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RESUMO 

As soluções de escavação e contenção periférica, surgem como uma consequência da crescente 

valorização e ocupação dos terrenos. Com efeito, para além do valor arquitectónico inerente às 

fachadas dos edifícios a preservar, também o aproveitamento do espaço subterrâneo se torna numa 

variável determinante na implementação de soluções que visam a manutenção de zonas históricas e 

revitalização cultural. No entanto, é necessário conhecer as suas limitações, adaptando as soluções 

mediante os condicionamentos existentes de maneira a que a segurança e economia em obra não 

sejam comprometidas. 

Ao longo da presente dissertação, as estruturas de contenção flexível serão enquadradas, incindindo 

na solução adoptada no caso de estudo situado na Avenida António Augusto Aguiar, nº84, em 

Lisboa, durante a fase de escavação e execução da estrutura de contenção. O acompanhamento da 

obra permitiu a análise do comportamento do solo e das condições de vizinhança aquando da 

execução da tecnologia do tipo “Berlim definitivo”, travada através de ancoragens e bandas de laje, 

através do plano de instrumentação e observação. 

Neste sentido e considerando o comportamento não linear do solo, recorreu-se a um software de 

elementos finitos, Plaxis 2D V8.2, por forma a calibrar um modelo para a estrutura de contenção 

implementada no caso de estudo. Os resultados obtidos numericamente permitiram realizar uma 

análise comparativa com os deslocamentos sofridos em obra. 

Por fim, efetuou-se um pré-dimensionamento de uma solução alternativa, apoiado com uma análise 

económica comparativa à solução executada, com o intuito de aferir qual a solução economicamente 

mais viável. 
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ABSTRACT 

The excavation works and the retaining wall solutions arise as a consequence of a growing interest 

and value of the ground and its occupation. Therefore, besides the inbuilt architectural value of the 

building’s façade, the subsoil utilization is also a key variable on the solutions whose aim is the 

maintenance of historical areas and its cultural revitalization. However, its limitations must be known, 

thereby these solutions must be adapted upon the existing conditions so that the safety and the 

budget of the site are not compromised. 

Throughout the present thesis, the flexible earth retaining structures framework will be explored, 

focusing on the case study located at the Avenida António Augusto Aguiar, nº84, in Lisbon, during its 

excavation and permanent retaining wall structure execution. The site’s monitoring visits allowed the 

analysis of the soil behaviour and its neighborhood conditions, while the King Post Walls technology, 

braced by ground anchors and slab bands, was executed. 

Thus and considering the non-linear behaviour of the soil, with the finite element software Plaxis 2D 

V8.2, it was possible to model the retaining wall behaviour during the excavation works. The 

numerically obtained results were compared with the displacement values of the site. 

Lastly, a pre-design of an alternative solution was considered, taken into account its cost, compared to 

the executed solution, in order to settle the perks and disadvantages of each. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações gerais e objectivos 

A reabilitação e preservação de edifícios surge como um factor de revitalização socioeconómico e 

cultural, conferindo, por seu turno, uma coesão territorial. Neste sentido, por forma a preconizar 

soluções de escavação e contenção periférica, é necessário considerar as limitações inerentes aos 

processos construtivos, bem como, os condicionamentos existentes, assegurando sempre a 

segurança e economia em obra. 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo de soluções de contenção periférica de fachadas para 

executar pisos enterrados, acompanhando uma obra situada na Avenida António Augusto Aguiar, 

nº84, em Lisboa, durante a fase de escavação e execução da estrutura de contenção. Tendo em 

conta a localização da obra em estudo, no centro da cidade, tornou-se relevante analisar a influência 

das condições de vizinhança, assim como, a compatibilidade das soluções escolhidas. 

Com efeito, numa primeira fase procedeu-se a uma análise do comportamento de soluções de 

estruturas de suporte flexíveis a implementar, nomeadamente, a execução da tecnologia do tipo 

“Berlim definitivo”, travada através de ancoragens e bandas de laje. Ressaltando a importância do 

Plano de Instrumentação e Observação na monitorização das estruturas vizinhas e as alterações que 

podem surgir ao definido em projeto. 

Com o intuito de estudar o comportamento do solo e da estrutura de contenção, efetuou-se a 

calibração de um modelo no software Plaxis 2D V8.2, com base na solução implementada em obra. 

Estes resultados foram objecto de comparação com os obtidos pela instrumentação e para a 

consideração de uma solução alternativa.  

Por último, de maneira a perceber qual a solução economicamente mais viável realizou-se uma 

análise económica da solução executada e a solução alternativa. 
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1.2 Organização da dissertação  

A presente dissertação é constituída por seis capítulos e bibliografia. 

Neste primeiro capítulo, correspondente à introdução, são apresentados os objectivos, a estrutura do 

presente trabalho, bem como, um enquadramento geral do tema e caso de estudo. 

Por seu turno, no segundo capítulo, os fundamentos teóricos necessários para o desenvolvimento do 

caso de estudo são abordados de acordo com a bibliografia mencionada. Deste modo, é feito um 

enquadramento relativo às estruturas de contenção e, posteriormente, às estruturas de contenção 

flexíveis.  

No terceiro capítulo, descrevem-se os elementos base do caso de estudo, edifício Nº84 na Avenida 

António Augusto Aguiar, os principais condicionamentos, a solução executada na obra acompanhada, 

bem como, o respectivo plano de instrumentação e observação. 

Por forma a testar a solução preconizada, é efectuada a modelação numérica da escavação em 

causa no quarto capítulo. Inicialmente, procede-se à caracterização do modelo, definindo as 

condições iniciais, geometria e características dos materiais a implementar no programa Plaxis 2D. 

Respeitando o faseamento construtivo inerente à solução executada, os deslocamentos obtidos são 

retirados e comparados com os deslocamentos sofridos em obra e na fase de projeto.  

No quinto capítulo, apresenta-se uma solução alternativa, de acordo com o que se concluiu nos 

capítulos anteriores, acompanhada de uma análise económica comparativa entre a solução 

executada e alternativa. 

Por fim, no sexto capítulo, são retiradas conclusões relativas ao trabalho apresentado, bem como 

futuros desenvolvimentos. 

1.3 Enquadramento geral da obra 

O caso de estudo é referente a uma obra, situada na Avenida Augusto Aguiar no edifício Nº84, 

acompanhando as fases referentes à contenção de fachadas, escavação de pisos enterrados e 

contenção periférica. 

A sua localização, caracterização e condicionamentos, serão descritos no Capítulo 3.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Considerações gerais 

Considerando o crescimento demográfico e a consequente valorização dos terrenos nas áreas de 

elevada densidade populacional, tem-se dado um incremento de soluções tecnológicas que visam um 

melhor aproveitamento do espaço subterrâneo. Para além do valor arquitectónico subjacente às 

fachadas existentes, também a procura de espaços para estacionamento automóvel é uma variável 

importante na manutenção da malha histórica de Lisboa. Neste sentido, as estruturas de contenção 

surgem como um meio de suportar o terreno na sua periferia a grandes profundidades e sem induzir 

perturbações nos edifícios vizinhos (Jorge de Brito, 2002).  

Tendo em conta a heterogeneidade da carta geológica de Portugal Continental, existem várias 

soluções construtivas adaptadas às singularidades geológicas-geotécnicas e estruturais a aplicar em 

cada cenário. Com efeito, duas estratégias podem ser postas em prática com vista à mobilização da 

resistência no terreno e na estrutura com deformações compatíveis com a funcionalidade da mesma: 

•  Alterando as propriedades intrínsecas do terreno, i.e., por forma a melhorar as 

características mecânicas do mesmo (substituição, injeção, pré-carga, compactação 

dinâmica); 

•  Introduzindo elementos, passivos ou ativos, que viabilizam o comportamento/estabilidade 

estrutural global (Jorge de Brito, 2001).   

A escolha destas soluções passa pelo projetista, acompanhado de um processo cíclico coadjuvado 

pelo Plano de Instrumentação e Observação e, em fase de obra, pela observação e retroanálise do 

projeto. No entanto, para além das condições do terreno, também é necessário ter em consideração a 

caracterização do cenário como um todo. Por outras palavras, assegurar qual a melhor solução a 

preconizar, dentro do prazo de execução e orçamento disponível, que traduza a melhor relação 

custo-benefício sem comprometer os critérios de segurança.  

Como já foi referido, por forma a acomodar os impulsos do terreno, poderão ser utilizadas várias 

soluções de contenção periférica de acordo com os condicionamentos existentes. Destaca-se assim, 

e de uma forma geral, a seguinte análise comparativa de estruturas de contenção na Tabela 2.1. 

Salienta-se que as paredes tipo Berlim Definitivo são também designadas como paredes tipo 

Munique, no entanto, tendo em conta o contexto da dissertação e a solução executada no caso em 

estudo, irá adoptar-se a designação Berlim Definitivo ao longo do presente trabalho. 
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Tabela 2.1 – Análise comparativa de soluções de contenção periférica.	

Análise	Comparativa:	Contenção	Periférica	

Soluções	 Tipos	de	Terreno	 Funcionamento	 Espaço	útil	 Impermeabilidade	

Revestimentos	com	
Betão	projetado	

Armado	com	fibras	

Taludes	rochosos	com	risco	de	
erosão	superficial	

Confere	uma	maior	ductilidade	do	
betão,	moldando-se	ao	terreno	

Bom	rendimento	face	ao	espaço	
útil	disponível		

Colocação	de	geodrenos	
sub	horizontais	para	
rebaixamento	do	NF		

Reforçado	com	pregagens	
(elementos	passivos)	

Reforço	com	inclusões	de	
estabilização	passiva	

Reforçado	com	
ancoragens	(elementos	

ativos)		

Reforço	com	inclusões	de	
estabilização	ativa.	Aumenta	as	
tensões	efetivas	e	resistência	ao	

corte	do	terreno	

Colunas	de	Jet	Grouting	
Aplicável	em	qualquer	tipo	de	
solo,	desde	solos	granulares	a	

argilosos	

Atrito	lateral	e	quando	sujeito	a	
tensões	muitos	baixas	funciona	por	

ponta	

Bom	aproveitamento	do	espaço	
disponível,	com	fácil	

acessibilidade	do	equipamento	

Baixa	permeabilidade,	bom	
funcionamento	em	NF	

elevado.	Maior	
estanqueidade	face	a	

soluções	de	betão	armado	

	Cortinas	de	Estacas-Prancha	
Aplicáveis	em	solos	granulares,	
exceptuando	solos	com	blocos	

dispersos	

Pequena	rigidez	perpendicularmente	
ao	seu	plano	

Bom	rendimento,	permitindo	a	
recuperação	das	estacas	

Abaixo	do	NF	em	zonas	
urbanas,	garantindo	

estanqueidade	

Paredes	Moldadas	
Solos	granulares,	com	

dificuldade	de	execução	em	
solos	rijos		

Grande	rigidez	perpendicularmente	
ao	seu	plano	

Exige	grande	espaço	de	estaleiro,	
devido	ao	equipamento	utilizado	

Cortinas	de	Estacas	Moldadas		
(tangentes	ou	secantes)	

Solos	argilosos,	no	entanto,	
com	possibilidade	de	

estrangulamento	em	solos	
moles	ou	soltos	

Paredes	tipo	Berlim	
Provisório	 Terrenos	com	características	

médias/boas	

Transmissão	das	cargas	verticais	
(fundação)	e	acomodação	de	
impulsos	horizontais	(suporte)	

Bom	aproveitamento	da	área	útil	
disponível	devido	à	sua	
espessura,	acrescida	da	

espessura	das	paredes	interiores	
definitivas	

Acima	do	NF	em	zonas	
urbanas	

Definitivo	 Bom	rendimento,	devido	à	sua	
pequena	espessura		
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2.2 Estruturas de Contenção Flexíveis 

2.2.1 Generalidades 

O Eurocódigo 7 (CEN, 2010), dentro das estruturas de contenção, distingue três tipos de soluções 

mediante a interação solo-estrutura:  

• Estruturas de contenção rígidas, onde se inserem os muros de gravidade com sapatas ou 

travados com contrafortes, que funcionam por ação do peso próprio; 

• Estruturas de contenção flexíveis que, dada a sua elevada deformabilidade, são influenciadas 

a nível dos esforços de cálculo pela interação solo-estrutura. Neste caso, o papel do peso 

próprio da estrutura é insignificante; 

• Estruturas com comportamento misto, i.e., estruturas de contenção que combinam os 

elementos das soluções supracitas. Tome-se como exemplo, taludes revestidos com 

geotêxteis e reforçados com ancoragens ou pregagens. 

Tendo em conta a solução preconizada, em detalhe no Subcapítulo 3.3.5, apenas as estruturas de 

contenção flexíveis serão objecto de estudo.  

Neste sentido, por estruturas de contenção flexíveis, entende-se todas as estruturas de suporte cujas 

pressões do solo provoquem deformações que, por sua vez, produzem um efeito significativo na 

distribuição dessas mesmas pressões, assim como, na grandeza dos impulsos, momentos flectores e 

esforços cortantes para que são dimensionadas (Peck, 1972).  

