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Outra grande condicionante foi a forte restrição de espaço de circulação e de estaleiro no interior do 

lote para depositar escombros resultantes das várias demolições. Optou-se por colocar um contentor 

próximo do único acesso de camiões à obra para o transporte selectivo dos resíduos produzidos. 

 

4.5.3. Microestacas 

Os primeiros trabalhos de furação para a realização das microestacas tiveram início no dia 24 de Abril 

de 2018. Estas funcionaram como elementos de fundação indirecta, tanto para a viga de coroamento, 

que permitiu assegurar a integridade estrutural e a transmissão de cargas verticais ao longo da fase de 

escavação, como para a viga de recalçamento e respetivo maciço de recalçamento. 

Dadas as suas dimensões razoáveis, facilidade de execução e a reduzida introdução de vibrações no 

terreno face a outros métodos (p.e. estacas cravadas por percussão), as microestacas revelaram ser 

uma solução adequada tendo em conta as características da obra. Estas transmitem as cargas 

provenientes das paredes de contenção predominantemente por atrito lateral a um maciço competente 

abaixo da cota de fundação e, para o caso de estudo, foram utilizadas microestacas constituídas por 

tubos metálicos em aço N80 (API 5A) impregnadas ao eixo da futura parede de contenção ou da viga 

de recalçamento nos alçados onde não foi possível executar as mesmas dentro da parede. É de notar 

que a distância entre estes elementos verticais foi condicionada de maneira a que se situassem nos 

extremos dos painéis primários, com espaçamentos entre 1,7m e 1,9m nos alçados de maior 

comprimento. Tendo em consideração que é uma solução com boas características resistentes ao 

esforço axial, face aos elementos metálicos em “H” ou “I”, estas resistem menos à flexão, razão pela 

qual devem ser travadas horizontalmente em altura.  

Posto isto, descrever-se-á mais abaixo todo o processo de execução das microestacas envolvido assim 

como registo fotográfico obtido pelo acompanhamento da obra. 

 

 

 

Figura 37: Demolição parcial realizada ao edifício B. 
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4.5.3.1. Furação para a instalação de microestacas 

A abertura deste tipo de furos pode ser feita com recurso a trado ou varas e bit com equipamento 

adequado para o efeito. O trado, dadas as características rochosas do terreno, é um método pouco 

viável e, face a isso, recorreu-se à roto-percussão de varas e bit com martelo de fundo de furo 

complementado a ar comprimido que desgastou o material encontrado, e à água por forma a arrefecer 

o bit de furação e simultaneamente facilitar a colocação das varas (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de salientar que a estabilidade do furo através deste método de furação foi garantida pela própria 

coesão do solo, sem necessidade de tubo de revestimento, em que a remoção e limpeza do furo foi 

executada com o auxílio de um jacto de água. Foram ligados vários troços acoplados à ferramenta de 

furação até à cota de projecto em furos de 200mm predefinidos e, terminada esta operação, foram 

removidas as varas e bit dando-se início à colocação da armadura principal e posterior injecção de 

selagem com o respectivo comprimento definido em projecto.  

4.5.3.2. Colocação de Armadura 

Terminada a furação, procedeu-se à colocação dos vários troços da armadura principal (tubo 

manchete) com o auxílio da torre da máquina e de duas chaves de grifos. O tubo manchete da 

microestaca é constituído por varas com comprimento definido em projecto, enroscados 

sucessivamente por uniões exteriores “macho-fêmea” e válvulas anti-retorno (manchetes) de modo a 

permitirem a realização da selagem sob pressão [24]. 

 

 Figura 38: Furação com recurso a roto-percussão com varas e bit. 
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Salienta-se a importância de se terem utilizado uniões exteriores na ligação dos vários troços das 

microestacas ao longo do furo, pelo facto de estarem fixadas às paredes de contenção por meio de 

cachorros metálicos em quase todo o perímetro de escavação e serem submetidas a momentos 

flectores elevados, o que constitui um acréscimo à sua resistência nas diversas juntas, que representam 

os pontos mais críticos do corpo da microestaca. 

O alçado EF, alvo de recalçamento da parede, foi o único alçado que permitiu executar as microestacas 

no interior dos painéis excluindo a instalação destas juntas e adoptando ligações do tipo “macho-

fêmea”. 

Não foram utilizados quaisquer tipos de armaduras secundárias nesta estrutura de contenção por 

questões técnicas e económicas; no entanto, descrevem-se abaixo as dimensões assim como os 

respectivos diâmetros dos furos das microestacas do tipo N80 (API 5A) [21]: 

 

➢ 101,6x10mm em furos de 200mm executadas em todo o perímetro da parede de contenção; 

➢ 139,7x12mm em furos de 200mm em 2 microestacas executadas para o recalce do pilar e 

no canto entre os alçados AF e FC no pilar de canto; 

 

 

4.5.3.3. Processo de Injecção 

4.5.3.3.1. Injecção Primária 

Procedeu-se à injecção primária ou de selagem (baixa pressão), auxiliada por uma mangueira, 

introduzindo-se progressivamente, de baixo para cima, a calda de cimento que se situa entre o diâmetro 

do furo e a microestaca de forma a solidificar o mesmo.  

 Figura 39: Pormenor da armadura helicoidal (à esquerda). Cabeça de uma microestaca do caso de estudo (à 
direita). 
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Esta operação permite que a transferência de carga se dê do perfil metálico para o terreno, contribuindo 

para um melhoramento e preenchimento das várias camadas de solo atravessadas para fora do furo, 

o que para o presente caso de estudo se revelou ser importante tendo em conta a geologia local, pois 

apesar de ser um solo coerente, é também caracterizado pela presença de vazios em profundidade 

[18], podendo em alguns casos mais gravosos provocar desmoronamentos por abertura de galerias. 

Esta injecção visa também proteger os elementos da corrosão e da encurvadura. 

 

4.5.3.3.2. Injecção Secundária     

Terminado o endurecimento da injecção primária, realizou-se a injecção do bolbo de selagem através 

da técnica de injecção IRS (injecção repetitiva e selectiva) por meio de manchetes localizadas no último 

troço da microestaca que vai proporcionar a transmissão ao terreno, as cargas provenientes das 

paredes de contenção, predominantemente por atrito lateral, aumentando a sua capacidade de carga. 

O comprimento de selagem mínimo situa-se entre os 2 m e os 3 m para os quatro alçados, com a 

excepção das microestacas utilizadas no recalce do pilar localizadas no alçado CF, que atingiram 

comprimentos mínimos de 6m. Na Figura 40, ilustra-se o processo construtivo da microestaca, o troço 

da cabeça da microestaca à superfície do terreno foi posteriormente integrada na viga de recalçamento 

executada em todo o perímetro do recinto, como ao nível da viga de coroamento no alçado FE. 

 

 

4.5.4. Paredes de Munique 

A execução da parede de contenção foi feita ao abrigo da técnica de Munique ou Berlim Definitivo, que 

consiste na construção faseada e alternada de painéis de betão armado, travados através de 

escoramentos, ancoragens, tirantes pré-esforçados ou pregagens. No presente caso de estudo, a 

estrutura de contenção foi totalmente travada horizontalmente em todo o seu perímetro e altura sendo, 

numa fase final, travada pelas lajes dos pisos das três caves enterradas. Segue-se descrito abaixo, o 

faseamento construtivo desta técnica: 

 

Figura 40: Esquematização da execução de uma microestaca: 1) Perfuração à roto-percussão; 2) Introdução 
do tubo de perfuração (se aplicável); 3) Extracção das varas e bit; 4) Introdução do tubo TM – armadura (com 
manchetes na zona de selagem); 5) Selagem do espaço entre entre a armadura e o terreno ou entre tubos; 6) 
Extracção do tubo de perfuração (se aplicável); 7) Injecção faseada do bolbo de selagem; 8) Preenchimento 
do tubo TM com calda; 9) Introdução de eventual armadura complementar no interior do tubo TM. (adaptado 

de [24]). 



50 
 

 

1. Execução das microestacas de suporte vertical dos painéis; 

2. Execução da viga de coroamento; 

3. Execução dos painéis primários; 

4. Execução das ancoragens provisórias nos painéis primários; 

5. Execução dos painéis secundários; 

6. Execução das ancoragens provisórias nos painéis secundários; 

7. Execução dos painéis terciários e escoramentos metálicos de canto; 

8. Repete-se o processo até ser atingida a cota final de escavação com a execução das 

fundações da estrutura respectiva; 

 

Importa mencionar que esta é uma técnica mais económica que uma contenção ao abrigo de paredes 

moldadas ou até mesmo de cortina de estacas e pressupõe que o solo a escavar não apresente lençóis 

de água de modo a que a parede de contenção possa acomodar apenas os impulsos oriundos do 

terreno a conter e as sobrecargas. 

4.5.4.1. Execução da Viga de Recalçamento 

Após a realização das microestacas, como já foi referido no seu processo construtivo em 4.5.3, 

construiu-se uma viga de recalçamento com o intuito de emparelhar os elementos verticais e os painéis 

constituintes da contenção periférica. É comum esta viga denominar-se viga de coroamento neste tipo 

de trabalhos, no entanto, a viga de coroamento propriamente dita, encontra-se na transição entre 

painéis do primeiro nível para o segundo, como medida de reforço por parte da entidade projectista, 

descrita mais à frente. Nesta obra em específico, a viga foi realizada paralelamente aos painéis 

primários do primeiro nível, cofrados e betonados contra a parede existente, tendo sido deixadas as 

armaduras de espera para o troço de viga contíguo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Alçado com painel e viga de coroamento armados.Figura 41: Montagem da armadura da viga de 
recalçamento e armadura de espera. 

Figura 41: Montagem da armadura da viga de recalçamento e armadura de espera. 
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Esta viga tem também a função de servir de arranque aos painéis da parede de contenção periférica 

do segundo piso enterrado, porém a escavação só teve início após ter sido realizado todo o travamento 

da parede de contenção e mesmo esta, decorreu de forma faseada e localizada, seguida da colocação 

da armadura e respectiva betonagem. 