Após a análise da Tabela 2.1, é possível aferir que existem vários tipos de estruturas de contenção 

flexíveis, que diferem nos seus elementos componentes, materiais constitutivos e no seu processo 

construtivo (Matos Fernandes, 1983). Dentro da análise comparativa supracitada, podem ser 

destacadas as soluções de colunas de Jet Grouting, cortinas de estacas-prancha, paredes moldadas, 

cortinas de estacas moldadas, paredes tipo Berlim Provisório e Definitivo. Estas soluções de 

contenção flexíveis, podem ser ancoradas e/ou escoradas como condição de apoio, mediante a 

geometria da solução em obra. 

Para além das vantagens inerentes a este tipo de solução aquando do suporte e contenção de 

escavações profundas em meio urbano, é também importante referir a sua incorporação na estrutura 

definitiva. 



   

 

 

6 

2.2.2 Impulsos de Terras  

Segundo Matos Fernandes (1983), os problemas de impulsos de terras, antes do desenvolvimento 

dos métodos numéricos, apenas exibiam um comportamento satisfatório aquando da aplicação das 

Teorias da Elasticidade e Plasticidade. 

Deste modo, quando se podia admitir que o solo se comportava linearmente no ramo da sua curva de 

tensões-deformações, aplicava-se a Teoria da Elasticidade. Nestes casos, existe uma relação de 

proporcionalidade entre as tensões e deformações, sendo assim possível o cálculo das deformações. 

Todavia, o solo apenas exibe comportamento elástico para pequenas deformações e para uma gama 

restrita de tensões. 

Nos casos cuja grandeza e distribuição de tensões era relevante, tirava-se partido da Teoria dos 

Estados de Equilíbrio Limite, parte integrante da Teoria da Plasticidade, determinando-se a 

estabilidade de um talude apenas por equilíbrio estático. Neste tipo de problemas, a aferição das 

deformações é essencial para a sua resolução, podendo ser asseguradas indiretamente através da 

aplicação de coeficientes de segurança.  

O terceiro tipo de problema enunciado por Matos Fernandes (1983), são precisamente as estruturas 

de contenção flexíveis. Nestes casos, tendo em conta a pequena rigidez perpendicularmente ao seu 

plano, são sujeitas, em serviço, a deformações distorcionais que condicionam a distribuição e 

grandeza das pressões exercidas. Trata-se de um problema de interação solo-estrutura, cuja pressão 

no contacto entre o solo e a estrutura não pode ser explicada por nenhuma teoria de impulsos, uma 

vez que estes dependem de factores como as deformações permitidas pelo sistema de suporte, da 

localização do sistema e da rigidez da cortina (Guerra, 2008). Por outras palavras, devido ao facto 

das estruturas de contenção flexíveis não permitirem a descompressão do solo, não levam à 

formação de um mecanismo de colapso, inviabilizando o seu dimensionamento pelas teorias de 

Rankine e Coulomb. 

Terzaghi e Peck (1967), propuseram os seguintes diagramas aparentes representadas na Figura 2.1, 

através de uma análise dos resultados das observações publicados. Estes diagramas consistem 

numa envolvente de tensões medidas em escoras, reunindo os valores em cada fase de escavação.  
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Figura 2.1 – Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck. Adaptado: Guerra, 2008. 

 

2.2.3 Funcionamento da uma cortina ancorada e dimensionamento estrutural 

No caso das cortinas escoradas, os deslocamentos são controlados devido, sobretudo, à sua elevada 

rigidez axial. No entanto, nas soluções ancoradas, as ancoragens possuem uma rigidez axial com 

uma ordem de grandeza inferior às das escoras. Com efeito, o suporte é assegurado não pela 

imposição de deslocamentos, mas sim pela alteração do estado de tensão do solo. 

Este dimensionamento de cortinas ancoradas é algo complexo, sendo o recurso ao método dos 

elementos finitos vantajoso na previsão dos deslocamentos e determinação, fase a fase, dos esforços 

instalados na estrutura de contenção (Guerra, 2007).  

A aplicação deste método, para além das vantagens supracitadas,  permite a simulação do processo 

construtivo, das condições existentes no terreno, a integração de um modelo constitutivo adequado e 

a combinação de várias hipóteses de solução (Matos Fernandes, 1983). Manipulando as 

características da estruturas e, consequentemente, detectando os parâmetros que afectam o seu 

comportamento, é possível obter soluções economicamente competitivas. 

No entanto, é necessário ter um conhecimento vasto da mecânica dos solos, bem como, das 

limitações dos modelos constitutivos por forma a tirar partido das vantagens inerentes à análise 

numérica. O autor Potts (2003), levanta questões face à viabilidade da análise numérica 

comparativamente aos métodos de análise convencional, alertando para a importância do 

conhecimento do comportamento real do solo e observação em obra. 
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2.2.4 Noções de Plasticidade 

Tendo em conta a utilização de um programa de cálculo numérico no presente trabalho, Plaxis 2D, 

tornou-se relevante abordar algumas noções de plasticidade que visam a determinação do estado de 

tensão em solos. No capítulo 4, a caracterização do modelo constitutivo adoptado será descrito em 

pormenor. 

Assim, num contexto de elementos finitos e aplicando a Teoria da Elasticidade, admite-se que os 

incrementos de tensão são proporcionais aos incrementos de deformação. A relação tensão-

deformação é assim dada por (1), expressa também em forma incremental: 

                                                               𝜎 = 𝐷. 𝜀 ⇒ ∆𝜎 = 𝐷.∆𝜀                                                             (1) 

em que 𝜎  representa o vector das tensões, [𝐷]  a matriz constitutiva elástica e 𝜀  o vector das 

deformações totais, neste caso, deformações elásticas. 

Este método torna-se pouco viável dado o comportamento real do solo, heterogeneidade e 

anisotropia do mesmo. Caso o solo fosse solicitado a um modelo elástico linear, não ocorreria rotura. 

Por conseguinte, é necessário um modelo constitutivo do solo mais complexo (Potts and Zdravkovic, 

1999).  

Por Plasticidade, entende-se que os incrementos de deformação são uma função do estado de 

tensão, a deformação total é dada pela soma das deformações elásticas (reversíveis) e plásticas 

(irreversíveis), segundo (2). 

                                                                     ∆𝜀 =  ∆𝜀!" + ∆𝜀!"                                                              (2) 

Este comportamento elastoplástico, engloba o comportamento Perfeitamente Plástico e Plástico com 

Endurecimento. Neste sentido, é necessário definir um critério de cedência, uma lei de fluxo ou 

função de potencial plástico e uma lei de endurecimento.  

Na análise limite, considera-se que o material sofre um comportamento Perfeitamente Plástico, cuja 

superfície de cedência é única, i.e., durante um incremento de deformação plástica o estado de 

tensão permanece na superfície de cedência (condição de consistência). Neste caso, não ocorre 

endurecimento. (Guerra, 2012). 

Quando a superfície de cedência, 𝐹 𝜎𝑖𝑗 = 0, é atingida, é possível determinar as deformações 

plásticas por integração da função de potencial plástico, 𝑃 𝜎𝑖𝑗 . 

Neste sentido, a Plasticidade com endurecimento pode-se definir como uma descrição adicional da 

ocorrência de deformações não reversíveis antes da rotura (Freitas, 2017).  
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Assim, como já foi referido, a superfície de cedência não é única, todavia, mantém a condição de 

consistência, dependendo das componentes de tensão, 𝜎!" e de um parâmetro de endurecimento, k 

(Freitas, 2017). 
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2.3 Parede de Contenção tipo Berlim Definitivo 

2.3.1 Generalidades 

Para além das soluções de contenções periféricas já expostas na Tabela 2.1, as paredes tipo Berlim 

Definitivo surgem como uma solução que já tem vindo a ser utilizada desde os anos 70, inserindo-se 

na categoria de estruturas de contenção flexíveis multi-apoiadas. 

Como foi referido no Subcapítulo 2.2.1, as estruturas de contenção flexíveis, permitem a realização 

de escavações de face vertical em meios urbanos fortemente ocupados e cujo recurso a soluções de 

taludes inclinados, economicamente mais viáveis, não é possível (Guerra, 2012). 

Por definição, paredes de contenção tipo Berlim Definitivo são elementos de contenção de pequena 

rigidez perpendicularmente ao seu plano dada a sua pequena espessura, constituídas por painéis de 

betão armado e perfis metálicos (por norma em forma de I ou H) que transmitem as cargas verticais 

ao terreno. Neste sentido, estão dimensionadas de maneira a impedirem os impulsos horizontais, 

constituindo uma função resistente de suporte e fundação. Por seu turno, esta superestrutura, permite 

a utilização do recinto de escavação como espaço de estaleiro, podendo as suas paredes serem 

ancoradas ou escoradas numa fase provisória (Jorge de Brito, 2002). 

2.3.2 Efeito de Arco 

As paredes de contenção tipo Berlim Definitivo, possuem um faseamento construtivo que deve ser 

respeitado, tirando partido do efeito de arco. Como se verá no Subcapítulo 2.3.3, os painéis primários 

são executados alternadamente, deixando banquetas na zona dos painéis secundários, que conferem 

a estabilização temporária da escavação aos impulsos de terra. 

Deste modo, o efeito de arco traduz-se na redistribuição dos impulsos do terreno, relativamente 

coerente, aquando da modificação das condições de apoio. Esta alteração de cargas, alivia assim as 

zonas mais deformáveis (Cunha, 2014). 
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2.3.3 Faseamento Construtivo 

Como foi mencionado no subcapítulo anterior, é necessário respeitar o faseamento construtivo 

inerente a este tipo de estrutura de contenção flexível.  

Deste modo, segue-se uma síntese das etapas deste processo executado de cima para baixo e por 

níveis: 

• Fase 1: Escavação 

o Nesta fase, prepara-se o terreno por forma a regularizar e limpar o mesmo. 

• Fase 2: Introdução dos perfis verticais 

o Mediante o tipo de terreno, condições climatéricas existentes, geometria da parede 

de contenção e resistência os perfis verticais, estes são colocados com um 

afastamento de 1,5m e 3m, com uma ficha variável. 

o Este processo Inclui a execução dos furos, colocação do perfil, selagem no 

comprimento da ficha com calda de cimento e preenchimento do furo em torno do 

perfil com areia. 

o Por forma a tirar partido da resistência à flexão, os perfis devem estar orientados 

segundo o eixo de maior inércia. 

o Colocados 50cm acima do terreno de maneira a permitir a ligação à viga de 

coroamento. 

• Fase 3: Execução da viga de coroamento 

o Esta viga de coroamento tem como principal objectivo a solidarização dos perfis, por 

forma a funcionarem como um só. 

• Fase 4: Execução dos painéis primários 

o Escavação do terreno e montagem das armaduras. Durante este processo, são 

deixadas banquetas nas frentes de contenção na zona dos painéis secundários, de 

acordo com o Subcapítulo 2.3.2. Deste modo, tira-se partido da largura dos perfis 

acrescida do comprimentos relativo às armaduras de espera para os painéis 

secundários (laterais). 

o Com o intuito de impedir a infiltração do betão no terreno, é colocada uma caixa de 

areia e terra na base do painel. As armaduras de espera são também colocadas para 

amarração do 2º nível de escavação. 

o Colocação da armadura. 

o Cofragem e betonagem com o auxílio do bico de pato. 

o Descofragem do painel, após 48h da betonagem. 

• Fase 5: Execução das ancoragens dos painéis primários 

o Furação, colocação do sistema de pré-esforço, selagem, injeção da calda e 

tensionamento. 
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• Fase 6: Execução dos painéis secundários 

o De forma análoga ao faseamento supracitado dos painéis primários, no entanto, sem 

cofragem lateral e, mediante o caso, com maior larguras. 

• Fase 7: Execução dos painéis terciários 

o São executados durante, antes ou depois dos painéis primários e secundários do 

respectivo nível. 

o Dada a sua localização, em cantos côncavos, pode-se tirar partido da utilização de 

escoramentos metálicos de canto. 

• Fase 8: Execução dos restantes níveis de escavação 

o Executando os restantes níveis de acordo com o faseamento enunciado, até à cota 

da sapata de fundação.  

• Fase 9: Execução da sapata de fundação 

o Executando uma sapata de fundação contínua aquando da execução dos painéis no 

último nível de escavação em toda a periferia. 

o Colocação de um tubo dreno no fundo da escavação. 

• Fase 10: Execução da superestrutura 

• Fase 11: Desativação das ancoragens 

 

2.3.4 Vantagens e Desvantagens 

As Paredes tipo Berlim Definitivo, apresentam vantagens e desvantagens face a outras soluções de 

contenções periféricas, as quais serão enumeradas. 