4.5.4.2. Execução do Piso -1 

Nos subcapítulos que se seguem, achou-se preponderante fazer-se uma distinção entre a execução 

dos pisos -1 e -2, pelo facto de ter existido um acréscimo de volume de trabalho no início da execução 

do piso -2. Os processos construtivos envolvidos na realização do piso -2 repetiram-se no piso -3.  

Não ter existido a necessidade de executar uma frente de escavação no piso -1 facilitou e acelerou o 

arranque de todos os trabalhos, como será possível verificar mais adiante. 

 

4.5.4.2.1. Execução dos Painéis Primários – Piso -1 

4.5.4.2.1.1. Preparação e Colocação da Armadura 

O processo seguinte passou por montar no local as armaduras dos painéis a executar, preparadas 

devidamente em estaleiro, em varões de aço A500NRSD. 

Adoptaram-se espaçadores adequados para as armaduras de forma a não estarem em contacto directo 

com a parede existente e conferir o seu devido recobrimento e assegurando uma durabilidade 

semelhante à requerida à estrutura de betão. Para a realização das ancoragens, deixou-se um negativo 

em PVC e uma armadura no intradorso da parede de modo a evitar o punçoamento característico por 

tensionamento dos cordões, prosseguindo-se então para a montagem da armadura no intradorso 

desta. 

As armaduras de espera foram deixadas para dar continuidade ao painel seguinte e efectuar o empalme 

dos diversos painéis, tanto secundários como terciários, como ainda os do nível inferior. 

Ilustra-se na Figura 42 um alçado do recinto da obra com um painel e viga de coroamento totalmente 

armados com as correspondentes microestacas no seu interior.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Alçado com painel e viga de coroamento armados. 
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4.5.4.2.1.2. Cofragem e Betonagem 

Depois de armados os painéis, instalou-se a cofragem constituída por quadros de aço galvanizado e 

com perfis metálicos rígidos transversais (Figura 43), que proporcionaram a este sistema uma elevada 

capacidade de resistir aos impulsos do betão no estado fresco. Vários foram os tipos de escoramentos 

e acessórios utilizados por forma a garantir a reduzida deformabilidade e prevendo eventualmente 

contraflechas (algo que os próprios painéis de cofragem não garantem por si só), assegurando também 

uma textura e qualidade da superfície do betão superior comparativamente a outros tipos de cofragem 

existentes no mercado. 

Teve-se o cuidado de executar as cofragens em conformidade com o projecto: realizou-se uma limpeza 

antes da betonagem e foram escoradas contra a parede com recurso a prumos metálicos e vigas-guia 

de madeira que serviram de suporte a estes, elevando a sua indispensável rigidez. Nada impediu nesta 

obra que, ao mesmo nível, se executasse mais do que uma frente de trabalho de forma a acelerar todo 

o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A betonagem realizou-se a partir de um balde trémie transportado pela grua presente na obra e uma 

manga plástica que permitiu a correcta colocação do betão fresco no interior da cofragem, minimizando 

a segregação dos inertes. Não se justificou manter permanentemente em obra uma central e bomba 

de betonagem para volumes pequenos de betão por razões de espaço e economia. A vibração do betão 

foi realizada simultaneamente com a betonagem para garantir uma boa compacidade no betão e evitar 

o aparecimento de vazios (“chochos”).  

Figura 43: Cofragem de um painel primário no alçado AB. 
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A cofragem foi escorada até o betão ter adquirido resistência e para que o negativo das ancoragens 

não ficasse obstruído pela betonagem, recorreu-se ao seu preenchimento com papel que foi removido 

no momento em que o painel foi descofrado. 

A descofragem realizou-se passado aproximadamente 48 horas após a betonagem e começou-se por 

retirar os prumos instalados e procedeu-se cuidadosamente ao desmonte do painel por forma a não 

danificar a superfície do betão nem criar vibrações excessivas (Figura 44). Logo após esta operação, 

os painéis estão fragilizados e vulneráveis porque não existe uma força que resista aos impulsos 

provenientes do terreno a tardoz, pelo que a execução das ancoragens deverá ser realizada o mais 

rapidamente possível.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de notar que no alçado CF (Figura 45), mais especificamente entre E1 e F, não foi executado 

qualquer tipo de painel a este nível pelo simples facto de existir um Posto de Seccionamento e 

Transformação (PST) na parte tardoz da parede, permanecendo a parede de tijolo de alvenaria 

existente e um acesso para a realização da devida manutenção e inspecções periódicas obrigatórias 

a cargo de um técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas. 

4.5.4.3. Execução dos Painéis Secundários – Piso -1 

Figura 44: Dois painéis primários descofrados e um ainda por descofrar no alçado AB. Observam-se ainda as 
armaduras de espera horizontais para os painéis secundários adjacentes e laje superior de cobertura. 

Figura 45: Localização do Posto de Seccionamento e Transformação (a vermelho) na área de intervenção 

(adaptado de [22]). 
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Estes painéis seguiram o mesmo processo construtivo descrito acima relativamente aos painéis 

primários. Atendendo às suas dimensões, estes painéis têm cerca de metade da extensão dos outros, 

essencialmente devido ao facto de não existir nenhuma frente de escavação e terem sido realizados 

directamente contra a parede de alvenaria de tijolo existente, sendo assim possível executar os painéis 

primários mais livremente e com larguras superiores, agilizando desta forma o processo. Nas Figuras 

46 e 47 ilustra-se a preparação dos varões de armadura destes painéis.                                                                                            

 

 

Estes painéis só foram realizados após a execução das ancoragens, procedendo-se à demolição da 

estrutura porticada existente responsável pelo escoramento de toda a parede de contenção e que 

permitia a livre circulação dos trabalhadores, de todo o equipamento e material em obra.  

       

4.5.4.4. Execução dos Painéis Terciários – Piso -1 

Segundo o projecto de execução elaborado pela JETsj no que toca à contenção periférica, 

disponibilizado em Anexo 2, os painéis terciários a executar no primeiro nível enterrado encontravam-

se nos alçados BC e AF. 

No entanto, e tendo a aprovação não só do projectista como da entidade fiscalizadora, foi possível 

executar dois painéis consecutivos, em simultâneo com os primários. 

Isto deveu-se fundamentalmente ao comprimento do vão destes dois alçados em comparação com os 

de maior extensão, pois apesar de ser uma zona de mudança de direcção e de maior sensibilidade, 

Figura 47: Painel armado junto a pilar existente. Figura 46: Armadura de espera. 
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não pressupôs efectuar uma abordagem mais conservativa face à frente de escavação exposta e as 

boas condições do terreno. 

Estes painéis são complementados com escoras metálicas em perfis HEB, por serem uma solução 

mais económica face às ancoragens em termos de execução e especialização de mão de obra, e com 

a possibilidade de serem reaproveitadas após a sua remoção. 

A ligação destes perfis aos alçados foi feita através de chapas metálicas chumbadas à parede de 

contenção, soldando-se estes perfis à respectiva parede (Figura 48). 

 

 

 

 

4.5.4.5. Execução das Ancoragens Provisórias 

As ancoragens foram executadas assim que o betão apresentou resistência. Após a descofragem, o 

seu processo pode ser resumido pela seguinte ordem: 

 

➢ Furação; 

➢ Introdução da armadura; 

➢ Injecção; 

➢ Aplicação do pré-esforço; 

➢ Desactivação. 

 

Tendo em consideração que a obra em causa se encontrava numa zona urbana bastante movimentada 

e o espaço disponível em obra era escasso, esta seria a solução mais recomendada porque, à 

excepção dos escoramentos nos cantos da parede de contenção, poucos eram os condicionamentos 

à realização das ancoragens. Travar a estrutura de um lado ao outro através de escoras, não só 

interferia fortemente no decorrer dos trabalhos, como tornava-se inviável em termos de custos e 

Figura 48: Painel concluído correspondente ao alçado BC (à esquerda). Escoras metálicas de canto provisórias 
na transição entre os alçados AB e AF (à direita). 
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montagem in situ. Preconizou-se desta forma a utilização de ancoragens como elementos de suporte 

horizontal provisórios dos painéis correspondentes aos alçados AB, AF e FC. 

Estes travamentos horizontais estão espaçados, maioritariamente, 1,85m, realizados ao nível do 

negativo em PVC deixado no painel da parede de contenção. 

Nas paredes tipo Munique é habitual tirar partido do “efeito de arco” característico antes de se escavar 

os painéis adjacentes, executando-se o furo e o pré-esforço das ancoragens antes de se remover as 

banquetas de terra na futura localização dos painéis, agilizando assim todo o processo e rentabilizando 

a máquina de furação, sendo o caso da execução da parede de contenção periférica do piso -2, como 

se verá mais adiante. 

Durante a construção destes painéis, mais especificamente aquando da preparação e colocação das 

armaduras, instalou-se um reforço no extradorso da parede constituído por uma malha 2m x 2m em 

ferros φ10 // 0.15 m. Este tem por objectivo aumentar a sua resistência à flexão e foi acrescentada 

ainda uma armadura com a função de suportar o efeito do punçoamento provocado pela carga 

centralizada da ancoragem. Esta é constituída por uma cruz estribada onde é executada a ancoragem 

no seu ponto central. Os desenhos de pormenor destas armaduras complementares apresentam-se 

nas Figuras 49 e 50 abaixo. 

 

Todo o processo construtivo será descrito detalhadamente, acompanhado de suporte fotográfico 

associado à execução das ancoragens de carácter provisório nos subcapítulos que se seguem. 