Vantagens: 

• Não é necessário o recurso a mão-de-obra e equipamento especializados, sendo, por sua 

vez, uma solução fácil de manobrar e construir; 

• A solução de contenção é executada simultaneamente com a escavação; 

• Não implica grande espaço de estaleiro ou equipamento, exceptuando o equipamento 

necessário para a efetuar a calda de cimento das ancoragens (misturadora);  

• Conferem um acabamento aceitável para certos tipos de ocupação nas paredes dos pisos 

enterrados por serem cofrados interiormente; 

• Comparativamente a outros tipos de soluções de contenção periférica, as parede tipo Berlim 

Definitivo, pela sua pequena espessura, permitem um bom rendimento relativamente ao 

aproveitamento da área de implantação do edifício como área útil. 
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Desvantagens: 

• Constitui um processo moroso com fracos rendimentos diários em área de parede; 

• Não garante impermeabilidade, possuindo um fraco desempenho para nível freático elevado, 

no entanto, numa fase provisória poderão ser criadas condições que permitam a 

indispensável drenagem da parede de contenção mediante o caudal afluente; 

• Para um período de tempo limitado, exigem terrenos com alguma consistência por forma a 

manter a verticalidade do talude; 

• Vibrações indesejadas nas construções vizinhas podem ser induzidas aquando da inserção 

dos perfis metálicos; 

• Provocam uma descompressão do solo, podendo incrementar o risco de assentamentos 

diferenciais nas construções vizinhas.  
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3 CASO DE ESTUDO – EDIFÍCIO NA AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO 

AGUIAR 

3.1 Enquadramento 

O presente capítulo refere-se ao enquadramento do caso de estudo anteriormente referido, edifício 

Nº84 na Avenida António Augusto Aguiar, com três pisos enterrados e cujas soluções de contenção 

periférica e recalçamento de fachadas e empenas serão objecto de estudo.  

A Figura 3.1 mostra a localização da área de implantação na malha urbana de Lisboa, Freguesia 

Avenidas Novas, inserida numa zona com um fluxo populacional elevado. 

 

Figura 3.1 - Fotografia aérea da área de implantação. Adaptado: Google Maps, Abril 2017. 

Para a realização do presente trabalho foram facultados os documentos seguintes: 

• Memória descritiva apresentada pela empresa JetSJ, elaborado a 27 de Julho de 2016; 

• Peças desenhadas elaboradas pela empresa JetSJ, elaborado em Julho de 2016; 

• Relatório realizado por GEOTEST referente ao Estudo Geológico e Geotécnico, elaborado 

em Agosto de 2015. 
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3.2 Principais Condicionamentos 

3.2.1 Condicionamentos de natureza geológica e geotécnica 

De acordo com a Memória descritiva apresentada pela empresa JetSJ, em Agosto de 2015, a 

empresa “Geotest – Consultores Geotécnicos e Estruturais” realizou a campanha de  prospecção por 

forma a aferir os condicionamentos de natureza geológica-geotécnica e, consequentemente, apoiar o 

pré-dimensionamento de soluções de fundações e contenção periférica para a realização dos 3 pisos 

enterrados.  

Desta forma, esta recolha de informação compreendeu a realização de: 

• Três sondagens mecânicas, numeradas de S1 a S3, localizadas como ilustrado em planta na 

Figura 3.2. Estas sondagens foram realizadas com recurso a uma sonda hidráulica com 

furação à rotação com ø86 mm e coroas diamantadas; 

 

Figura 3.2 – Planta de localização das sondagens S1, S2 e S3. Adaptado: Geotest, 2015 

 

• Ensaios de penetração dinâmica SPT (Standard Penetration Test), espaçados de 1,5m ou 

aquando da mudança de litologia; 
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• Ensaios de permeabilidade do tipo Lefranc, por elevação ou abaixamento do nível de água 

(bombagem e injeção, respectivamente). Estes ensaios têm como objectivo determinar o 

coeficiente de permeabilidade, tendo sido realizados na sondagens S1 e S2 às profundidades 

correspondentes à formação litológica de Areia argilosa (Eocénico-Oligocénico); 

• Instalação de tubos piezométricos, em tubo PVC rígido crepinado e envolvido por material 

drenante, para medir as pressões intersticiais e controlar a posição do nível freático nos furos 

das sondagens S1 a S2. 

• Ensaios de laboratório realizados em quatro amostras de solo remexidas e mais 

representativas, nomeadamente: 

o Análise granulométrica por peneiração (LNEC E-239); 

o Determinação dos limites de consistência (LL+LP) (NP 143); 

o Determinação do teor em água natural (NP 84). 

Tendo por base os ensaios de campo e de laboratório realizados, foi possível distinguir duas zonas 

geotécnicas, ZG1 e ZG2, como se pode verificar na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Modelo Geológico. 

 

Neste sentido, em ZG1, com profundidades entre 3,5 e 3,7m, ocorre a presença de aterros argilo-

siltosos com reduzidas características geomecânicas e, por conseguinte, não reunindo as condições 

necessárias para terreno de fundação. Por seu turno,  ZG2 compreende a “Formação de Benfica” 

composta por areias argilosas do Eocénico-Oligocénico. 

Para efeitos de síntese, seguem-se os valores obtidos nos trabalhos de campo mais relevantes, bem 

como, os valores estimados dos parâmetros geotécnicos para a solução adoptada na Tabela 3.1. 

Nomeadamente, o número de pancadas obtido nos ensaios SPT (NSPT), o coeficiente de 

ZG1: Aterros 

ZG2: Areias argilosas 

3,50

m 

> 9,40m 
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permeabilidade (k), o ângulo de resistência ao corte, peso volúmico (𝛾),  coesão aparente (c’) e o 

módulo de deformabilidade drenado (E’). 

Tabela 3.1 – Zonamento geotécnico e respectivos parâmetros considerados nas análises realizadas 

(Geotest, 2015). 

Zona 

Geotécnica 
Descrição Prof. [m] NSPT k [m/s] 𝜑’ (º) 𝛾 [kN/m3] c' [kPa] E’ [MPa] 

ZG1 Aterros 3,50 14-31 - 30 18 - 10 

ZG2 
Areias 

argilosas 
> 9,40 52-60 10-6 -10-5 35 22 25 50 

  

 

Na sequência do término dos trabalhos de campo, verificou-se que a posição do nível de água 

medido pelos piezómetros foi descendo até aos 8m de profundidade. Dada a proximidade do fundo 

de escavação e a baixa permeabilidade do terreno, visível na Tabela 3.1, o nível freático não 

condicionou a solução escolhida. 

É importante referir que os valores supracitados são uma estimativa e, por conseguinte, deveriam ser 

confirmados em fase de obra. Nomeadamente, durante a escavação e furação e através dos 

resultados obtidos do Plano de Instrumentação e Observação. 

 

3.2.2 Condicionamentos relativos a condições de vizinhança 

Como referido anteriormente, o edifício localiza-se no centro urbano de Lisboa, na Avenida António 

Augusto Aguiar, numa zona com edifícios vizinhos centenários. Apesar da área de implantação 

apenas afectar o interior do edifício a reabilitar, é necessário ter em consideração a sua influência e 

condicionamentos inerentes face à sua envolvente e estruturas adjacentes. 

Neste sentido, a necessidade de preservar a fachada principal e as empenas, tornou-se uma 

condicionante. Como é possível verificar através da Figura 3.4, segundo os alinhamentos AD e BC, 

existe um edifício com 2 caves e 10 pisos elevados e um outro com 1 cave e 6 pisos elevados, 

respectivamente. Com o objectivo de não afectar o funcionamento destes dois edifícios e mitigar o 

impacto resultante desta intervenção, foi necessário compatibilizar as soluções executadas com as 

condições existentes.  
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Figura 3.4 - Planta de dimensionamento relativa ao Piso 1. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 

Figura 3.5 –Corte transversal do Alçado AB que confronta com a galeria do metropolitano de Lisboa.  

Fonte: JetSJ, Julho 2016. 



   

 

 

20 

Destaca-se também a existência de um muro comum, no tardoz do edifício (alinhamento DC) e a 

proximidade do túnel do Metropolitano de Lisboa, coincidente com a Avenida António Augusto Aguiar 

(fachada principal, alinhamento AB). Por seu turno, tendo em conta o espaço existente, os acessos 

disponíveis e a existência de uma única grua, a betonagem e movimentos de terras apenas eram 

realizados separadamente, condicionando o decorrer dos trabalhos. 

Aquando da escavação do último nível, detectou-se a presença de um muro no alçado AD, não tendo 

sido necessário executar microestacas nesse nível e alinhamento. 

Deste modo, o método observacional constitui um papel essencial na gestão do risco e optimização 

da solução implementada. Nomeadamente, na confirmação das características geométricas e 

estruturais das fundações das infraestruturas vizinhas, em fase de projeto de execução e de obra, 

durante os trabalhos de escavação.  

3.2.3 Condicionamentos relativos a serviços afectados 

Segundo as notas presentes nas Peças desenhadas 02 – Planta de dimensionamento (JetSJ, Julho 

2016), havia a possibilidade de um dos ramais do aqueduto de águas livres (Galeria de Santana) 

atravessar o edifício no canto Sul, destacado na Figura 3.6, desconhecendo-se a profundidade a que 

se encontrava. No entanto, aquando da execução de ensaios de penetração dinâmica SPT-Terzaghi, 

o ramal não foi detectado. Não obstante, a execução das microestacas, previstas na zona em 

questão, foi realizada de forma cuidada.  

 

Figura 3.6 - Planta de dimensionamento. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 
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A 22 de Junho de 2017, deu-se a queda da grua sobre um edifício de cinco andares, do lado oposto à 

zona de intervenção, devido às microestacas estarem encastradas dentro da superfície de cedência. 

Este acidente, ocorreu após as leituras fornecidas e analisadas ao longo da presente dissertação. 

A 24 de Junho, a circulação na Avenida António Augusto Aguiar foi restabelecida. 

 

3.3 Solução executada 

Neste subcapítulo, será apresentada a solução executada e enunciada no Capítulo 2, em 2.3. Tendo 

em conta os condicionamentos existentes, já enumerados no presente capítulo, optou-se por 

implementar uma solução de contenção periférica, com recurso à tecnologia do tipo Berlim Definitivo, 

travada provisoriamente através de ancoragens e bandas de laje dos pisos enterrados nos alçados 

Nascente e Poente. Além do exposto, procedeu-se à realização de um tratamento prévio do terreno 

localizado à face do plano da escavação. 

Como mencionado no Subcapítulo 2.2.3, o dimensionamento deste tipo de soluções de contenção é 

algo complexo. Com efeito, esta solução de contenção foi implementada com base nos resultados 

obtidos por uma modelação numérica, que será descrita em detalhe no capítulo seguinte.  

Deste modo, nos subcapítulos seguintes, será feita uma descrição dos processos construtivos 

inerentes a esta solução, estando organizados conforme o faseamento construtivo preconizado. 

3.3.1 Trabalhos de preparação 

Antes do início da intervenção, foi realizada uma vistoria à envolvente do recinto, bem como, uma 

análise das condições de integridade das paredes e das empenas a preservar.  

Por forma a monitorizar e observar eventuais deslocamentos nas estruturas vizinhas, procedeu-se à 

instalação e zeragem de um sistema de instrumentação. A localização e caracterização deste sistema 

será abordado no subcapítulo referente ao Plano de Instrumentação e Observação. 

Posteriormente, fez-se um levantamento dos serviços que poderiam vir a ser afectados por esta 

intervenção e eventuais desvios de serviços na Rua António Augusto Aguiar e nos logradouros 

vizinhos. 

Por fim, de maneira a permitir a circulação no interior da obra do equipamento de furação para a 

execução das microestacas, definidas em projeto, executou-se a plataforma de trabalho. 
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3.3.2 Tratamento Prévio do Terreno 

Dadas as fracas características geomecânicas da zona geotécnica ZG1, realizou-se um tratamento 

prévio do terreno na espessura correspondente à respectiva zona. Este tratamento consiste na 

execução de colunas de calda de cimento e foi aplicado no tardoz dos alçados Nascente e Poente.  

Neste sentido, realiza-se através de furação a trado e preenchimento do furo, de baixo para cima, 

com calda de cimento, até a mesma afluir limpa à cota do furo.  

As colunas de calda de cimento, possuem um diâmetro mínimo de 300mm, estando afastadas a 

0,25m, nas zonas cuja fachada não se encontre fundada no ZG2. Por seu turno, de maneira a não 

comprometer a integridades das fundações das edificações vizinhas, as colunas foram executadas 

com um intervalo mínimo de 1m, estando abaixo da cota das respectivas fundações. 

Este tratamento permite, assim, a realização da escavação menos condicionada, minimizando a 

descompressão dos aterros e possibilitando a localização do cone de rebaixamento do nível freático 

no interior da área de intervenção. 

 

Figura 3.7 – Tratamento do aterro com calda de cimento, Alçado DC. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 
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3.3.3 Execução das Microestacas 

As microestacas, foram seladas com um comprimento suficiente, ao nível do maciço competente,  por 

forma a transmitir ao terreno, por atrito lateral, as cargas provenientes das paredes. Estes elementos, 

de secção tubular, foram executados com recurso a obturador duplo e válvulas anti-retorno (Sistema 

IRS). Enquadram-se, portanto, nas microestacas do tipo II, injetadas a alta pressão. 

A sua execução, tem bastantes vantagens que lhe são inerentes. Tendo em conta o contexto do caso 

em estudo, podem-se destacar as seguintes (Machado, 2014): 

 

• Funcionamento tanto à tração como à compressão; 

• Bom desempenho no controlo de assentamentos; 

• Reduzidas vibrações e ruído aquando da sua introdução no terreno; 

• Método expedito e aplicável em espaços mais condicionados;  

• Adequado controlo da sua execução. 

Segue-se, assim, um resumo do seu faseamento construtivo de acordo com o previsto em projeto, 

em solos coerentes: 

 

• Fase 1: Marcação/ implementação 

o Por forma a nivelar o terreno e marcar o centro de cada uma das micro-estacas a 

implementar; 

o Afastadas, em planta, cerca de 3m e localizadas nas extremidades dos painéis 

primários, de acordo com a Figura 3.8.  

• Fase 2: Perfuração até à cota prevista  

o Com o auxílio do trado, executou-se a furação, fazendo coincidir os eixos do trado 

com o do furo; 

o Diâmetro dos furos executados ømin = 10’’ (25cm); 

o Extração do solo através do trado, durante o seu movimento ascendente; 

o Limpeza do furo.  

• Fase 3: Colocação da armadura 

o  Começando pela armadura principal, i.e., o tubo manchete e os restantes. 

• Fase 4: Injeção da calda  

o  Após a execução da calda, deu-se início à selagem da microestaca, ficando 

compreendida entre o terreno e a armadura principal, através de uma bomba de 

injeção e de um obturador simples; 

o Início do processo de injeção faseada para a realização do boldo de selagem; 
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o Durante o processo de injeção primária, a injeção da calda deu-se de baixo para 

cima através das manchetes, estando o obturador duplo alinhado com a 1ª 

manchete; 

o Ao nível da primeira manchete, a calda foi assim injetada até que a manchete abrisse 

e fosse atingida a pressão de projeto; 

o Após a execução da injeção da 1ª manchete, o obturador duplo foi deslocado para a 

manchete seguinte e, de forma análoga, procedeu-se à injeção da calda; 

o Posteriormente, deu-se início à injeção secundaria, onde a calda é injetada no interior 

da armadura principal; 

o Colocação da armadura secundária. 

• Fase 5: Ligação à estrutura 

o Escavando-se o terreno até à cota inferior do maciço de encabeçamento. 

 

Figura 3.8 – Planta de localização das microestacas. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 
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3.3.4 Recalçamento das fachadas 

Por forma a assegurar a estabilidade vertical das empenas a preservar, executaram-se vigas de 

recalçamento, cujo papel é essencial antes da realização dos trabalhos de escavação. 

Este recalçamento foi assim materializado através de microestacas, encabeçadas por maciços de 

recalçamento. A Figura 3.9 e a Figura 3.10, ilustram as soluções preconizadas que se traduzem na 

implementação de um mecanismo de costura através de barras tipo Gewi – Dywidag no alçado CD 

(recalçamento simétrico) e nos saguões e da aplicação de ferrolhos nas empena a manter nos 

alçados AD e BC (recalçamento excêntrico), respectivamente. 

Por sua vez, a Figura 3.8 representa a localização das vigas de recalcamentos executadas, bem 

como, a existência das barras Gewi a roxo. 

 

Figura 3.9 – Corte com pormenor de ligação das vigas de recalçamento simétrico no alinhamento 

CD. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 

Neste caso, as microestacas foram executadas dentro e fora do recinto de escavação. Deste modo, 

as cargas verticais da fachada existente a preservar são transmitidas através de duas vigas de 

recalçamento sujeitas à compressão pelos varões de pré-esforço do tipo Gewi - Dywidag. Com 

recurso a uma furação carotada, e com a superfície de contacto picada e limpa antes da betonagem, 

é possível um encaminhamento de cargas eficaz. 
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Figura 3.10 – Corte com pormenor de ligação das vigas de recalçamento excêntrico nos 

alinhamentos AD e BC. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

Como se pode verificar na Figura 3.10, os ferrolhos permitem a ligação das empenas a manter à nova 

estrutura, possuindo um comprimento de 1m e estando dispostos segundo uma malha de 0,3x0,3m, 

em furos selados com resina Epoxy. À semelhança do alçado CD, por forma a garantir atrito lateral 

para haver uma maior transmissão de cargas, também as superfícies de contacto, foram picadas e 

limpas antes da betonagem. 

Por seu turno, as microestacas executadas no recinto de escavação tiveram também a função de 

apoio provisório da contenção tipo Berlim Definitivo, sendo ligadas à estrutura através de cachorros 

metálicos. 

 

3.3.5 Parede de Contenção tipo Berlim Definitivo 

Como referido, a tecnologia tipo Berlim Definitivo, consiste na execução faseada de painéis de betão 

armado, apoiados em microestacas e travados provisoriamente com ancoragens, escoramentos 

metálicos ou bandas de laje. Tendo em conta as características e vantagens inerentes a este 

processo construtivo e os condicionamentos do caso em estudo, já enumerados nos Subcapítulos 2.3 

e 3.2 respectivamente, a tecnologia tipo Berlim Definitivo, enquadra-se neste tipo de intervenção. 

No Subcapítulo 2.3.3, foi feito um levantamento do faseamento construtivo das paredes de contenção 

tipo Berlim Definitivo. Considerando a sequência enunciada, segue-se uma ilustração e resumo do 

processo construtivo, através de fotografias e/ou dados recolhidos durante as visitas à obra, nas 

respectivas etapas:  
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• Fase 1: Escavação 

Como já foi mencionado, esta fase engloba os trabalhos preparatórios e a execução de uma 

plataforma de trabalho, por forma a permitir a circulação do equipamento utilizado para a execução 

das microestacas e escavação (Figura 3.11). Parte deste processo está descrito nos Subcapítulos  

3.3.1 e 3.3.2. 

 

 

Figura 3.11 – Trabalhos de escavação. Dezembro, 2016. 

 

 

• Fase 2: Introdução dos perfis verticais 

Em detrimento da utilização de perfis metálicos, optou-se pela execução de microestacas. Estes 

elementos servem de apoio às vigas de recalçamento, transmitindo as  cargas verticais ao terreno. 

Com efeito, nesta fase, executaram-se as microestacas tipo N80, conforme o faseamento referido no 

Subcapítulo 3.3.3.  

Por sua vez, dadas as condições de vizinhança já extensivamente mencionadas (Subcapítulo 3.2.2), 

as microestacas foram executadas fora da parede de contenção, devidamente ligadas através de 

cachorros metálicos, conforme ilustra a seguinte Figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Pormenor, com planta e alçado, da ligação da microestaca à parede através de 

cachorros metálicos. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 

 

• Fase 3: Execução da viga de coroamento 

Como já foi referido, a viga de coroamento permite reduzir os deslocamentos sofridos entre as 

microestacas e a parede de contenção, estando apoiadas nas mesmas através da ligação entre 

cachorros metálicos (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13 –  Viga de coroamento no alinhamento BC. Adaptado: Janeiro, 2017. 

 

Cordões de Soldadura 

Microestaca N80 (API5A) 177,8x9mm 

UPN 200 

UNP300 

Chapa 600x500x20 
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Cachorro metálico 

Armadura de espera 

Viga de coroamento 

Microestaca N80 
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• Fase 4: Execução dos painéis primários 

Tirando partido da coesão aparente do terreno, os painéis primários foram executados segundo o 

faseamento já enunciado: escavação, colocação da armadura, cofragem e betonagem.  

Com efeito, a escavação foi assim executada, com o auxílio de uma retroescavadora ou com recurso 

a um martelo pneumático manual para trabalhos localizados. Durante este processo e, como é 

possível verificar na Figura 3.14, as banquetas permitiram a execução simultânea de outros  painéis 

primários do mesmo nível, garantindo a estabilização temporária da escavação aos impulsos de terra, 

como foi mencionado no Subcapítulo 2.3.2. 

 

  

Figura 3.14 –  Pormenor do painel primário segundo o alinhamento BA. Adaptado: Janeiro, 2017. 

 

A Figura 3.13, ilustra, também, o processo de colocação de armaduras (A 500NR), garantindo-se, na 

zona das ancoragens, a verificação da segurança ao punçoamento e flexão. Tratando-se de um 

mecanismo de colapso local, cujas forças são distribuídas numa pequena área, estando associadas a 

uma rotura frágil (António Costa, 2014). Este reforço, foi efectuado, segundo a Figura 3.15 e a Figura 

3.16, pela colocação de armadura no extradorso da parede e de armadura de punçoamento, 

deixando-se negativos para as ancoragens.  

Banqueta 

Painel Primário 

Junta e armaduras de espera 
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Figura 3.15 – Pormenor da armadura de reforço no extradorso da parede, num painel ancorado. 

Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Pormenor da armadura de punçoamento, na zona da ancoragem. Adaptado: JetSJ, 

Julho 2016. 
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Através de tábuas de madeira e de prumos metálicos, a cofragem e travamento, respectivamente, foi 

efectuada, por forma a garantir o escoramento e resistência aos impulsos. A Figura 3.17, ilustra este 

processo, bem como, a betonagem efectuada com o auxílio de balde e “bico de pato”, garantindo a 

vibração do betão em simultâneo. É importante respeitar o faseamento construtivo e garantir que o 

intervalo de tempo, entre os processos de escavação e betonagem, não ultrapasse as 12 horas. 

 

Figura 3.17 – Betonagem do painel através de balde e “bico de pato”. Fevereiro, 2017. 

 

Na zona inferior do painel, deixaram-se varões de espera dentro de uma caixa de areia que, após a 

escavação do nível seguinte, caiu por ação da gravidade, deixando visíveis os varões para 

amarração do painel. 

 

• Fase 5: Execução das ancoragens dos painéis primários 

Após o endurecimento do betão, procedeu-se à execução das ancoragens e bandas de laje, antes da 

abertura de novos painéis. 

No Subcapítulo seguinte, será tratado em pormenor o sistema utilizado para o suporte da escavação, 

incidindo nos condicionamentos existentes já enunciados e nas suas vantagens e desvantagens. 

As restantes fases já mencionadas no Subcapítulo 2.3.3, respeitaram os procedimentos descritos 

aquando do faseamento construtivo. 
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3.3.6 Sistemas de Travamento da Contenção Periférica 

3.3.6.1 Bandas	de	laje	

Face aos condicionamentos já enunciados no presente capítulo, o travamento provisório através de 

bandas de laje, tornou-se uma alternativa viável, dada a sua rigidez e controlo das deformações e 

perturbações nos edifícios adjacentes. Comportando-se como vigas horizontais, constituem pontos de 

apoio aos impulsos do solo e sobrecargas, não interferindo com a resistência da parede de contenção 

periférica (Costa, 2015). 

Aquando da existência de caves para estacionamento, estes elementos são usualmente integrados 

na estrutura definitiva, prolongando-se a banda de laje. Com efeito, este método, torna-se vantajoso 

dada a ausência de demolição de certos troços que sejam compatíveis com as soluções definidas em 

projeto.   

Assim, conforme a Figura 3.18, é possível identificar a localização das bandas de laje como 

travamentos, dispondo de apoios verticais, materializados por microestacas. 

 

Figura 3.18 – Planta e ampliação dos travamentos da parede de contenção periférica.  

Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 
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Como é possível verificar a implementação deste método de travamento, evita a utilização de 

ancoragens no alçado AB e, por seu turno, nos restantes alçados cujas condições de vizinhança não 

o permitam até determinado nível de escavação. Através dos cortes seguintes, está patente até que 

nível não é possível a execução de ancoragens. 

 

  

Figura 3.19 – Secção transversal do alinhamento AB. 

Fonte: JetSJ, Julho 2016. 

Figura 3.20 – Secção transversal do 

alinhamento AD. Fonte: JetSJ, Julho 2016. 

 
 

Figura 3.21 – Secção transversal do alinhamento BC. 

Fonte: JetSJ, Julho 2016. 

Figura 3.22 – Secção transversal do 

alinhamento CD. Fonte: JetSJ, Julho 2016. 
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Todavia, no último nível de escavação no alçado AD, como foi mencionado no Subcapítulo 3.2.2, 

devido à presença de um muro não foi necessário executar ancoragens nesse último nível. 

Simultaneamente, é importante referir que, os rasgos não deverão possuir a mesma espessura das 

lajes, por forma a executar o apoio entre a laje e a parede de contenção periférica. Como é possível 

ver na Figura 3.23, esta ligação foi feita a partir de ferrolhos instalados durante a execução das lajes 

de cada piso. 

 

Figura 3.23 – Pormenor de ligação da laje à parede de contenção. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

	

3.3.6.2 Escoramentos	

Os escoramentos metálicos surgem como uma das alternativas no travamento provisório da solução 

de contenção tipo Berlim Definitivo, como já foi mencionado ao longo da presente dissertação.  

Para além de ser um método expedito e económico face às restantes alternativas, são indicados para 

intervenções urbanas. Por conseguinte, as suas desvantagens estão associadas à dependência da 

geometria da área de intervenção, exigindo que exista proximidade entre as paredes ou cantos 

côncavos. Todavia, os impulsos provocados pelo terreno, podem também ser controlados através da 

instalação de escoras metálicas inclinadas (HEB 180), apoiadas na parede de contenção e, aplicado 

ao caso em estudo, nas bandas de laje. 

Considerando as condições de vizinhança já identificadas, as escoras foram, assim, instaladas 

segundo o alinhamento AB que confronta a Avenida António Augusto Aguiar, de acordo com a Figura 

3.24. 
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Figura 3.24 – Alçado AB, com pormenor da escora metálica inclinada. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

	

3.3.6.3 Ancoragens	

As ancoragens possuem diversas aplicações no ramo da geotecnia, desde a estabilização de taludes 

e escavações em túnel ao equilíbrio de sistemas estruturais. Estas podem ser provisórias ou 

definitivas, diferindo num maior grau de exigência destas últimas, face à proteção contra a corrosão e 

instrumentação. 