 

4.5.4.5.1. Furação 

Esta operação foi realizada logo após a descofragem do painel devido, sendo que as ancoragens 

devem ser executadas o mais brevemente possível, pois nesta fase o betão ainda não adquiriu presa 

por completo e encontra-se menos resistente aos impulsos do terreno a conter. A execução do furo é 

muito semelhante ao furo realizado nas microestacas, recorrendo ao mesmo equipamento de roto-

Figura 49: Pormenor da armadura de reforço à 
flexão (retirado de [22]). 

Figura 50: Pormenor da armadura de reforço ao 
punçoamento (retirado de [22]). 
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percussão de varas e bit, auxiliado por martelos de fundo de furo com ar comprimido para limpeza do 

mesmo dadas as características rochosas do terreno atravessado. 

Dependendo do alçado e do piso enterrado, o seu comprimento total variava entre 12m a 14m com 

inclinações entre 25º a 33º. A trajectória pretendida prende-se muito com o tipo de solo em questão e 

o equipamento escolhido, razão pela qual não deve ser menosprezado o método de furação adoptado. 

Observa-se pelos desenhos disponibilizados em Anexo do projecto de execução que o comprimento 

total, assim como as inclinações das ancoragens, diminuem com a profundidade de escavação, já que 

se encontram mais perto do substrato competente, o que reduz deste modo o seu custo e aumenta a 

eficácia do próprio travamento da parede de contenção na medida em que intensifica a capacidade 

resistente das microestacas. 

O furo foi executado com a instalação de tubos de revestimento (Figura 51) ao longo de todo o 

comprimento, de forma progressiva consoante a sua evolução. 

 

4.5.4.5.2. Introdução da armadura 

Após a furação estar concluída, sucede-se a colocação da armadura e o sistema de injecção. Estas 

armaduras foram fornecidas em rolo e desenroladas em estaleiro aquando da sua introdução manual 

no furo pelos trabalhadores. A sua constituição, em cordões de aço 1860/1680 – Grade 270 k (ASTM 

A416), variou de acordo com o alçado a ancorar, sendo: 

➢ Alçado AB (Piso -1) – 3 cordões de 0.6” / Força de blocagem: 300kN; 

➢ Alçado FE1 (Piso -1) – 5 cordões de 0.6” / Força de blocagem: 450kN  

➢ Alçado FE1 (Piso -2) – 5 cordões de 0.6” / Força de blocagem: 600kN; 

➢ Alçado E1E (Piso -1) – 3 cordões de 0.6” / Força de blocagem: 300kN; 

➢ Alçado E1E (Piso -2) – 5 cordões de 0.6” / Força de blocagem: 600kN: 

➢ Alçado DC (Piso -1) – 3 cordões de 0.6” / Força de blocagem: 300kN.  

 

Os cabos de pré-esforço foram envoltos em mangas de PVC ao longo do seu comprimento livre, 

protegendo-os assim da corrosão e assegurando que não aderem à calda de cimento. No comprimento 

Figura 51: Tubos de revestimento utilizados na furação das ancoragens. 
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de selagem, estes estão totalmente isentos de qualquer protecção precisamente de forma a promover 

a mobilização de atrito entre os cabos e a calda. 

Foram utilizados ainda espaçadores ou centralizadores, espaçados 1,5m no bolbo de selagem e cerca 

de 4m no comprimento livre, por forma a distribuir uniformemente os cordões no contorno do cabo e o 

envolvimento da calda no terreno. Na extremidade inferior dos cabos de ancoragem existe uma ponteira 

em fibra de vidro com vista a facilitar a introdução no interior do furo e evitar danificar as paredes do 

mesmo. Na Figura 52 estão retratados os cabos de ancoragem em rolo e os pormenores do espaçador 

e da ponteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

4.5.4.5.3. Injecção 

A injecção é constituída por duas etapas: a injecção primária ou selagem da armadura, que tem como 

função preencher os vazios entre a ancoragem e o furo e confere alguma protecção contra a corrosão, 

e a injecção secundária ou reinjecção que, por sua vez, é responsável por criar o bolbo de selagem 

que assegura a transmissão ao terreno o pré-esforço aplicado. 

Este processo foi realizado através do sistema de injecção IR (injecção repetitiva), derivado do sistema 

IRS utilizado na execução das microestacas e o sistema IGU, apenas difere deste último na medida 

em que permite, em geral, executar a selagem em duas fases pela abertura das válvulas, a partir de 

dois circuitos de injecção.  

 

 

 

Figura 55: Selagem da armadura. Calda de cimento a 
afluir à boca do furo. 

 

Figura 52: Cabos de ancoragem enrolados. 

 

 

 

Figura 55: Selagem da armadura. Calda de cimento a 
afluir à boca do furo. 

 

 

 

Figura 56: Célula de carga acoplada a cabeça de 
ancoragem. 

Figura 52: Cabos de ancoragem enrolados. Em cima o pormenor da ponteira em fibra de vidro e em baixo o 
espaçador  
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Ao contrário do sistema IRS, que permite a selectividade na abertura das manchetes com a quantidade 

de calda de cimento e pressão correctas, no sistema IR as manchetes estão sujeitas à pressão 

provocada pela calda, abrindo conjuntamente e perdendo-se algum controlo da injecção. 

 

4.5.4.5.3.1. Injecção Primária ou de Selagem 

Este processo iniciou-se logo após a introdução da armadura. A calda foi introduzida no tubo de 

injecção primária respectivo e foi preenchendo as paredes do furo gravíticamente (baixa pressão), de 

baixo para cima, até afluir à boca. É importante frisar que é possível haver um consumo de calda 

excessivo durante esta operação, principalmente pela geologia local apresentar por vezes maciços 

calcários bastante fragmentados característicos das formações do cretácico. Nesses casos, a solução 

passa por interromper o processo e retomar algumas horas depois, altura em que a calda já adquiriu 

presa suficiente, tapando possíveis vazios encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.5.3.2. Injecção Secundária 

Assim que a calda de cimento adquiriu presa, seguiu-se a injecção a alta pressão, cerca de 24 horas 

após a injecção primária, criando o bolbo de selagem. O ponto ideal deverá estar entre não demasiado 

fluida e não demasiado endurecida, de modo a facilitar a reinjecção. 

Foi esta técnica que permitiu atingir os objectivos de resistência aquando da aplicação do pré-esforço 

estabelecidos em projecto e foi realizada ao abrigo de um tubo de injecção equipado com diversas 

válvulas anti-retorno ao longo do comprimento de selagem respectivo. À medida que a pressão foi 

aumentando, as manchetes foram abrindo até se terem atingido as pressões definidas em projecto, 

tendo-se verificado uma descida abrupta da pressão monitorizada por um manómetro. É crucial 

efectuar um controlo rigoroso desta pressão, pois em excesso é capaz de provocar danos irreversíveis 

nas infra-estruturas e edifícios vizinhos. 

Figura 53: Selagem da armadura. Calda de cimento a afluir à boca do furo. 
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Porém, no caso disto não se ter verificado, o sistema seria totalmente lavado, colocando água em 

circulação no interior do tubo de modo a remover a calda que permaneceu retida e permitindo que a 

operação fosse retomada no prazo de 24 horas. A pressão definida é então atingida através da presa 

que a calda anterior adquiriu.  

De frisar que o sistema de injecção escolhido primeiramente em fase de projecto foi o IRS, mas a 

solução adoptada pelo empreiteiro com a aprovação das outras entidades acabou por ser a descrita 

acima. Apesar de se tornar uma solução mais económica na sua execução, torna este sistema pouco 

vantajoso quanto ao consumo de calda por vezes exagerado e não permite um controlo rigoroso do 

comprimento de selagem por não isolar cada saída de calda de cimento individualmente. 

4.5.4.6. Aplicação do Pré-Esforço 

Sensivelmente uma semana depois dos procedimentos de injecção terem decorrido, foi aplicado o pré-

esforço recorrendo a macacos hidráulicos. De modo a possibilitar a montagem do macaco, foi colocada 

a cabeça da ancoragem e a chapa metálica respectiva com a mesma inclinação que a do furo, sendo 

que os tubos que serviram para a realização das injecções de calda de cimento foram devidamente 

cortados. Os cordões foram traccionados conjuntamente sendo a sua tensão controlada através de um 

manómetro, assim como o aumento do comprimento destes para fora da cabeça. A instalação da força 

foi gradual, medindo-se os deslocamentos e a sua evolução no decorrer desta operação. Dando por 

terminado o tensionamento, foi instalada uma cunha metálica com o propósito de impedir que os cabos 

retrocedessem para dentro da ancoragem e suster a tensão instalada. 

É de notar que a aplicação do pré-esforço só deve ser realizada com a garantia que a calda de cimento 

injectada possua resistência suficiente por forma a não comprometer o correcto desempenho da 

ancoragem, e é por isso fundamental respeitar este período de presa. 

Algumas destas ancoragens foram munidas de células de carga com o intuito de monitorizar o seu 

estado de carga, tendo sido realizadas leituras frequentes (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54: Célula de carga acoplada a cabeça de ancoragem. 
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4.5.4.6.1. Desactivação 

A desactivação das ancoragens é prática corrente tendo em conta a índole provisória que detêm. Em 

grandes centros urbanos, como é o caso de Lisboa, torna-se imperativo cessar a actividade destes 

elementos aquando da realização da estrutura definitiva. Isto evita danos nas paredes de contenção 

numa eventual escavação do terreno adjacente por interferência com o estado de tensão elevado em 

que estas se encontram. Ao permanecerem activas podem provocar ainda vibrações e problemas de 

sonorização indesejados. As ancoragens no presente caso de estudo foram progressivamente 

desactivadas com recurso a macaco hidráulico – que libertou as cunhas da cabeça da ancoragem 

através de uma força de tracção, o que resultou no retrocedimento dos cabos para o interior do furo e 

a sua desactivação imediata – à medida que as lajes eram executadas a um nível superior a estas, não 

só para evitar esforços significativos nas paredes como para permitir recuperar a cabeça da própria 

ancoragem. 

4.5.4.7. Execução do Piso -2 

4.5.4.7.1. Viga de Coroamento – Alçado EF 

Com todos os elementos de travamento horizontais implementados, procedeu-se à demolição parcial 

da estrutura porticada provisória dos alçados CD e o seu oposto, AB, deixando-se parte deste para a 

circulação livre em estaleiro. A tarefa seguinte prendeu-se com a construção de uma viga de 

coroamento em EF, logo abaixo da cota inferior dos painéis do piso -1. Esta tem a função de uniformizar 

e emparelhar as microestacas fundadas, servir de zona de apoio das escoras do alçado EF e encamisar 

os pilares oriundos do edifício adjacente. 

 

É de notar que neste alçado a parede de contenção alberga duas fiadas de microestacas para o 

intradorso da obra, fundamentalmente devido à necessidade acrescida de transmitir ao terreno as 

acções verticais ao longo da fase de escavação, tendo em consideração o edifício contíguo.  

Figura 55: Pormenor construtivo da viga de coroamento correspondente ao alçado EF (retirado de [21]). 
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Este alçado mostrou-se mais robusto comparativamente com os restantes porque havia a exigência de 

assegurar a integridade estrutural dos pilares adjacentes e a parede tinha o objectivo de embeber as 

sapatas na sua constituição, o que fez consequentemente aumentar a sua largura.  

Para isso, efectuou-se uma escavação localizada seguida da preparação e colocação da armadura 

longitudinal tendo o cuidado de se instalar os negativos respectivos para a execução das ancoragens, 

o reforço da armadura e ainda a armadura de espera para a correcta execução do piso enterrado 

seguinte. A cofragem realizou-se a partir de painéis metálicos e o escoramento através de pedaços de 

madeira amontoados e travados entre os painéis e o rasgo no pavimento ao longo de todo o seu 

comprimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.7.2. Escavação 

A escavação teve lugar assim que o travamento da parede foi concluído, demolindo-se totalmente a 

estrutura porticada com recurso a equipamento de movimentação de terras pesado. 

O tipo de terreno, as condições geotécnicas e hidrogeológicas do local e o seu grau de conhecimento, 

não impediu que a escavação se efectuasse faseadamente e localizada, mobilizando o menos possível 

uma descompressão significativa do terreno a tardoz. 

Figura 56: Viga de coroamento executada (alçado EF). 
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Esta operação mostrou-se morosa e limitadora, não só pela constante adaptação por parte do 

manobrador entre o martelo hidráulico (Figura 57) para o desmonte do maciço calcário e o balde para 

a sua remoção posterior, como pelas dimensões da própria máquina, tendo em consideração a falta de 

espaço na área de implantação.  

O recurso a este tipo de equipamentos muito robustos deverá ser sempre devidamente ponderado face 

ao enquadramento urbano e à proximidade das estruturas vizinhas, que poderão originar vibrações 

indesejáveis e nalguns casos assentamentos. Porém, foi a solução adoptada face às condições 

geológicas e a inacessibilidade de meios mecânicos tradicionais. O próprio enquadramento urbano 

inviabiliza de imediato a utilização de técnicas de desmonte “a fogo”.  

O rendimento desta escavação foi bastante afectado pela indisponibilidade da única escavadora 

giratória que se encontrava em funcionamento. Esta, apesar de ter sido alugada por parte do 

empreiteiro, tinha uma restrição de horário em que tinha de ser deslocada para outro local por motivos 

relacionados com a empresa de aluguer. 

4.5.4.7.3. Viga de Coroamento – Alçados AB, BC, CD e FA 

Tendo-se atingido um rebaixamento da altura de escavação de cerca de 0.80m, tratou-se de concluir a 

viga de coroamento iniciada previamente à escavação. 

A pré-escavação teve em atenção a cota de fundação das paredes existentes, permitindo desta forma 

executar a viga de coroamento a uma cota inferior. Procedeu-se à colocação da armadura longitudinal 

devidamente empalmada à armadura de espera transversal dos painéis superiores e foi de seguida 

cofrada a face exterior com auxílio de painéis de contraplacado e escorados por barrotes de madeira 

suportados por uma viga guia (Figura 58).  

Figura 57: Escavadora giratória equipada com martelo demolidor hidráulico. 
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A betonagem foi das operações mais problemáticas a ser realizado, sendo que a solução seleccionada 

pelo empreiteiro foi a furação de carotes ao longo da viga de recalce (imediatamente acima), onde o 

betão foi vertido consequentemente para a zona a betonar através de um sistema “Bico de Pato”. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optou-se pela adopção de uma abordagem conservativa compreensível devido à existência de 

diversos factores de risco que pudessem pôr em causa a segurança na obra, nomeadamente: abrir em 

demasia a frente de escavação; a descompressão de terrenos; possíveis vazios no maciço calcário; o 

conhecimento não total do solo; a área relativamente pequena em obra e o facto da cota de fundação 

das paredes existentes estar ao mesmo nível dos painéis do piso -1. Um melhoramento do solo com 

recurso a colunas de solo-cimento ou calda de cimento (Figura 59) poderia ter algum impacto no 

decorrer dos trabalhos ao torná-los mais produtivos e seguros. Estas colunas, sendo constituídas por 

uma mistura de solo e calda de cimento, têm como função reforçar as fundações existentes a partir do 

melhoramento das suas propriedades resistentes ou o melhoramento dos terrenos para que a 

escavação seja efectuada em condições de segurança para as edificações e infra-estruturas vizinhas 

e para a própria obra. É uma técnica frequentemente usada em solos moles com recurso a trado ou 

uma vara munida de duas pás e uma ponta dentada, podendo ser adaptada para solos duros/coesos 

com asubstituição pela roto-percussão de varas e bit para a realização do respectivo furo. Viabiliza o 

preenchimento de eventuais vazios “cavernosos” no estrato rochoso, podendo, no entanto, 

comprometer a formação da própria coluna, situação que pode ser alvo de reforço, se justificável, 

durante a fase de escavação.  

Figura 58: Cofragem e betonagem da viga de coroamento (figura da esquerda em baixo). Carotes realizadas para 
betonagem da viga de coroamento inferior (assinaladas a azul). Pormenor da carote executada ao nível da viga 

de recalçamento (em cima do lado direito). 
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Esta solução teria a vantagem de permitir colocar estes equipamentos dentro e fora do recinto de 

escavação sempre que necessário por meio de grua ou auto-grua, visto serem de porte médio-ligeiro. 

Apesar de não ser das soluções mais económicas, seria de ponderar ou estimar custos associados a 

este método (mão de obra especializada, tempo de execução, custos directos), em comparação com a 

execução dos pisos enterrados seguintes pelos métodos descritos que, se por um lado se revelaram 

mais em conta, por outro foram bastante mais morosos. 

 

4.5.4.7.4. Execução do Segundo Nível de Painéis 

Os prazos de execução obrigam à existência de várias frentes de trabalho e, como tal, este segundo 

nível enterrado de painéis começou a ser realizado em simultâneo com a conclusão da viga de 

coroamento. 

Escavou-se o terreno correspondente à largura do painel, que variava ligeiramente de acordo com o 

alçado, acrescido de uma largura extra para as armaduras de espera, tendo-se deixado duas banquetas 

de terreno de cada lado da zona escavada para suporte parcial dos impulsos do terreno entre o solo 

escavado e o a descoberto, pela sua coesão ao abrigo do “efeito de arco”.  

Seguiu-se o acerto manual da geometria do terreno a tardoz por uma equipa de serventes auxiliados 

por picaretas, pás e martelos pneumáticos, por forma a regularizar o mesmo (Figura 60). Este aprumo 

teve como objectivo diminuir o consumo excessivo de betão e uniformizar o recobrimento das 

armaduras.  

 

 

 

 

Figura 59: Ilustração esquemática da execução de colunas de calda de cimento (primeira e segunda 
imagem a contar da esquerda) e controlo de execução (imagem da direita) (retirado de [25]). 
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As características sedimentares rochosas do terreno permitiram ainda a abertura de dois painéis 

consecutivos em alguns alçados, considerando o teoricamente recomendado e o faseamento 

construtivo definido. No entanto, a escavação dos respectivos painéis só teve lugar depois da aplicação 

do pré-esforço das ancoragens do nível superior e dos escoramentos de canto, pelo facto do terreno 

não estar devidamente contido logo após a abertura de valas, algo que não deve ser menosprezado 

em obras desta natureza. Isto porque a produtividade da obra é condicionada pelo período de espera 

entre a formação do bolbo de selagem e o tensionamento das ancoragens, o que leva cerca de 7 dias 

a ser cumprido. 

No presente caso de estudo, as ancoragens foram todas executadas posteriormente à betonagem do 

painel tal e qual como no piso -1, tendo sido colocada a armadura de reforço e o negativo em PVC 

juntamente com a armadura do painel. Porém, de modo a encurtar o período entre a execução da 

ancoragem e a betonagem, teria sido possível realizar os furos ainda com as banquetas de terra na 

futura localização dos painéis de modo a não só a rentabilizar a máquina de furação (sendo colocado 

o negativo posteriormente à montagem da armadura no local), como também poderia ser executado o 

pré-esforço da ancoragem à priori da betonagem do painel, encurtando assim o tempo entre as duas 

operações. 

4.5.4.7.4.1. Elementos Resistentes 

Como referido, ao longo da escavação existe a necessidade de assegurar a estabilidade vertical 

constante da parede de contenção em todo o seu perímetro. Se as condições físicas e de vizinhança o 

permitirem, é preferível a implantação destes elementos verticais ao eixo dos painéis, embebidos no 

próprio betão, dispensando assim qualquer ligação exterior. 