Considerando o caso em estudo, incidir-se-á apenas na execução de ancoragens provisórias para 

travamento de estruturas de contenção flexíveis do tipo Berlim Definitivo. Contudo, poderão ser 

também utilizadas nas soluções já mencionadas na análise comparativa efetuada na Tabela 2.1. 

Com efeito, estes elementos constituem um método evasivo do solo vizinho que garante, por tração, 

o travamento da estrutura de contenção, dado o sentido dos impulsos do solo. Esta força é gerada 

através da aplicação do pré-esforço controlando, assim, os deslocamentos horizontais. Por seu turno, 

os deslocamentos verticais serão controlados através do equilíbrio entre as componentes verticais 

associadas às ancoragens, peso próprio da parede de contenção e as forças de corte na interface 

solo-parede (Guerra, 2007). O controlo deste fenómeno passa pelo incremento do comprimento de 

selagem dos elementos verticais. 

As ancoragens foram assim dispostas segundo a Figura 3.25, com um afastamento médio de 3m, 

como já tinha sido exposto no subcapítulo supracitado. Por sua vez, de acordo com a Figura 3.26, é 

possível verificar a constituição tipo das ancoragens provisórias executadas em obra. 

 
Escoras 
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Figura 3.25 – Planta com localização das 

ancoragens. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

Figura 3.26 – Secção transversal tipo de uma 

ancoragem provisória de cordões. Adaptado: 

Pinto, 2015. 

Estes elementos possuem um faseamento construtivo que envolve a furação, introdução dos cabos 

de pré-esforço, injeção de proteção, injeção da calda, tensionamento e posterior desativação. Sendo 

este processo iniciado aquando da colocação de negativos deixados no painel a ancorar. 

Considerando a localização das ancoragens, estas foram constituídas por 4 cordões de 0,6’’ (1,4 

cm2), num furo com um diâmetro mínimo de 200 mm, executado com trado (Figura 3.27). 

 

  

Figura 3.27 – Execução do furo da ancoragem, 

recorrendo ao trado. Abril, 2017. 

Figura 3.28 – Cabos de pré-esforço em 

rolo. Abril, 2017. 
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Após a colocação da armadura (Figura 3.28), segue-se a injeção. Com efeito, a calda do bolbo de 

selagem foi executada através do sistema IRS, recorrendo a obturador duplo e válvulas anti-retorno, 

com uma pressão superior a 0,2 MPa. Processo este análogo à execução das microestacas no 

Subcapítulo 3.3.3. 

De acordo com a regulamentação EN 1537, esta injeção deve não só garantir a proteção contra a 

corrosão da armadura destes elementos, a formação de um bolbo de selagem que transmita ao 

terreno a força de pré-esforço aplicada, como o aumento do diâmetro do furo no comprimento de 

selagem por forma a que a sua capacidade de carga sofra um incremento.  

Através do macaco hidráulico, procedeu-se ao tensionamento das ancoragens com uma carga de 

blocagem de 600 kN, 7 dias após a formação do bolbo de selagem, introduzindo-se cunhas. 

Por seu turno, a execução das ancoragens, foi acompanhada pela realização de ensaios de recepção 

simplificados, exceptuando aquelas que estavam instrumentadas com células de carga. 

 

3.3.7 Medidas de reforço 

Além do exposto, foi também necessário proceder ao reforço do saguão do alçado AB, com uma 

malha electrossoldada, dadas as fissuras existentes (Figura 3.29). 

 

Figura 3.29 – Pormenor do reforço efectuado no saguão do Alçado AB. Dezembro, 2016. 
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3.4 Plano de Instrumentação e Observação 

3.4.1 Grandezas a Medir e Meios para Medição 

Como foi referido no Subcapítulo 2.1, o Plano de Instrumentação e Observação permite assegurar a  

escolha da solução executada. Deste modo, durante os trabalhos de demolição, escavação e 

construção das estruturas de contenção e dos pisos enterrados, foram medidas as seguintes 

grandezas (JetSJ, 2015): 

a) Deslocamentos horizontais e verticais da estrutura de contenção e da parede a conter; 

b) Deslocamentos verticais no passeio da Avenida António Augusto Aguiar; 

c) Deslocamentos horizontais no interior do maciço a conter, na Avenida António Augusto 

Aguiar; 

d) Carga nas ancoragens; 

e) Cota piezométrica. 

 

De maneira a medir as grandezas citadas, implementaram-se os seguintes instrumentos de medição 

(JetSJ, 2015): 

• Alvos topográficos, por forma a medir os deslocamentos verticais e horizontais, enunciado em 

a), e medir a convergência entre pontos no interior da galeria do Metropolitano; 

• Marcas topográficas, de maneira a medir os assentamentos e controlar os deslocamentos 

superficiais em b); 

• Inclinómetros, para medir os deslocamentos horizontais em c); 

• Células de Carga, para medição da carga nas ancoragens, d); 

• Piezómetros, para avaliar as pressões intersticiais, verificando se a solução é afectada pela 

presença de água, e). 

 

3.4.2 Frequência de leituras 

Tendo em conta as características do caso de estudo, para o conjunto de aparelhos instalados e 

enunciados no Subcapítulo 3.4.1, admitiu-se que estes fossem lidos no decorrer dos trabalhos de 

escavação e construção dos pisos enterrados, no mínimo,1 vez semana. Contudo, a frequência de 

leituras, aquando da construção da nova estrutura e desativação das ancoragens, passou, no 

mínimo, a quinzenal. Em todo o caso, em função da análise dos resultados obtidos, estas frequências 

poderiam ser ajustadas durante a fase de obra. 
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3.4.3 Critérios de alerta e alarme 

Atendendo aos condicionamentos existentes e o tipo de solução proposta, foram estimados os 

seguintes critérios de alerta e alarme para a parede de contenção periférica executada, sujeitos a 

confirmação durante a fase de construção (JetSJ, 2015): 

• Critério de alerta: deslocamentos horizontais de 10mm e deslocamentos verticais de 10mm; 

• Critério de alarme: deslocamentos horizontais de 20mm e deslocamentos verticais de 20mm. 

Os valores supracitados foram alvos de uma análise comparativa com os valores obtidos nas leituras, 

por forma a interpretar e analisar as tendências e taxas da evolução da instrumentação. 

Por seu turno, para o interior da galeria do Metropolitano, teve-se por base os critérios definidos no 

documento “Interferências de Terceiros – Monitorização das Estruturas do ML”: 

• Para a estrutura: 

o Critério de alerta: deslocamentos de 7mm; 

o Critério de alarme: deslocamentos de 10mm. 

• Para os carris:  

o Deslocamentos verticais (em Perfil Longitudinal) para uma corda de 6m: 

§ Nível de alerta: 3mm, positivos ou negativos; 

§ Nível de alarme: 5mm, positivos ou negativos. 

o Deslocamentos horizontais (em Planta) para uma corda de 4m: 

§ Nível de alerta: 3mm, positivos ou negativos; 

§ Nível de alarme: 5mm, positivos ou negativos. 

3.4.4 Monitorização da Intervenção 

Neste Subcapítulo, irá proceder-se à análise da evolução dos instrumentos de medição utilizados e 

enunciados em 3.4.1. 

 

3.4.4.1 Inclinómetros	

Por forma a medir os deslocamentos horizontais e, assim, controlar a verticalidade da estrutura de 

contenção, foi instalado um inclinómetro I1, localizado de acordo com a Figura 3.30. 
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Figura 3.30 – Localização do inclinómetro na área de intervenção. Adaptado: Mota-Engil, 2017. 

Os inclinómetros são constituídos por uma calha inclinométrica, onde o torpedo (sonda) é inserido por 

forma a medir os deslocamentos através do ângulo entre o torpedo e a vertical a cada 0,5m.  

Através das leituras deste instrumento foi assim possível obter um gráfico com os deslocamentos 

horizontais, em função da profundidade nas direções A e B. 

 

Figura 3.31 – Deslocamentos horizontais acumulados no Inclinómetro 1, no alçado AB.  

Adaptado: Mota-Engil, 2017. 



   

 

 

41 

De acordo com a Figura 3.31, é possível verificar a que nível ocorrem os deslocamentos horizontais 

mediante a sua profundidade. Deste modo, estes são mais significativos nos primeiros metros em 

consequência do início da execução dos painéis da parede de contenção do nível -1, ainda sem a 

execução da laje de travamento. Esta foi betonada a 10 de Fevereiro, tendo-se registado um 

incremento nos valores dos deslocamentos até 24 de Abril com um deslocamento máximo de 

8,14mm (direção A). Todavia, não são evidenciados desvios anómalos, não ultrapassando os critérios 

de alerta e alarme definidos em projeto. 

 

3.4.4.2 Alvos	Topográficos		

Os alvos topográficos têm como objectivo a medição dos deslocamentos tridimensionais na área de 

intervenção. Neste sentido, foram colocados 14 alvos na estrutura de contenção, 53 nas fachadas e 

empenas a preservar e 6 nas vigas. 

Deste modo, no tardoz da fachada principal e na parede de contenção, alçado AB, foram instalados 

no total 14 alvos, como é possível verificar na Figura 3.32 e na Figura 3.33. 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figura 3.32 – Localização dos alvos no tardoz 

do alçado AB. Adaptado: Axial Topografia, 

2017. 

Figura 3.33 – Localização dos alvos no alçado 

AB, em planta. Adaptado: Axial Topografia, 

2017 
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Relativamente à parede de contenção no alçado AB, segue-se a evolução dos deslocamentos ao 

longo do tempo no alvo C2, nas seguintes figuras.  

 

 

Figura 3.34 – Evolução dos deslocamentos em M, no alvo C2 localizado no nível -1, alçado AB. 

Adaptado: Axial Topografia, 2017. 

 

 

 

Figura 3.35 – Evolução dos deslocamentos em P, no alvo C2 localizado no nível -1, alçado AB. 

Adaptado: Axial Topografia, 2017.  

 

  

 

1º nível de escavação Execução 1ª banda de laje 2º nível de escavação 2ª banda de laje 3º nível de escavação 

1º nível de escavação Execução 1ª banda de laje 2º nível de escavação 2ª banda de laje 3º nível de escavação 
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Figura 3.36 – Evolução dos deslocamentos em Z, no alvo C2 localizado no nível -1, alçado AB. 

Adaptado: Axial Topografia, 2017. 

 

Foram também analisadas as leituras relativas aos restantes alvos topográficos, contudo, de forma 

análoga, não foram registados deslocamentos anómalos na estrutura de contenção. 

Pela evolução da Figura 3.34, verifica-se que houve um deslocamento para o interior da escavação, 

correspondente ao dia 13 de Fevereiro. À semelhança do que foi analisado no inclinómetro, este 

incremento deve-se ao facto da laje ter sido betonada a 10 de Fevereiro, estando associado a um 

possível atraso na sua execução. Por seu turno, o deslocamento ocorrido a 5 de Abril prende-se com 

a execução da 2ª banda de laje, coincidindo com o empolamento sofrido na Figura 3.36. No entanto, 

não se registaram deslocamento significativos, em qualquer uma das direções, não tendo sido 

ultrapassados os critérios de alerta e alarme. Com efeito, pode-se concluir que a parede de 

contenção está dimensionada para o efeito, mostrando uma boa resposta no controlo dos impulsos 

do solo.  

 

3.4.4.3 Células	de	Carga		

Com o intuito de verificar o desempenho das ancoragens, procedeu-se à instrumentação de duas, A2 

e A6. Como é possível ver na Figura 3.37, estas estão localizadas no alçado CB nos níveis -1 e -2, 

respectivamente. 

1º nível de escavação Execução 1ª banda de laje 2º nível de escavação 2ª banda de laje 3º nível de escavação 
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Figura 3.37 – Localização das células de carga, no alçado CB. Adaptado: Mota-Engil, 2017. 

 

Através da análise da Figura 3.38 é possível analisar a variação da carga nas ancoragens A2 (CC1) e 

A6 (CC2). 

 

Figura 3.38 – Evolução da carga nas ancoragens a partir das leituras nas células de carga. 

Adaptado: Mota-Engil, 2017. 

 

Estas foram instrumentadas com células de carga CC1 e CC2, nos dias 25 e 24 de Abril, com uma 

correspondente carga de blocagem de 647kN e 620kN, respectivamente. Apesar da perda de carga 

inicial, ao longo do processo construtivo, a carga manteve-se estável em ambas as ancoragens, com 

perdas pouco significativas na ordem dos 2kN na última leitura.  
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3.4.4.4 Galeria	do	Metropolitano	

Em parte da linha Azul do Metropolitano de Lisboa – São Sebastião >> Parque, correspondente à 

zona de influência da área de intervenção, foram instaladas 5 secções de instrumentação, cada uma 

constituída por 3 alvos topográficos e 2 marcas de nivelamento, como é possível verificar na Figura 

3.39.  

 

Figura 3.39 – Localização e identificação das secções instrumentadas, alvos topográficos e marcas 

de nivelamento. Adaptado: GeoMonit, 2017. 

Os alvos topográficos foram assim colocados por forma a medir a convergência entre pontos ao longo 

da linha, reduzindo a distância entre secções nas zonas consideradas mais críticas. 

A Figura 3.40, ilustra o também o posicionamento destes instrumentos numa secção tipo. 

  

Figura 3.40 – Secção de instrumentação, com localização e identificação dos alvos topográficos e 

marcas de nivelamento. Adaptado: GeoMonit, 2017. 

S1 S2 S3 S4 S5 
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Pela análise do Relatório do Sistema de Instrumentação e Observação implementado, foi possível 

aferir qual a secção mais condicionante mediante a comparação dos deslocamentos. As figuras 

seguintes ilustram a evolução dos deslocamentos planimétricos segundos os eixos XX’, YY’ e ZZ’.  

 

  

Figura 3.41 – Evolução dos deslocamentos planimétricos na secção 5, segundo o eixo XX’. 

Adaptado: GeoMonit, 2017. 

 

 

  

Figura 3.42 – Evolução dos deslocamentos planimétricos na secção 5, segundo o eixo YY’. 

Adaptado: GeoMonit, 2017. 
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Figura 3.43 – Evolução dos deslocamentos planimétricos na secção 5, segundo o eixo ZZ’. 

Adaptado: GeoMonit, 2017. 

 

Nas figuras supracitadas, é possível discernir os deslocamentos horizontais (eixos XX’ e YY’) e 

verticais (eixo ZZ’) no período correspondente à execução da estrutura de contenção. Neste sentido e 

tendo em consideração os resultados da instrumentação dos alvos topográficos e inclinómetros já 

analisados, esta informação está em concordância com os resultados obtidos entre 9 de Fevereiro e 

23 de Junho. No entanto, os critérios de alerta e alarme não foram ultrapassados, podendo-se 

considerar poucos significativos. 
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4 MODELAÇÃO NUMÉRICA 

4.1 Modelo de cálculo 

O software de elementos finitos utilizado foi o Plaxis 2D V8.2, por forma a simular o processo 

construtivo e o comportamento não linear do solo. Como já foi mencionado no Subcapítulo 2.2.3, é 

um método cujo pensamento crítico e conhecimento a nível da mecânica dos solos são necessários, 

de maneira a tirar partido da análise complexa deste tipo de problemas. 

Neste sentido, tendo em conta as 6 leis constitutivas inerentes ao Plaxis 2D, optou-se pela adopção 

do Hardening-Soil Model, modelo este, cuja superfície de cedência não é única comparativamente ao 

Modelo Elástico Perfeitamente Plástico (Mohr-Coulomb), podendo esta expandir ou contrair mediante 

o endurecimento ou amolecimento, respectivamente (Plaxis Version 8). Por outras palavras, a 

superfície de cedência muda consoante o estado de tensão e um parâmetro de endurecimento, k, 

mantendo a verificação da condição de consistência, à semelhança do analisado no Subcapítulo 

2.2.4 . 

Ao tratar-se de um modelo elastoplástico, permite uma modelação do solo próxima da realidade, com 

ocorrência de deformações irreversíveis (plásticas) antes da rotura, em função da sua rigidez. 

Indicado para vários tipos de solo (arenoso, argiloso e siltoso), torna-se vantajoso utilizar este modelo 

em detrimento de um modelo Elástico Perfeitamente Plástico (Mohr-Coulomb) com rigidez constante 

entre camadas. 

Características básicas do modelo, segundo o Manual do Plaxis referente aos modelos constitutivos: 

Tabela 4.1 – Características base do  Hardening-Soil Model (Plaxis Version 8). 

Parâmetros 

Deformação plástica em estado triaxial drenado 𝐸!"
!"# 

Deformação plástica num ensaio edométrico 𝐸!"#
!"# 

Descarga/recarga elástica 𝐸!"
!"# , 𝜈!"  

Critério de Rotura de Mohr Coulomb 
𝜏 = 𝑐! + 𝜎!! 𝑡𝑎𝑛𝜑′ 

𝑐! ,𝜑 𝑒 𝜓 

 

Em que: 

                                                      𝐸 ≈ 𝐸!"
!"# ≈  𝐸!"#

!"#   e    𝐸!"
!"# ≈ 3𝐸!"

!"#                                                 (3) 
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4.2 Condições iniciais e geometria 

Considerando a análise da instrumentação e monitorização no ponto anterior, Subcapítulo 3.4.4, a 

modelação será feita para o alçado AB. Não tendo existido leituras anómalas em nenhum dos 

alçados, o alçado AB é o que possui maior informação face a deslocamentos horizontais, tendo como 

condicionantes a sua proximidade da galeria do metropolitano e a localização da fachada principal. 

Por conseguinte, a caracterização dos materiais do modelo será feita para a solução de bandas de 

laje, executada nesse alçado. 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Secção transversal do alçado AB. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

Assim, em estado plano de deformação, é possível definir a sua geometria no software Plaxis. Por 

forma a não existir qualquer influência da fronteira, no modelo, a janela considerada foi de 50x35m2.  

Em Standart fixities, as condições de fronteira foram definidas como apoios móveis que permitem os 

deslocamentos verticais na lateral e apoios fixos na base da janela. 

Posteriormente, com o Geometry line, foram definidas as 2 zonas geotécnicas caracterizadas na 

Tabela 4.3., bem como, as linhas que respeitam o faseamento construtivo, aquando da fase de 

escavação. 

Relativamente aos carregamentos, através do comando Distributed load – system A e tendo em conta 

que o alçado em estudo não possui nenhum edifício adjacente, foram definidas as seguintes 

sobrecargas (Memória descritiva, JetSJ): 
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Tabela 4.2 – Condições iniciais de carregamento. 

 Carregamento  

Arruamento vizinho 10 kN/m2 

Fachada a preservar 22 kN/m3 
 

Para a estimativa da sobrecarga relativa à fachada a preservar no alçado AB em estudo, foi 

consultada a norma italiana (OPCM, 2005), tendo em conta a altura da fachada e deduzindo os vãos 

existentes. Deste modo, para a alvenaria de pedra, considerou-se um peso volúmico de 22 kN/m3. 

Todavia, não será considerada no modelo, uma vez que a sobrecarga irá ser encaminhada para o 

solo através dos elementos verticais, materializados por microestacas.  

Por seu turno, com a ferramenta Plate, foi desenhada a parede de contenção com uma altura total de 

13,10 m, isto é, 9,1m de escavação e os 4m de ficha correspondentes às microestacas. 

Por fim, as bandas de laje e galeria do metropolitano foram definidas e caracterizadas de acordo com 

as tabelas Tabela 4.5 Tabela 4.6, respectivamente. Novamente, as bandas de lajes são simuladas 

através da opção Fixed-end anchor e a galeria do metropolitano como Plate. 

O nível freático não foi considerado na definição e análise do modelo, considerando que o se 

encontra abaixo do nível de escavação, como já foi referido. Deste modo, obteve-se o modelo 

ilustrado na seguinte figura. 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Geometria do modelo. Adaptado: Plaxis 2D. 
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4.3 Caracterização do modelo de cálculo 

Através das correlações supracitadas em (3), dos parâmetros de acordo com o Estudo Geológico e 

Geotécnico, bem como, dos dados recolhidos no projeto, segue-se a seguinte tabela que caracteriza 

o modelo Hardening-Soil em cada uma das zonas geotécnicas: 

Tabela 4.3 – Caracterização do modelo Hardening-Soil. 

 Zona Geotécnica 

                                Prof. [m] 

Parâmetros  

Hardening-Soil Model 

ZG1: Aterros 

3,50  

ZG2: Areias argilosas 

> 9,40  

𝛾!"# [kN/m3] 18 22 

𝛾!"#$% [kN/m3] 17 20 

𝑐!  [kN/m2] 0 25 

𝜑’ [º] 30 35 

𝜓 [º] 0 0 

𝐸!"
!"# [kN/m2] 10000 50000 

𝐸!"#
!"# [kN/m2] 10000 50000 

𝑚 [-] 0,5 0,5 

𝐸!"
!"# [kN/m2] 30000 150000 

𝜈!"  [-] 0,2 0,3 

𝑝 
!"# [kN/m2] 100 100 

𝐾!!"  (1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′) [-] 0,5 0,426 

𝑅!  [-] 0,9 0,9 

𝑅!"#  [-] 1,0 1,0 

 

 

Adoptaram-se parâmetros em tensões efetivas, devido a ZG1 ser um depósito recente e ao carácter 

arenoso de ZG2. Por conseguinte, tendo em conta o facto do nível freático se encontrar abaixo do 

fundo de escavação (solos não saturados) considera-se também um comportamento drenado. 
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Os restantes materiais estruturais, correspondentes à parede de contenção, foram também 

caracterizados e definidos como Plate. Segue-se, de forma esquemática, os valores utilizados para a 

rigidez de flexão (EI), rigidez axial (EA), peso (w) e coeficiente de Poisson (𝜈 
 ). 

Tabela 4.4 – Caracterização da Parede de Contenção tipo Berlim Definitivo. 

 

 

Parede de Contenção tipo Berlim Definitivo 

Microestacas 
N80 ø139,7x9mm 

Betão Armado, C30/37 

𝑒 = 0,30𝑚  
Sapata 

E [GPa] 210 33 33 

A [m2/m] 36,94x10-4 0,3 0,75 

I [m4/m] 792,43x10-8 2,25x10-3 35,16x10-3 

Peso 31 kg/ml 25 kN/m3 25 kN/m3 

EA (𝐸×𝑏ℎ) [kN/m] 77,574x104 99x105 24,75x106 

EI (𝐸× !!!

!"
) [kNm2/m] 16,641x102 74,25x103 11,60x105 

w [kN/m/m] 0,31 7,5 18,75 

𝜈 
  0,3 0,2 0,2 

 

De forma análoga à parede de contenção, a sapata foi definida, tendo uma altura de 0,75m e largura 

de 1,20m a partir da parede de contenção. 

Relativamente às lajes de travamento, no software Plaxis, as bandas de laje são definidas como 

Fixed-end anchor, adoptando o comportamento Elástico linear. Tratando-se de um software 2D, 

torna-se necessário efetuar uma compatibilização dos deslocamentos sofridos pela banda de laje 

segundo os planos XZ e YZ, uma vez que a banda de laje está orientada por defeito segundo a 

direcção X e Y (Fernandes, 2016). 

Neste sentido, é necessário definir a Equivalent length, que corresponde a metade da largura de 

escavação, 8,5m, por forma a se determinar a rigidez axial. Esta caracterização é feita através do 

cálculo da flecha, a meio vão, segundo o modelo de viga bi-encastrada.  

Estando a banda de laje sujeita a uma carga distribuída, a flecha é obtida através da seguinte 

equação:  

                                                             𝛿 = 𝑘 !!!

!"
, 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑘 =  !

!"#
                                                                          (4) 

(a( ( 
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Assim, sabendo que o alçado AB possui um comprimento L = 17m, a banda de laje uma largura de 

3,95m e p=1kN/m é possível aferir a rigidez da banda de laje. Por simplificação, foi desprezada a 

inclinação da banda de laje neste alçado. Para fins de calibração, a flecha obtida numericamente foi 

comparada com os resultados obtidos em obra. 

Tabela 4.5 – Caracterização da banda de laje. 

 Banda de laje, C30/37 𝑒 = 0,30𝑚  

E [GPa] 33 

I (!!
!

!"
)  [m4] 5,135 

δ	[m] 1,283x10-6 

EA	[kN/m] 779219 

Lspacing	[m]	 1 

 

Por fim, para a modelação da Galeria do metropolitano, considerou-se uma espessura constante de 

0,5m, definindo-se como Plate. 

Tabela 4.6 – Caracterização da Galeria do Metropolitano de Lisboa. 

 
Galeria do Metropolitano de Lisboa, C20/25 

𝑒 = 0,50𝑚  

E [GPa] 30 

A [m2/m] 51 

I [m4/m] 0,0104 

𝛾 [kN/m3] 25  

EA [kN/m] 15,29x108 

EI (𝐸× !!!

!"
) [kNm2/m] 312500 

w [kN/m/m] 7,5 

 

4.4 Malha de Elementos Finitos  

Estando a geometria definida e os materiais que lhe são inerentes caracterizados, através da 

ferramenta Generate Mesh, é possível criar a malha de elementos finitos, optando-se por uma malha 

de refinamento tipo Fine. O software fornece também a opção de refinamento da malha em 

determinadas zonas do modelo, no entanto, utilizou-se a malha inicialmente gerada (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Malha de elementos finitos. Adaptado: Plaxis 2D. 

Posteriormente, procedeu-se à geração de tensões iniciais para poder efetuar o cálculo de acordo 

com o faseamento construtivo. As fases consideradas encontram-se no seguinte quadro síntese: 

Tabela 4.7 – Faseamento construtivo do modelo, Plaxis 2D. 

 Descrição Observações 

Fase 0 Fase inicial Geração de deslocamentos e tensões. 

Fase 1 
Ativação da galeria do Metropolitano de 

Lisboa 
- 

Fase 2 

Ativação das sobrecargas e execução 

das microestacas da parede Muro de 

Berlim Definitivo 

Nesta fase, apenas o Plate correspondente às 

microestacas está ativo. 

Fase 3 Execução do 1º nível de escavação 

Desativação das camadas do solo. 

Simultaneamente, procedeu-se a uma zeragem dos 

deslocamentos resultantes da fase inicial, através do 

comando Reset displacements to zero. 

Por forma a simular a execução faseada dos painéis 

da parede de contenção (efeito de arco), foi 

adoptado um parâmetro de 0,5 para Σ-Mstage. 