Figura 60:Dois painéis da parede de contenção a serem realizados. Um cofrado, betonado e escorado contra o 
terreno (mais à direita) e outro tendo sido acertado a empena da parede para colocação das armaduras (mais à 
esquerda). Observa-se também uma banqueta de terra a separar ambos os painéis. 
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 Porém, no presente caso de estudo, só foi possível integrar estes elementos no alçado EF, 

nomeadamente as microestacas, no interior da parede de contenção. Os restantes foram então 

unificados com recurso a cachorros metálicos para impedir o varejamento das microestacas e 

atribuírem um maior restringimento lateral. 

Foram materializados em fase de projecto dois tipos distintos de cachorros metálicos, um através de 

ligações aparafusadas e outro embebido no betão armado. 

Na transição entre painéis do piso -1 para o -2, a ligação das microestacas à viga de coroamento, 

preconizou-se a instalação de dois perfis em “L” 200x200x18mm, ligados um em cada lado da 

microestaca e soldados posteriormente com cordões de 6mm. A ligação ao painel de betão armado 

consistiu em ligações aparafusadas em buchas químicas, garantindo a firmeza e solidez da parte 

roscada (Figura 61). Estas conferem a transmissão de esforços para as microestacas e restringem os 

comprimentos de encurvadura nas mesmas. 

 

 

No entanto, tendo sido o projecto alvo de adaptação e alteração no decorrer da obra, não se chegou a 

executar estas ligações por decisão do projectista e do empreiteiro. 

Posto isto, os cachorros metálicos adoptados eram constituídos por uma chapa metálica 

600x500x20mm em que foram soldados dois perfis UNP280 perpendicularmente e soldados 

posteriormente a outros dois perfis metálicos UNP160. Por fim, estes foram soldados à microestaca 

que conferiu o monolitismo a estes elementos. Observa-se estes cachorros instalados em obra na 

Figura 62 e em projecto na Figura 63. 

 

 

Figura 61: Pormenor tipo da ligação das microestacas à viga de coroamento (retirado de [21]). 
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É de notar que tanto a chapa metálica como os perfis UNP280 apresentavam furos de φ50mm na zona 

onde ficou embebido no betão, garantindo deste modo uma transmissão de carga. 

Esta solução garante à partida a integridade estrutural dos alçados respectivos e, neste caso em 

específico, verificaram-se deslocamentos tanto no pano da parede, como axialmente ao eixo das 

microestacas pouco significativos. Não obstante, e comparativamente com os cachorros metálicos de 

ligações aparafusadas, revela ser uma opção não tão eficaz e precisa, mas mais económica, já que a 

garantia da união entre o betão e estes elementos metálicos torna-se difícil de avaliar. Nas situações 

em que o nível de exigência, rigor e qualidade de execução são preponderantes, as ligações 

aparafusadas acabam por ser a solução mais indicada. 

 

4.5.4.7.4.2. Pregagens Provisórias 

A utilização de pregagens em obras desta natureza nem sempre é viável, esta técnica permite efectuar 

um rebaixamento da plataforma de trabalho e, simultaneamente, realizar outras técnicas de contenção 

periférica, como forma de travamento. O cenário geológico-geotécnico local, constituído 

maioritariamente por calcários cristalinos a sub-cristalinos com boas propriedades geomecânicas, e o 

tipo de obra a realizar possibilitaram a partir do segundo nível de escavação a execução de pregagens 

nos alçados de maior comprimento, AB, CD e parcialmente EF. Anteriormente, foram executadas 

ancoragens ao nível do piso -1, que conferiram não só o travamento horizontal da parede de contenção 

juntamente com as escoras de canto, como tinham a função de suportar as sobrecargas do edifício 

adjacente. As pregagens foram remetidas aos locais em que os impulsos do terreno a tardoz são 

menores, visto que em geral as características do solo sofrem uma melhoria em profundidade e 

evitando desse modo um escorregamento superficial. 

Figura 62: Cachorro metálico 
executado no painel. 

Figura 63: Pormenor construtivo do 
cachorro metálico embebido no painel 
(retirado de [21]). 
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No presente caso de estudo foram utilizadas pregagens passivas provisórias injectadas com calda de 

cimento em varões de aço A500NRSD com 32mm de diâmetro, executadas por uma empresa 

experiente para o efeito - Ancorpor  – Geotecnia e Fundações Lda, sendo que a disposição destas ao 

longo do perímetro da parede de contenção é o ilustrado na Figura 64 abaixo a vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pregagens encontravam-se espaçadas 2,5m a 3,2m e com comprimentos que variavam entre 6m 

(piso -3) a 8m (piso -2). O processo construtivo, associado à instalação das pregagens por meio de 

furação convencional de pequeno diâmetro (80mm para o presente caso de estudo), e 

consecutivamente a selagem com calda de cimento, é descrita abaixo: 

➢ Escavação localizada até à profundidade pretendida; 

➢ Abertura do furo com a inclinação de 15º; 

➢ Inserção manual da pregagem; 

➢ Injecção da calda de cimento sob baixa pressão; 

➢ Fixação da cabeça da pregagem. Placa de superfície roscada, anilha semi-esférica e porca 

sextavada; 

➢ Escavação do nível seguinte e instalação de nova fiada de pregagens por repetição deste 

método. 

 

Esta solução torna-se um sistema robusto e durável à corrosão, mesmo sendo de carácter provisório, 

pois ao estar embebida pela calda de cimento a sua exposição aos agentes envolventes é mais 

reduzida. Permite também cargas elevadas em praticamente todos os estados da rocha ou com 

características rochosas, estando estas só dependentes da capacidade do próprio aço constituinte da 

pregagem. 

Figura 64: Planta da localização das pregagens nos Pisos -2 e -3 (adaptado de [22]). 
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Em comparação com as ancoragens, esta técnica tem a grande vantagem da sua aplicação ser mais 

simples, mais económica e com um nível de emissão de vibrações mais reduzido devido ao uso de 

equipamento ligeiro. Foi uma solução que agilizou a execução da contenção periférica ao tirar partido 

das propriedades rochosas do local, pois as solicitações neste tipo de terrenos são pouco significativas, 

permitindo deste modo mecanizar a sua execução ao longo de todo o comprimento da parede que 

revelou ser ideal tendo em conta a falta de espaço e o acesso difícil que a obra apresentava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dos deslocamentos medidos fora do admissível através do Plano de Instrumentação e 

Observação descritos e analisados em 4.4. poderão estar relacionados com o recurso a estas 

pregagens como meio de travamento horizontal complementar em ambos os pisos -2 e -3, visto que 

sendo passivas, estas só começaram a actuar quando uma determinada deformação na parede 

ocorreu. 

No presente caso de estudo não foi colocada qualquer rede electrossoldada (malhasol) ou betão 

projectado, muito utilizada especialmente em taludes para conferir estabilidade entre os reforços e o 

solo e na regularização da superfície do terreno que apresenta uma forte capacidade em moldar-se a 

superfícies irregulares. Isto deveu-se essencialmente a estarem fundamentalmente a funcionar apenas 

à tracção, com o propósito de rigidificar o maciço rochoso aumentando a sua capacidade resistente e 

actuando como um complemento da parede Munique ao contribuir para uma diminuição da sua 

deformabilidade. 

No entanto, o recurso a pregagens como sistema de suporte está limitado em grandes centros urbanos 

na construção de edifícios ou estruturas enterradas, como é o caso da grande Lisboa, porque admite 

um limite na inclinação da parede de tardoz de aproximadamente de 75º. Em obras deste tipo, os 

deslocamentos admissíveis estão fortemente condicionados, e as pregagens ao serem passivas, só 

começam a actuar a partir de uma certa deformação no terreno. 

 

4.5.4.7.5. Recalçamento do Pilar – Alçado E1E 

A alteração das condições de fronteira do terreno de fundação do edifício existente, o aumento dos 

esforços envolvidos actuantes e a resistência insuficiente da fundação por alteração da sua geometria 

Figura 65: Cabeça de uma pregagem no caso de estudo. 
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devido à intersecção com a parede de contenção, fizeram com que fosse necessário um reforço da 

capacidade resistente do pilar e da sapata existente. 

É uma situação bastante corrente em centros urbanos muito movimentados, quando se intervém na 

configuração inicial do edifício ou nas construções adjacentes e se criam edificações com outro tipo de 

utilização e mais pisos elevados e(ou) enterrados, pois estão mais solicitados estruturalmente e daí 

surge a necessidade de actuar ao nível das fundações, transferindo ou minimizando as cargas para o 

solo ou aumentando e melhorando as propriedades resistentes deste [26]. Numa primeira fase, foram 

efectuados poços de prospecção no início da obra com vista a confirmar a geometria das sapatas de 

alguns dos pilares do edifício A que se encontravam no interior do edifício B, sendo que um dos 6 

pilares existentes foi alvo de recalce e houve necessidade de demolir parte da sapata para que a parede 

de contenção fosse executada devidamente em todo o seu perímetro. 

Acrescenta-se ainda que se desconhecia a natureza e constituição das paredes existentes, razão pela 

qual efectuaram-se algumas carotagens para futura análise, tendo-se constatado que estas 

apresentavam varões de aço lisos excessivamente espaçados e pouco dúcteis em que a capacidade 

resistente da parede do piso -1 era conferida maioritariamente pelo betão (Figura 66). 

Consequentemente, e como seria de esperar, o tipo de recalçamento a executar foi influenciado por 

estas características periféricas do terreno circundante, assim como as características dos materiais 

constituintes do edifício B existente e a inexistência de nível freático à cota altimétrica da plataforma de 

trabalho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução concebida materializou-se pela execução de 4 microestacas (2x Ø139,7x12mm + 

2xØ101.6x10mm) a intersectar a sapata deste pilar, ligadas por meio de um maciço de recalçamento, 

estando este acoplado por sua vez à viga de recalçamento presente na estrutura da parede de 

contenção, demolindo-se numa segunda fase a parte remanescente da sapata (Figura 67). A ligação 

do maciço de recalçamento ao pilar existente é conseguida através da instalação de ferrolhos, 

armaduras helicoidais soldadas às cabeças das microestacas com o intuito de aumentar o atrito na 

interface microestaca-betão e barras pré-esforçadas GEWI (Figura 68). 

Figura 66: Carote executada na parede do alçado E1E. 
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Existem duas técnicas de reforço de fundações: com ou sem aprofundamento. A primeira recorre 

fundamentalmente à execução de estacas de madeira, betão armado ou metálicas, encabeçadas por 

vigas metálicas ou de betão armado. Esta técnica surge quando não é viável o alargamento da base 

de fundação e o terreno apresenta más condições de fundação, transmitindo as cargas a um estrato 

firme. O reforço de fundações sem aprofundamento apela ao melhoramento das propriedades 

geotécnicas do solo ou(e) à ampliação da área de contacto solo-fundação, com vista a uma melhor 

Figura 67: Planta de localização do pilar a recalçar (adaptado de [21]). 

Figura 68: A vermelho as microestacas de maior diâmetro e observa-se a disposição dos varões pré-esforçados 
GEWI a atravessar transversalmente o pilar existente (à direita). Zona a demolir da sapata existente (à esquerda a 

azul) (adaptado de [21]). 
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distribuição das tensões para o terreno, reduzindo assim as tensões de contacto. Em situações, como 

foi o caso, em que a área de estaleiro era muito limitada ou não sendo possível executar um 

alargamento da base da fundação, recorre-se a um reforço com aprofundamento por aplicação de 

microestacas, estacas cravadas ou moldadas. 

Posto isto, o recurso a microestacas no recalçamento deste pilar conferiu o reforço da sua fundação e 

revelou ser a técnica mais acertada comparativamente a outras técnicas acima mencionadas, 

particularmente devido à reduzida emissão de vibrações ao terreno e vizinhança e requererem 

equipamento de pequena a média dimensão. De notar que, ao ter atravessado a fundação, o 

procedimento de furação destes elementos causou uma redução da resistência mecânica da sapata 

até à unificação com a microestaca, razão pela qual se procedeu em obra à suspensão desta fundação 

temporariamente através do escoramento das lajes e vigas que descarregaram nesta sapata, aquando 

o reforço executado (Figura 70). Procedeu-se desta forma ao “encamisamento” desta sapata isolada 

por meio de um revestimento de betão armado à sua volta, reforçada com barras pré-esforçadas (Figura 

69). Esta disposição aos pares, como se observa pela Figura, permitiu que as estacas situadas no 

intradorso funcionassem à compressão e as no extradorso à tracção, conferindo rigidez e integridade 

estrutural ao conjunto pilar-sapata. Posteriormente, em fase de escavação do segundo nível e quando 

o pilar já se encontrava executado, efectuou-se a demolição do troço excedente da sapata existente 

inicialmente. 

 

4.6. Soluções propostas e análise geral dos trabalhos 

Pretende-se neste subcapítulo efectuar uma abordagem interpretativa e crítica dos métodos e 

tecnologias adoptadas nesta empreitada, que levaram a cabo a sua evolução com as várias fases que 

a compuseram. 

Figura 69: Pilar armado e cofrado Figura 70: Pilar executado. 
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É um facto que o aproveitamento da área de qualquer lote que se encontre em zona urbana constitui 

uma exigência e um desafio à sagacidade do homem, sendo que o recurso a técnicas que minimizem 

a alteração do estado natural do terreno sem perturbarem estruturas contíguas torna-se uma prioridade 

constante. Assim sendo, a escolha de paredes tipo Munique para a construção da estrutura de 

contenção periférica demonstrou ser a mais adequada por motivos de aproveitamento da área 

disponível, por ser mais económica, por não requerer forçosamente mão de obra especializada e 

especialmente por se integrar na futura estrutura definitiva. 

Como referido, esta técnica tem em conta o conhecimento dos parâmetros geotécnicos e geológicos 

locais, o grau de conservação das edificações vizinhas, a área de estaleiro disponível e o nível freático. 

Talvez a maior obstrução na realização desta parede de contenção tenha sido a execução da viga de 

coroamento para a unificação dos painéis do primeiro nível, o que provocou uma diminuição acentuada 

na produtividade dos trabalhos. De modo a evitar o sucedido, propunha-se a realização de um 

tratamento prévio do solo com recurso a colunas solo-cimento ou de calda de cimento, como medida 

de assegurar que não haveria qualquer rotura do terreno por incumprimento do faseamento construtivo 

do segundo nível de painéis (e até preencher possíveis vazios ou cavidades no maciço nos aterros 

atravessados), podendo  deste modo proceder-se à escavação sem comprometer a segurança em 

obra. Esta técnica não exige mão de obra demasio experiente e especializada para a sua correcta 

execução, no entanto, o equipamento utilizado possivelmente iria congestionar ainda mais a circulação 

no estaleiro. Porém, seria de ponderar a sua aplicação em obra, uma vez que “tempo é dinheiro” e seria 

uma forma eficaz de agilizar o decorrer dos trabalhos assim que concluída. 

A escavação localizada e faseada com a realização em simultâneo dos painéis é mais uma vantagem 

das paredes tipo Munique, permitindo várias frentes de trabalho e aumentando assim o seu rendimento 

diário. De notar que o risco de uma possível descompressão do terreno foi previamente ponderado na 

abertura de um painel e foram deixadas duas banquetas de terrenos laterais usufruindo do “efeito de 

arco”, tendo havido uma ligeira variação na largura dos painéis, teoricamente aceitáveis, conforme o 

tipo de terreno atravessado [27].  

De salientar também o papel fulcral que as ancoragens e pregagens desempenharam no travamento 

da estrutura, principalmente pelo aproveitamento da área útil que possibilitou o acesso e circulação do 

espaço contido, algo que recorrendo a outras técnicas (como, por exemplo, os escoramentos) não seria 

possível. Em obras de natureza semelhante é recorrente o recurso a esta técnica, estando apenas 

interdita quando existe o constrangimento de edifícios semienterrados nas redondezas ou a passagem 

do metropolitano, pois as operações de furação e(ou) selagem poderão provocar danos irreversíveis 

aos edifícios vizinhos, dependendo do seu estado de degradação. O facto de ser uma solução 

dispendiosa pode também constituir um motivo para não ser realizada. 

Contudo, a análise das leituras respeitantes ao Plano de Instrumentação e Observação efectuadas em 

4.4.5 permitiu concluir que existiu margem para optimizar os travamentos horizontais implementados.  

É fundamental que esta análise posterior seja efectuada pois só deste modo é possível progredir, 

realizando uma avaliação dos resultados e concebendo soluções mais refinadas para casos de estudo 

futuros. 
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 Posto isto, uma alternativa seria a escavação faseada, nível a nível, ao abrigo de uma contenção 

provisória por via de betão projectado ou gutinagem, reforçada em todo o seu perímetro apenas por 

pregagens e uma armadura (malhasol), tirando-se assim partido das propriedades resistentes do solo. 

 

 

Esta técnica é frequentemente utilizada na contenção de taludes ou escarpas pois garante a 

estabilidade local do solo entre os reforços, protegendo o maciço dos agentes atmosféricos [14]. 

A grande vantagem deste método é permitir executar a estrutura de contenção definitiva de baixo para 

cima, minimizando o número de elementos de travamento, facilitando assim a sua construção e 

adquirindo benefícios ao nível do tempo de execução. Como já foi referido, a utilização desta técnica 

pressupõe uma inclinação máxima de 75º em centros urbanos se for executada isoladamente, pelo que 

teria de ser realizado um ajuste ao nível do terreno tardoz, no presente caso de estudo. Nas Figuras 

72 e 73, temos um corte tipo da solução por betão projectado e a solução implementada em obra, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Aplicação do betão projectado (adaptado de [28]). 

Figura 70: Corte tipo da solução por betão projectado (Alçado AB). 
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O controlo de eventuais deslocamentos seria uma vez mais assegurado pela instrumentação 

implementada e o faseamento construtivo definido em projecto e qualquer medida de reforço seria 

concretizada durante a fase de escavação, através da execução de pregagens adicionais e/ou 

encurtando a distância entre estas.  

Não obstante, o consumo de espaço disponível é um factor importante, bem como o orçamento pré-

estabelecido e, como tal, havendo a possibilidade de recorrer a soluções mais económicas sem 

constituir um risco dentro e fora da obra, é a opção óptima. Assim, elaborou-se uma quantificação do 

custo de ambas as soluções, que se encontra ilustrado na Tabela 4 e na Tabela 5, por forma a compará-

las. 

Tabela 4: Medição e orçamentação da solução implementada em obra. 

Parede do tipo Munique, H<=3 m, betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central e betonagem com grua, 
aço A500 NR, 50 kg/m³, espessura 30 cm e com cofragem metálica. 

Ud Composição Quantidades Preço Unitário (€) Preço Total (€) 

Kg Aço em varões nervurados, A500 NR, elaborado em oficina e colocado em 
obra. Inclui ainda o fornecimento e transporte, dobragem, amarrações, 
ligações e emendas.                                   

44.000 1,50 66.000 

m² Cofragem e descofragem de uma face, em muros, com painéis metálicos 
modulares, de até 3m de altura, incluindo elementos para passagem de 
instalações. 

756 20,00 15.120 

m³ Betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, para 
betonar com grua, segundo NP EN 206-1. 

202,5 100,00 20.250 

m/l 
 

 

 
m/l 

 
 

Kg 

Ancoragens provisórias, furação por roto-percussão, inserção de cabos 

compostos por 3 e 5 cordões de aço de Φ15,2mm, selagem com calda de 

cimento (cimento Portland CEM I 42,5 R), tensionamento e entrada em 

funcionamento. 

Pregagens provisórias, furação por roto-percussão, injecção de calda de 
cimento a baixa pressão e inserção de um varão de aço A500NRSD 
Φ32mm. 
Escoramentos horizontais provisórios. Fornecimento e aplicação de perfis 
de aço laminado (S275JR), incluindo: transporte, colocação em obra, 
soldaduras, ligações, carga e descarga. 
 