Fase 4 Betonagem da banda de laje de 1º nível 
Ativação da laje, como elemento fixed-end anchor e 

alteração do material da parede de contenção para 

plate correspondente ao betão armado. 

Fase 5 Execução do 2º nível de escavação - 

Fase 6 Betonagem da banda de laje de 2º nível - 

Fase 7 
Execução da escavação até à cota final 

definida em projeto 
- 

Fase 8 Execução da sapata de fundação - 
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4.5 Resultados e análise 

No presente Subcapítulo, seguem-se a deformada e os deslocamentos resultantes da modelação a 

partir da interface Output. 

4.5.1 Deslocamentos 

 

Figura 4.4 – Deformada do modelo na fase final. Adaptado: Plaxis 2D. 

Como é possível verificar na Figura 4.4, obteve-se uma deformada com um deslocamento total de 

15,22mm.  

Deslocamentos Horizontais 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Deslocamentos horizontais na fase final. Adaptado: Plaxis 2D. 
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Pela análise dos resultados dos deslocamentos horizontais na Figura 4.5, é possível observar que o 

deslocamento máximo é de 9,59mm no topo da parede de contenção para o interior da escavação. 

Apesar de estar próximo do critério de alerta de 10mm, é importante referir que a solução modelada é 

uma simplificação da solução executada, cuja primeira banda de laje possui uma ligação à viga de 

coroamento através de uma escora. Esta solidarização, permite o controlo dos deslocamentos 

observados numericamente no topo da parede. Para além do exposto, trata-se da zona geotécnica 

ZG1: Aterros, com reduzidas características geomecânicas. 

Por seu turno, os deslocamentos sofridos na galeria do metropolitano são praticamente nulos, não 

ultrapassando os critérios de alerta e alarme de 7mm e 10mm, respectivamente. 

Deslocamentos Verticais 

 

 

Figura 4.6 – Deslocamentos verticais na fase final. Adaptado: Plaxis 2D. 

Relativamente aos deslocamentos verticais ilustrados na Figura 4.6, deu-se um empolamento do 

terreno na base de escavação, com um deslocamento máximo de 15,22 mm. Neste caso, o critério de 

alerta é ultrapassado, dado o alívio de tensões e descompressão do terreno. Todavia estes 

deslocamentos não irão ser considerados dada a não influência na obra em caso de deslocamentos 

verticais pouco consideráveis e a sua localização. 

Neste sentido, analisando a zona da parede de contenção, verifica-se que os deslocamentos não 

ultrapassam os critérios de alerta e alarme, tendo, no limite, deslocamentos verticais na ordem dos 

6mm, em consequência do empolamento supracitado. 

Mais uma vez, os deslocamentos sentidos na galeria do metropolitano são pouco significativos. 
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Na parede de contenção, os deslocamentos deste elemento foram retirados, estando presentes na 

Figura 4.7. Os resultados vão de encontro aos deslocamentos obtidos no terreno, ocorrendo o 

deslocamento máximo horizontal na ordem dos 10mm no topo e verticais na ordem dos 5mm. 

 

 

 

Figura 4.7 – Deslocamentos da parede de contenção na fase final. Adaptado: Plaxis 2D. 

Por conseguinte, através da interface Curves, foram analisados os deslocamentos horizontais nos 

pontos A,B, C e D ao longo da parede de contenção, nos encontros da parede com as bandas de 

laje, sapata e topo, respectivamente.  

  

Figura 4.8 – Deslocamentos horizontais ao longo do faseamento construtivo. Adaptado: Plaxis 2D. 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 
Fase 6 
Fase 7 

Fase 8 
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Assim, para além ser possível a corroboração dos deslocamentos acima analisados, tanto na parede 

de contenção como no terreno, consegue-se também discernir em qual das fases ocorreram os 

deslocamentos horizontais máximos e, em última instância, comparar os resultados obtidos 

numericamente com os fornecidos pela instrumentação. 

Com efeito, é possível aferir que os deslocamentos horizontais máximos ocorrem no topo da parede 

de contenção durante a Fase 5 - Execução do 2º nível de escavação e Fase 6 - Betonagem da banda 

de laje de 2º nível (Tabela 4.7 – Faseamento construtivo do modelo, Plaxis 2D.). 

 

 

4.6 Comparação dos resultados com a instrumentação 

Considerando os resultados obtidos pela instrumentação, irá ser efectuada uma comparação com os 

resultados obtidos através da modelação numérica. Para esse efeito, utilizaram-se os deslocamentos 

obtidos pelo inclinómetro 1, presentes no  Subcapítulo 3.4.4.1 e pelos alvos topográficos nos 

Subcapítulos 3.4.4.2 e 3.4.4.4. 

4.6.1 Inclinómetro 

Tendo em conta a Figura 4.8, e a análise já efectuado no Subcapítulo anterior, verificou-se que os 

deslocamentos máximos ocorrem no topo da parede de contenção, no ponto D, na ordem dos 11mm. 

Pelos dados obtidos pelo inclinómetro 1, cujo deslocamento máximo é de 8,14mm, observa-se que os 

dados da modelação, apesar de mais conservativos, aproximam-se dos resultados reais. Estando os 

resultados obtidos mais próximos do critério de alerta, no ponto D, verifica-se que as fases em que 

estes deslocamentos máximos ocorrem vão de encontro com os resultados da instrumentação. 

Os deslocamentos horizontais no inclinómetro, como foi referido anteriormente, começaram a ser 

mais significativos aquando da escavação do primeiro nível. Este fenómeno coincide com o salto 

observado na Figura 4.8 na Fase 3 - Execução do 1º nível de escavação, sofrendo um incremento até 

24 de Abril, data esta coincidente com a escavação do 2º nível (Fase 5) e execução da banda de laje 

(Fase 6). 

A Figura 4.9, ilustra a comparação entre os deslocamentos obtidos pelo inclinómetro no dia 24 de 

Abril e os resultados obtidos pela modelação.  
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Figura 4.9 – Análise comparativa dos deslocamentos horizontais entre as leituras obtidas pela 

instrumentação e modelação. 

Através desta análise comparativa, é possível reiterar o anteriormente exposto, observando-se um 

deslocamento máximo, no topo, nas Fases 5 e 6 a par das leituras obtidas pela instrumentação. No 

entanto, como é possível verificar, dos 4m aos 8m, sensivelmente, o andamento destas fases muda, 

obtendo-se deslocamentos inferiores aos reais. Esta diferença, é uma consequência da consola 

materializada pela banda de laje do 1º nível, influenciando a evolução em profundidade dos 

deslocamentos. Neste sentido, não é possível comparar os deslocamentos nessas profundidades e 

ao nível da galeria do metropolitano, dadas as condições de apoio consideradas. Caso tivesse sido 

considerada na modelação a escora metálica ou uma banda de laje no topo, teríamos um andamento 

diferente e não dependente da deformada da consola. 

4.6.2 Alvos topográficos 

Em relação às leituras dos alvos topográficos, verificou-se que se dá um empolamento de cerca de 

1mm a 5 de Abril, coincidindo com a escavação e betonagem dos painéis no 2º nível, até 23 de 

Junho. Comparativamente aos resultados obtidos pela modelação, verifica-se que na zona onde o 

alvo topográfico está localizado (nível -1), temos deslocamentos verticais na ordem dos 5mm na fase 

final. Considera-se assim uma boa aproximação, não ultrapassando os critérios de alerta e alarme.  

Relativamente aos deslocamentos verticais máximos obtidos pela modelação, considerando que 

estes se dão na base e interior da escavação, não possuímos dados suficientes para aferir e 

comparar as diferenças face aos resultados reais. 
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4.6.3 Galeria do Metropolitano de Lisboa 

Tendo em conta a localização do edifício, de acordo com a Figura 4.10, é possível aferir o sentido dos 

deslocamentos obtidos pela instrumentação e, consequentemente, efetuar uma comparação com os 

resultados obtidos pela modelação.  

 

 

Figura 4.10 – Localização e identificação das secções instrumentadas em relação ao edifício em 

estudo. Adaptado: GeoMonit, 2017. 

Deslocamentos Horizontais 

A partir das leituras da instrumentação, segundo o eixo YY’, obtiveram-se deslocamentos nos Alvos 

51, 52 e 53 inferiores a -2,5mm. Pela modelação consegue-se verificar que o sentido dos 

deslocamentos horizontais vai de encontro ao resultados reais, com valores bastante próximos, como 

se pode observar na Figura 4.11. 

 
Figura 4.11 – Deslocamentos horizontais na zona Galeria do Metropolitano. Adaptado: Plaxis 2D. 

S1 S2 S3 S4 S5 

Estação 
Parque 

Estação 
São Sebastião 

Edifício em estudo 
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Deslocamentos Verticais 

Os deslocamentos verticais no alvos topográficos 51, 52 e 53, segundo o eixo ZZ’, são praticamente 

nulos. Por seu turno, na modelação verificam-se deslocamentos verticais bastantes próximos dos 

reais. 

 

Figura 4.12 – Deslocamentos horizontais na zona Galeria do Metropolitano. Adaptado: Plaxis 2D. 

 

 

Deste modo, é possível concluir que apesar dos resultados se aproximarem dos reais, ultrapassam 

ligeiramente os critérios de alerta na parede de contenção a nível de deslocamentos horizontais. Por 

seu turno, o empolamento máximo verificado não foi passível de comparação. Apesar das razões já 

mencionadas, os resultados obtidos devem-se também à escolha dos parâmetros e simplificações 

consideradas aquando da modelação. 

Em relação aos deslocamentos horizontais e verticais na galeria do metropolitano, pode-se 

considerar que o modelo constituiu uma boa aproximação. 

 

 

 

 

 



   

 

 

63 

5 SOLUÇÃO ALTERNATIVA 

No presente capítulo é apresentada uma solução alternativa com base no modelo apresentado nos 

capítulos anteriores e na solução que foi implementada e objecto de modelação. É importante referir 

que, caso tivesse sido realizada uma retroanálise, poder-se-ia utilizar essa parametrização aquando 

da verificação destas soluções, levando a melhores resultados. Por seu turno, teve-se em 

consideração a proximidade da galeria do metropolitano neste alçado em estudo, AB. 

Deste modo, uma solução viável seria o travamento da contenção através de vigas treliçadas que 

garantissem a continuidade das lajes dos outros alçados. Esta solução para além de ser mais leve é 

também um método expedito, todavia, possui uma rigidez inferior às bandas de laje, podendo, 

também, ter problemas de encurvadura. Além do exposto, contrariamente às bandas de laje, estas 

vigas não serão implementadas na estrutura definitiva, constituindo um travamento provisório. 

Na Figura 5.3, encontra-se a solução alternativa esquematizada. Para efeitos de uma análise 

económica, presente no Subcapítulo seguinte, foi efectuado um pré-dimensionamento da solução. 

Deste modo, considerou-se uma altura de 3m entre cordas e montantes espaçados de 2,6m, como 

ilustrado na Figura 5.1. Além do exposto, definiram-se perfis laminados, HEB, recorrentes neste tipo 

de solução, com ligação à parede de contenção, através de soldadura com chapas de ligação 

(chapas de gousset). No 2º e 3º nível de escavação, a viga treliçada não terá as escoras assinaladas 

a azul, dada a localização das ancoragens nesses níveis. 

Note-se que, em vigas de altura constante, a sua altura é normalmente pré-dimensionada 

assumindo um modelo de consola, ℎ = !
!" ! !"

, no entanto, tendo em conta que a viga será 

apoiada em microestacas, definiu-se uma altura da mesma ordem de grandeza que a 

solução das bandas de laje. 

 

Figura 5.1 – Modelo viga treliçada da solução alternativa no 1º nível. 
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Por forma a permitir a execução das lajes definitivas, foram definidos 3 níveis de vigas treliçadas 

(Figura 5.4) intercaladas com as lajes. Deste modo e considerando os resultados da modelação e 

leituras da instrumentação, é possível controlar os deslocamentos horizontais máximos no topo da 

parede de contenção, não recorrendo às escoras HEB 180, uma vez que o travamento se encontra 

mais próximo do topo. 

Através do cálculo dos impulsos do terreno, obteve-se uma força máxima de 183kN/m a considerar 

em cada nível de viga treliçada. Com efeito, tendo a carga associada a cada viga, estamos em 

condições de verificar o estado limite último de resistência à encurvadura por varejamento e definir 

um perfil HEB.  

O seu comportamento estrutural será baseado na distribuição dos esforços axiais nos seus 

elementos, com base num modelo de viga simplesmente apoiada, de acordo com a Figura 5.2 

(Oliveira Pedro & Mendes, 2017). 

 

Figura 5.2 – Modelo simplesmente apoiado da viga treliçada da solução alternativa. Adaptado: 

Oliveira Pedro & Mendes, 2017. 

Na Tabela 5.1, segue-se um quadro síntese com os esforços obtidos a meio vão, segundo o modelo 

de viga simplesmente apoiada. 

Tabela 5.1 – Esforços a meio vão da viga treliçada. 

L [m] h [m] p [kN/m] Mmáx [kNm] C=T=Nsd [kN] 

16 3 183 5856 1952 
 

Assim e de acordo com o Eucódigo 3 (CEN, 2010), tem-se que: 

                                                                𝑁!,!" ≥  𝑁!"                                                            (4) 

Mmáx	

p	[kN/m]	

L	
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Em que: 

𝑁!,!" - valor de cálculo da resistência à encurvadura. 