375 
 
 
 
 

222 
 
 

6.382 

72,5 
 
 
 

 
50,00 

 
 

2,00 
 

27.187,5 
 
 
 
 

11.100 
 
 

12.764 

 
% 

 
Custos directos complementares 

 
2,000 

  
3.048,4 

 Total (€): 155.470 

Figura 71: Corte tipo da solução implementada em obra (Alçado AB). 
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Tabela 5: Medição e orçamentação da solução proposta. 

 
   
  

De notar que todos os valores apresentados em ambas as tabelas deverão ser interpretados como uma 

tentativa de retratar, o mais fidedignamente possível, os preços praticados no mercado da construção. 

Estes foram retirados de uma base de dados online [29], desenvolvida pela CYPE Ingenieros, que 

permite ao utilizador obter preços para um determinado processo construtivo (material, equipamento 

e/ou mão de obra envolvida) juntamente com a estimativa orçamental do projecto elaborado pela JETsj, 

Lda. Os preços calculados resultaram do produto entre o preço unitário e a quantidade de cada item, 

estando incluídos os preços da mão de obra e respectivo rendimento. O preço total das pregagens 

provisórias na Tabela 5 sofre um aumento do seu custo devido ao reforço de mais um nível de 

travamento no piso -1 e, para o cálculo do custo dos geodrenos, assumiu-se um comprimento mínimo 

de 3m (com a sua inclusão apenas no último nível de escavação), espaçados em planta a cada 3m em 

todos os alçados. Houve uma redução nas quantidades de aço e betão na solução de betão projectado 

por não se ter contabilizado a contribuição da viga de recalçamento e se ter admitido uma taxa de 

armadura de 100 a 150 kg/m3 para a parede de contenção e 150 kg/m3 para a viga de coroamento. A 

quantidade de aço de suporte à malha electrossoldada foi determinada considerando que esta seria 

cerca de 40% da quantidade de aço para a execução das armaduras da estrutura de contenção 

definitiva.  

A solução de betão projectado, apesar de mais económica quando comparada à solução implementada 

em obra, não constitui a estrutura de contenção periférica definitiva, pelo que só ao ser atingida a cota 

  

Betão projectado de 10 cm de espessura, com malha electrossoldada AR42, aço A500 EL, travado horizontalmente por 
pregagens provisórias. Estrutura de contenção definitiva executada a partir da técnica paredes do tipo Munique de 
baixo para cima (“bottom up”).  

Ud Composição Quantidades Preço Unitário (€) Preço Total (€) 

Kg Aço em varões nervurados de suporte à malha electrossoldada, A500 

NR, elaborado em oficina e colocado em obra. Inclui ainda o fornecimento 

e transporte, dobragem, amarrações, ligações e emendas.                                   

7.180,2 
 

1,50 
 
 

10.770,3 
 
 

m² Malha electrossoldada AR42 100x300 mm, com arames longitudinais de 
Φ4,2mm e arames transversais de Φ4,2 mm, aço A500 EL. 

756 1,50 1.133,8 

     

m³ Betão para projectar, cimento e inertes especiais, C25/30 (XC2(P); D25; 
S2; Cl 0,4), dosificação de cimento maior de 400 kg/m³. 

62,7 120,00 7.524 

m/l Pregagens provisórias, furação por roto-percussão, injecção de calda de 
cimento a baixa pressão e inserção de um varão de aço A500NRSD 
Φ32mm. 

333 50,00 16.650 

m/l 
 

Kg 
 
 
 

m² 
 
 
 

m³ 

Geodreno em PEAD, IMPERDRENO Φ80mm. 
 
Aço em varões nervurados, A500 NR, elaborado em oficina e colocado 
em obra. Inclui ainda o fornecimento e transporte, dobragem, 
amarrações, ligações e emendas. 
 
Cofragem e descofragem de uma face, em muros, com painéis metálicos 
modulares, de até 3m de altura, incluindo elementos para passagem de 
instalações. 
 
Betão C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, para 
betonar com grua, segundo NP EN 206-1. 

78 
 

17.950,5 
 
 
 

756 
 
 
 

170 

40,00 
 

1,50 
 
 
 

20,00 
 
 
 

100,00 

3.120 
 

26.925,8 
 
 
 

15.120 
 
 
 

17.000 

     

     

% Custos directos complementares 2,000  1.965 

  Total (€): 100.208,8 
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de fundo de escavação é que se inicia a sua construção propriamente dita, de baixo para cima (“bottom 

up”). Esta solução vem preconizar uma poupança ao nível dos tempos de execução, escavação, futuros 

desperdícios ou sobreconsumos de material e ainda reduzir o número de travamentos horizontais. 

No que concerne à solução adoptada no presente caso de estudo, as ancoragens nos painéis de canto 

foram substituídas por escoras em perfis metálicos a cumprirem a mesma função e com uma execução 

mais breve. 

Coloca-se também aqui a função de travamento das pregagens que foram uma alternativa às 

ancoragens, não só por razões económicas, mas também por serem uma solução competitiva neste 

campo de aplicação. Como referido, esta técnica é habitual em taludes com função de contenção de 

terras porque pressupõe uma inclinação máxima no mesmo, porém, combinando com outros métodos 

de travamento e sendo o terreno do tipo sedimentar rochoso, apresentou resultados bastante positivos 

e permitiu o desenvolvimento dos trabalhos mais rapidamente. 

Relativamente ao recalce do pilar, foi necessário proceder ao seu reforço e assegurar a sua integridade 

estrutural no momento em que se constatou que o alinhamento da parede colidia com a sua sapata. 

Apesar de ter constituído uma intervenção ligeiramente morosa e delicada, a solução preconizada 

demonstrou ser a mais adequada, tentando interferir o menos possível com a constituição do pilar e 

permitindo que a transmissão de esforços se realizasse inteiramente. 

O processo construtivo teoricamente estabelecido e o executado em fase de obra não demonstraram 

grandes alterações nem imprevistos para além do que estava definido à partida. Contudo, tendo-se 

atingindo a cota de fundação final, houve a necessidade de se executar parcialmente a laje de fundo 

em conjunto com a parede, o que permitiu remover mais cedo os cachorros metálicos e desactivar as 

microestacas respectivamente. Esta decisão teve com base a urgência em intensificar e aumentar a 

produção nesta fase final, tendo sido tomada juntamente com outras entidades envolvidas que 

concordaram e permitiram o avançar desta opção. Os desvios ocorridos em algumas leituras presentes 

no plano de instrumentação e observação deveram-se essencialmente a uma célula que monitorizava 

o tensionamento da ancoragem que perdeu carga, não se tendo constatado nenhum deslocamento da 

parede no decurso da obra dentro do admissível em qualquer outro instrumento. 

Todo o trabalho envolvido nesta empreitada não teria sido possível sem uma preparação prévia, que 

minimizou todos os riscos e levou a cabo uma obra segura e bem sucedida. Esta demonstrou ser 

exemplar, a juntar todos os condicionamentos a que estava exposta, as dificuldades encontradas e a 

complexidade que revelou ser actuar e intervir numa zona urbana como Lisboa. O facto de ter existido 

uma obra paralela a esta em que o edifício A imediatamente contíguo se encontrava sujeito a uma 

reabilitação, só acrescentou um planeamento e coordenação de circulação no estaleiro tanto de 

equipamento como de trabalhadores mais exigente, tendo em conta o espaço muito restrito que existia. 
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5. Considerações Finais e Desenvolvimentos Futuros 

O grande propósito desta dissertação foi o acompanhamento do desenvolvimento de uma obra no que 

toca às soluções de escavação, contenção periférica e recalce de pilares de um edifício situado na Av. 

Infante Santo em Lisboa que, complementado com todo o estudo bibliográfico efectuado relativo a 

estruturas de contenção flexíveis e rígidas, salientando as paredes tipo Munique, e soluções de 

travamento vertical e horizontal levadas a cabo, possibilitou ao aluno do Mestrado Integrado em 

Engenharia Civil um contacto directo com o futuro profissional em contexto de obra, dando a conhecer 

as várias fases que a integram, especialmente a conciliação entre as soluções propostas em projecto 

e as executadas em obra. 

Esta oportunidade de acompanhar todos os processos construtivos e tudo o que estes envolveram para 

o seu correcto cumprimento, através das várias visitas feitas ao local, e tendo sidos analisados os 

elementos disponibilizados do projecto de execução, permitiram estabelecer uma correlação entre este 

e o realizado em fase de obra. Foi possível também entender todos os condicionamentos, as 

dificuldades e as soluções encontradas pela entidade executante para a construção evoluir, tendo em 

vista o cumprimento dos prazos acordados. 

Tornou-se uma experiência extremamente enriquecedora, pois permitiu obter uma perspectiva da 

realidade no mundo da construção civil, contrastando com tudo o que foi assimilado e acumulado ao 

longo de um curso de engenharia, tendo sido discutido várias vezes com a entidade executante o 

propósito do que se estava a realizar e observar a dinâmica e a visão dos vários intervenientes ao longo 

do desenvolvimento da obra. A sua complexidade ao nível construtivo que, com o seu decorrer e os 

imprevistos que foram surgindo, proporcionaram uma visão clara de que se estava perante um caso a 

não subestimar, comparativamente com outras empreitadas de maior escala e dimensão. O projecto 

inicial sofreu adaptações no decurso da obra, sendo uma situação bastante recorrente em geotecnia 

devido ao grau de incerteza associado às condições geológicas do terreno em que se está a intervir, 

sendo por isso indispensável uma relação bilateral entre o gabinete de projecto e a direcção de 

produção. 

As soluções adoptadas revelaram ser as mais adequadas face ao tipo e características da obra, salvo 

a excepção do faseamento construtivo da parede de contenção ao abrigo da técnica de paredes tipo 

Munique não ter sido executado integralmente como foi estipulado pelo gabinete de projecto. No 

entanto, revelou ser um “risco controlado” e a sua rapidez de execução e a diminuição dos custos com 

este procedimento acabaram por ser uma mais valia. Esta técnica foi também interrompida 

sensivelmente a meio do alçado EF, pois a tardoz encontrava-se um Posto de Seccionamento e 

Transformação, o que levou a que fosse necessário facilitar o seu acesso após a conclusão da obra. 

Em contrapartida, a colocação da armadura e a betonagem da viga de coroamento na transição dos 

painéis do piso -1 para o -2 comprometeu a velocidade e rendimento dos trabalhos, pela abordagem 

conservativa e cuidadosa que se adoptou. É de notar a relevância que o Plano de Instrumentação e 

Observação adquire na monitorização e validação dos pressupostos assumidos, tanto em projecto 

como em obra. A execução das microestacas alinhadas ao eixo do painel permitiria dispensar a viga 

de recalçamento e controlar de maneira bastante mais eficaz os deslocamentos e a transferência de 

esforços para o maciço competente, isto se houvesse a possibilidade dos equipamentos de furação 
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circularem e serem posicionados nesse mesmo alinhamento. Assim, executou-se as mesmas no 

intradorso e estas foram emparelhadas a partir de uma viga de recalce que se estendeu ao longo de 

todo o perímetro do recinto de escavação. 

Cumpriu-se uma leitura dos deslocamentos e as variações de carga das ancoragens na parede de 

contenção com uma periodicidade máxima de uma semana para aumentar o grau de detalhe e a 

garantia que a estrutura cumpria os parâmetros de segurança. Em algumas ocasiões, foi necessário 

recorrer ao parecer do projectista quando os deslocamentos excediam os critérios de alerta e alarme, 

mas, regra geral, os deslocamentos medidos que ultrapassavam esses intervalos colidiam com as 

operações de execução das ancoragens ou pregagens, tendo havido apenas uma situação pontual de 

uma célula ter perdido carga. 

Para concluir, pretende-se dar ao leitor uma análise detalhada deste caso de estudo com suporte 

fotográfico complementar e as peças desenhadas fornecidas pelo responsável do projecto, assim como 

a interpretação do sucedido pelo autor para a consciencialização do conjunto de desafios que são os 

trabalhos de escavação e contenção periférica em centros urbanos densamente populacionados. 

 

5.1. Desenvolvimentos Futuros 

Sugere-se a elaboração de um modelo bidimensional e, posteriormente, um tridimensional da 

contenção periférica que permita optimizar as soluções adoptadas em obra, restringir possíveis erros e 

reduzir custos associados. 

De notar que, quanto maior for o conhecimento das condições geológico-geotécnicas locais, o 

posicionamento da obra relativamente às edificações vizinhas e o seu estado de conservação, mais 

fidedigno será o seu dimensionamento e menor será a necessidade de haver rectificações futuras. 

Outro aspeto a ter em consideração é a dependência de subempreiteiros por parte do empreiteiro geral 

ao longo das várias fases da obra, que exige uma coordenação rigorosa do plano de trabalhos, 

permitindo o seu decorrer com o máximo de fluidez e o mínimo de atrasos e imprevistos. Tendo em 

conta que se observaram  alguns lapsos por falta de equipamento e/ou mão de obra disponível, assim 

como no faseamento construtivo, seria interessante efectuar uma retro análise às várias operações 

envolvidas e estabelecer uma conexão com o realizado e o que se poderia ter realizado de forma 

diferente, estimando custos associados, rendimentos de execução e uma possível poupança.  

Porém, o cumprimento de todos os critérios de segurança em todas as fases de construção deverá ser 

sempre assegurado, sem que a qualidade de execução fique comprometida por causa dos prazos 

estabelecidos previamente.  

Por último, salienta-se o carácter essencial da realização do estudo geológico e geotécnico adequado, 

caracterizando devidamente o cenário geológico local, incluindo as propriedades dos materiais. 

 

 

 

 



81 
 

Referências Bibliográficas 

 

[1] Marques, L. P. C., Soluções de Escavação, Contenção Periférica e Recalçamento de Fachadas – 

Edifício Liberdade 203, Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil, Lisboa, 

Junho 2017. 

[2] Apontamentos da disciplina de Taludes e Estruturas de Suporte, MEC, Instituto Superior Técnico, 

Lisboa, 2010. 

[3] Instituto Português da Qualidade, Eurocódigo 7 – Projecto geotécnico Parte 1: Regras gerais, NP 

EN 1997-1:2010, Costa da Caparica, 2010. 

[4] Guerra, N. M. C., Análise de Estruturas Geotécnicas, Folhas de apoio à disciplina de Análise 

Estruturas Geotécnicas do Mestrado em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Setembro 

de 2012. 

[5] Guerra, N. M. C., Obras Geotécnicas, Folhas de apoio à disciplina de Obras Geotécnicas do 

Mestrado em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2010. 

[6] Pinto, A., Muros e Estruturas de Contenção, Folhas de apoio à disciplina de Escavações e Obras 

Subterrâneas, Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2008. 

[7] O’Leary, F., Long, M., Ryan, M., The long-term behavior of retaining walls in Dublin, Dublin, February 

2015. 

[8] Brito, J. de, Paredes Tipo Munique, Documento de apoio à cadeira de Construção de Edifícios, 

Mestrado Avançado em Construção e Reabilitação, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Março de 2001. 

[9] Guerra, N. M. C., Fernandes, M. M., Cardoso, A. S., Correia, A. G., Dimensionamento Expedito dos 

Perfis Verticais de Estruturas de Contenção Tipo Berlim Definitivas, Geotecnia nº 99, pp 81-103, 2003. 

[10] Guerra, N. M. C., Estruturas de Suporte, Folhas de apoio à disciplina de Estruturas de Suporte do 

Mestrado em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2003. 

[11] Brito, J. de, Ancoragens, Documento de apoio à cadeira de Construção de Edifícios, Mestrado 

Avançado em Construção e Reabilitação, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Maio de 2001. 

[12] Sabatini, P. J., Pass, D. G, Bachus, R. C., Federal Highway Administration - U.S. Department of 

Transportation, Geotechnical Engineering Circular No. 4 – Ground Anchors and Anchored Systems, 

Washington D.C., June 1999. 

[13] European Committee for Standardization, European Standard EN 1537, Execution of special 

geotechnical work – Ground anchors, Brussels, December 1999. 

[14] Brito, J. de, Pregagens, Folhas de apoio à cadeira de Construção de Edifícios, Mestrado Avançado 

em Construção e Reabilitação, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Abril de 2001. 



82 
 

[15] Estruturas Betonadas In Situ, Folhas de apoio à disciplina de Tecnologia da Construção de 

Edifícios, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

[16] Gannon, J., Primary firm secant pile concrete specification, UK, February 2015. 

[17] Baião, D. I. F., Soluções de Escavação e Contenção Periférica por Bandas de Laje: Avenida Fontes 

Pereira de Melo, 41 em Lisboa., Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil, 

Lisboa, Maio 2017. 

[18] Pinto, A., Pereira, A., Memória Descritiva do Projeto de Escavação e Contenção Periférica dum 

empreendimento de habitação e comércio na Avenida Infante Santo nº 76, Lisboa, 2017. 

[19] Almeida, Moitinho. de, Carta Geológica do Concelho de Lisboa à escala 1:10 000 (folhas 1, 2, 3 e 

4) com base na Carta Geológica de Lisboa à escala 1:20 000 publicada em 1940 e no esquema do 

Complexo Basáltico de G. Zbyszewski publicada em 1952, Lisboa, 1986. 

[20] FCUL, Ensaios in situ, Fevereiro de 2016, 

https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/downloadFile/844562369085737/ENSAIOS%20IN%20SIT, consultado 

em Fevereiro de 2019. 

[21] Pinto, A., Pereira, A., Peças Desenhadas do Projeto de Execução relativas ao Projeto de 

Escavação e Contenção Periférica de um Edifício de Habitação e Comércio na Av. Infante Santo nº 76, 

JETsj Geotecnia, Lda, Lisboa, Janeiro de 2017. 

[22] Geomilímetro, Lda., Plano de Instrumentação e Monitorização Topográfica e Geotécnica, Edifício 

de Habitação e Comércio – Av. Infante Santo 76, Lisboa, Fevereiro de 2018. 

[23] Geomilímetro, Lda., Relatório de Leituras L17, Monitorização Topográfica e Geotécnica, Edifício 

de Habitação e Comércio – Av. Infante Santo 76, Lisboa, Setembro de 2018. 

[24] Brito, J. de, Micro-Estacas, Documento de apoio à disciplina de Tecnologia da Construção de 

Edifícios, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 

[25] Silva. B., Supervisão, Monitorização e Controlo de Trabalhos Geotécnicos em Obras Públicas e 

Privadas, XIX Encontro Nacional do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas, Castelo Branco, 

2017. 

[26] Costa, P. A. V. D. B., Soluções de Escavação e Contenção Periférica com Preservação de 

Fachadas Centenárias Caso de Estudo – Hotel Rua Rosa Araújo 16, Dissertação para obtenção do 

Grau de Mestre em Engenharia Civil, Lisboa, Março 2015. 

[27] Pereira, D. F. O., Soluções de Escavação e Contenção Periférica em Ambiente Urbano Caso de 

Estudo – Palácio Vila Garcia, em Belém, Lisboa, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Civil, Lisboa, Outubro de 2017. 



83 
 

[28] Concreto projetado: Conheça as principais e características e vantagens, 

https://www.tecnosilbr.com.br/concreto-projetado-conheca-as-principais-caracteristicas-e-vantagens/, 

consultado em Abril de 2019. 

[29] Cype Ingenieros, Gerador de preços para construção civil. Portugal., 

http://www.geradordeprecos.info/, consultado em Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Relatório de Leituras [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
  

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2: Peças Desenhadas do Projecto de Execução [21]. 
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