𝑁!"   - valor de cálculo do esforço axial. 

Por forma a verificar a resistência à encurvadura, recorre-se à expressão seguinte: 

                                                                    𝑁!,!" =  !"!!
!!!

                                                                    (5) 

Onde: 

𝜒 - coeficiente de redução para o modo de encurvadura relevante. 

𝑓! - tensão de cedência do aço. 

𝛾!! - coeficiente parcial de segurança. 

Através do pré-dimensionamento da solução, optou-se por um perfil HEB 200, com as seguintes 

características: 

Tabela 5.2 – Características do perfil HEB para a solução viga treliçada. 

 A [mm2] iy [mm] 

HEB 200 7810 85,4 
 

A resistência à encurvadura foi assim verificada de acordo com a Tabela 5.3, que resume os valores 

considerados e obtidos aquando desta verificação. O comprimento de encurvadura no plano de 

encurvadura considerado, Lcr, assume um modelo de viga simplesmente apoiada correspondente a 

2,60m. 

Tabela 5.3 – Verificação da segurança à encurvadura para a solução da viga treliçada. 

 Lcr [m] 𝜆  Curva (y-y) 𝜒 𝑓! [MPa] 𝛾!! 𝑁!,!" [kN] 𝑁!" [kN] 

HEB 200 2,60 0,35 b 0,94 275 1,00 2018,89 1952 

 

Sendo a esbelteza normalizada dada pela seguinte expressão: 

                                                                          𝜆 = Lcr 

!
!
!!

                                                              (6) 
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Neste sentido, segue-se, de forma esquemática, a solução alternativa da viga treliçada no Alçado AB. 

 

Figura 5.3 – Planta de dimensionamento com a implementação de vigas treliçadas no Alçado AB. 

Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 

Por forma a ilustrar o faseamento construtivo, assinalou-se a vermelho a nova construção na 

Figura 5.4 e a amarelo, na Figura 5.5, os elementos a demolir. Como já foi referido, as vigas 

treliçadas constituem um travamento provisório da parede de contenção, sendo desativadas 

aquando da execução da estrutura definitiva. Neste sentido, após a execução das lajes 

definitivas, de baixo para cima, estes elementos serão removidos. 

 rhg 
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Figura 5.4 – Corte do alçado AB com a solução de vigas treliçadas a implementar .  

Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 

Figura 5.5 – Corte do alçado AB com a solução de vigas treliçadas a remover, após a construção 

da estrutura definitiva. Adaptado: JetSJ, Julho 2016.  
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5.1 Análise económica das soluções 

Para efeitos de comparação, efetuou-se uma breve análise económica diferencial, em relação ao 

Alçado AB, da solução executada e da solução alternativa. Esta análise detém um papel 

determinante na aferição de qual a solução economicamente mais viável.  

Para a estimativa do custo inerente a cada solução, apenas se aferiu os elementos que variam dentro 

de cada alternativa. Mais concretamente, os trabalhos necessários à execução das lajes de 

travamento e vigas treliçadas. É importante referir que a solução alternativa, como já foi mencionado, 

constitui um travamento provisório. Neste sentido, foi considerada a execução da laje definitiva, 

correspondente a esse troço, na estimativa do seu custo.  

O custo relativo à execução das microestacas também foi considerado em ambas as soluções, dado 

constituir um apoio tanto às bandas de laje como às vigas treliçadas, no alçado AB. No entanto, o 

valor da sua mobilização e desmobilização (artigo 1.1) foi aferido para o total de microestacas. 

Considerando a dimensão da viga treliçada, é também necessário considerar o seu transporte, dada 

a impossibilidade de fabricar a treliça em oficina e colocá-la em obra através da grua com o seu 

comprimento total. Com efeito, considerou-se a soldadura dos elementos em fábrica, dividindo a 

treliça em dois módulos com cerca de 7,80m. Posteriormente, a estrutura é montada in-situ através 

de ligações aparafusadas topo a topo. Desta forma, é garantido o ambiente controlado exigido para 

este tipo de procedimento, reduzindo a necessidade de soldar em obra. 

Por seu turno, foram considerados perfis com 12m de comprimento máximo transportável para a 

determinação do número de perfis a serem fornecidos. Por forma a estimar o custo das ligações 

efetuou-se 5% sobre o valor de desperdício. 

Nos subcapítulos seguintes, segue-se a análise económica de cada uma das soluções. 
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5.1.1 Solução executada com lajes de travamento 

Tabela 5.4 – Análise económica da solução com lajes de travamento para o alçado AB. 

 

 un 
Quantidade 

aferida 
Preço 

unitário 
Subtotal 

€ 
1. Microestacas     

1.1 

Mobilização e desmobilização do equipamento 
para execução das microestacas, incluindo corte e 
remoção posterior, nos locais necessários, após a 
execução da estrutura definitiva. 

vg 1 - 3000 

1.2 

Fornecimento e aplicação de microestacas para 
apoio da parede de contenção e bandas de laje, 
incluindo uniões exteriores, soldaduras, 
fornecimento de tubo, furação e injeção de 
selagem. 

m 170 80€/m 13600 

2. Betão in-situ     

2.1 

Fornecimento e transporte de betão de classe 
C30/37 nas bandas de laje para travamento da 
parede de contenção, com 30cm de espessura, 
incluindo o fornecimento e colocação de armadura, 
aço A500NR com empalmes associados, cofragem 
e trabalhos complementares. 

m3 40,80 360€/m3  14688 

3. Escoras     

3.1 Colocação e posterior remoção das escoras em 
perfis HEB 180 em aço S275JR. 

vg 1 - 42 

3.2 
Fornecimento de escoras em perfil HEB 180 em 
aço S275JR, incluindo cutelos, chapas de testa e 
chumbadouros de fixação. 

kg 725 0,80€/kg 580 

 Total € 31910 
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5.1.2 Solução alternativa com vigas treliçadas 

Tabela 5.5 - Análise económica da solução com vigas treliçada para o alçado AB. 

 

 un 
Quantidade 

aferida 
Preço 

unitário 
Subtotal 

€ 
1. Microestacas     

1.1 

Mobilização e desmobilização do equipamento 
para execução das microestacas, incluindo corte e 
remoção posterior, nos locais necessários, após a 
execução da estrutura definitiva. 

vg 1 - 3000 

1.2 

Fornecimento e aplicação de microestacas para 
apoio da parede de contenção e vigas treliçadas, 
incluindo uniões exteriores, soldaduras, 
fornecimento de tubo, furação e injeção de 
selagem. 

m 170 80€/m 13600 

2. Betão in-situ     

2.1 

Fornecimento e transporte de betão de classe 
C30/37 no troço de laje definitiva, com 30cm de 
espessura e 4m de largura, incluindo o 
fornecimento e colocação de armadura, aço 
A500NR com empalmes associados, cofragem e 
trabalhos complementares. 

m3 40,80 300€/m3 12240 

3. Viga treliçada     

3.1 
Colocação e posterior remoção das escoras em 
perfis HEB 200 em aço S275JR, para execução da 
viga treliçada. 

vg 1 - 308 

3.2 
Fornecimento de escoras em perfil HEB 200 em 
aço S275JR, incluindo cutelos, chapas de testa e 
chumbadouros de fixação 

kg 14360 0,85€/kg 12206 

 Total € 41354 
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5.1.3 Comparação da análise económica das soluções 

Como é possível verificar pelas tabelas, Tabela 5.4 e Tabela 5.5, a solução executada possui um 

custo inferior, dado não recorrer a perfis laminados em elevado número, quando comparada com a 

solução alternativa. Apesar do preço unitário do betão ser inferior, devido à não consideração dos 

reforços na banda de laje em consola, este valor é acrescido face à solução executada que já 

considera estes elementos de travamento na estrutura definitiva. 

No entanto, ao ser uma solução de rápida execução relativamente ao tempo de presa para que o 

betão ganhe rigidez, nem estando dependente das condições climatéricas aquando da betonagem, a 

solução de vigas treliçadas poderá aumentar as frentes de trabalho e, consequentemente, diminuir o 

tempo de execução durante os trabalhos de escavação. Este factor está, assim, dependente do 

planeamento da obra e poderá conduzir a uma redução dos prazos estipulados. 
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6 CONCLUSÕES 

6.1 Considerações finais 

Ao longo da presente dissertação, tendo em conta o panorama socioeconómico e cultural, 

considerou-se a importância da reabilitação na nossa sociedade e como as soluções de contenção 

periférica se enquadravam neste âmbito. 

Neste sentido, por forma a perceber as suas limitações e condicionamentos, foi efectuada uma 

análise comparativa entre as soluções de contenção periférica. Sendo o contexto desta dissertação 

focado num caso de estudo situado na Avenida António Augusto Aguiar, nº84, em Lisboa, efetuou-se 

uma revisão bibliográfica que fosse de encontro à solução executada, tecnologia do tipo “Berlim 

definitivo”, travada através de ancoragens provisórias e de bandas de laje. 

Através das visitas à obra e dos elementos facultados, tornou-se possível fazer um levantamento dos 

condicionamentos existentes e descrição da solução implementada. O Plano de Instrumentação e 

Observação foi de elevada importância para a concretização dos objectivos definidos, permitindo a 

análise e a escolha do alçado para a modelação numérica da solução. 

Com efeito, não havendo deslocamentos anómalos e sendo o alçado AB o que possuía mais 

informação a nível de instrumentação e proximidade da galeria do metropolitano, foi efectuado um 

modelo através do software Plaxis 2D. Esta modelação permitiu estudar o comportamento do solo e 

da parede de contenção. Os resultados, no geral, foram satisfatórios, apesar de alguns valores de 

deslocamentos no terreno e na parede de contenção terem sido ultrapassados face ao critério de 

alerta definido. Para além de se ter recorrido a simplificações ao longo do processo de modelação, e 

na própria caracterização do modelo, em particular ao nível da escolha de parâmetros, trata-se de um 

software 2D, onde o comportamento de determinados elementos da solução é uma aproximação. 

Considerando os resultados obtidos numericamente, foi possível efetuar uma comparação com os 

resultados reais ao longo do faseamento construtivo. Neste caso e recorrendo às leituras do 

inclinómetro e alvos topográficos, concluiu-se que a modelação ia de encontro ao obtido pela 

instrumentação, em termos de deslocamentos horizontais na parede de contenção, detectando-se 

maiores deslocamentos aquando da execução da escavação e betonagem da banda de laje do 

2ºnível.  

Com base nos resultados obtidos, fez-se um pré-dimensionamento de uma solução alternativa que 

pudesse ser implementada, efetuando um levantamento das suas vantagens e desvantagens através 

de uma análise económica comparativa. 
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Em conclusão, o Plano de Instrumentação e Observação teve um papel fulcral na execução deste 

trabalho, permitindo a escolha do alçado a estudar e a validação de resultados. Esta monitorização 

torna-se determinante para que benefícios, tanto do ponto de vista construtivo, económico e de 

segurança, sejam garantidos.  

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Considerando o constante crescimento demográfico e execução de estruturas de contenção que 

visam o crescente aproveitamento do espaço subterrâneo, torna-se relevante efetuar estudos 

comparativos entre soluções por forma a optimizar o processo construtivo. Assim, no contexto desta 

dissertação, poderiam ser desenvolvidos os seguintes estudos: 

• Análise paramétrica sobre os parâmetros mais relevantes para o comportamento da solução 

em estudo (Retroanálise). 

• Melhorar simulação das condições de apoio. 

• Optimizar a solução executada, efetuando um estudo de uma solução com menos um nível 

de travamento (piso -2). 

• Tendo em conta as soluções alternativas expostas, efetuar uma modelação das soluções 

propostas. 

• Modelação num software 3D, SAP2000, para colmatar as limitações deste programa 

bidimensional, aquando da caracterização das bandas de laje e os restantes elementos. 

• Estudo do comportamento sísmico da estrutura de contenção. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – SONDAGENS MECÂNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 – Diagrama de sondagem, S1. Fonte: Geotest, 2015. 
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 Figura A.2 – Amostra recolhida da sondagem S1. Fonte: Geotest, 2015. 
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 Figura A.3 - Diagrama de sondagem, S2. Fonte: Geotest, 2015. 
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Figura A.4 - Amostra recolhida da sondagem S2. Fonte: Geotest, 2015. 
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Figura A.5 - Diagrama de sondagem, S3. Fonte: Geotest, 2015. 
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Figura A.6 - Amostras recolhidas da sondagem S3. Fonte: Geotest, 2015. 
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ANEXO B – VISITAS À OBRA 

Foram efectuadas visitas à obra, desde 17 de Novembro de 2016 a 14 de Junho de 2017. Das quais 

se realizou um levantamento dos trabalhos executados. 

Visita dia 17 de Novembro de 2016 – Recalçamento das fachadas e empenas a conservar. 

 

Figura B.1 – Trabalhos necessários à execução da viga de recalçamento. 

Visita dia 16 de Dezembro de 2016 – Trabalhos de escavação. 

 

Figura B.2 – Trabalhos de escavação através de meios mecânicos. 
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Visita dia 20 de Janeiro de 2017 – Execução dos painéis primários do 1º nível de escavação 

 

Figura B.3 – Escavação e montagem das armaduras dos painéis primários e respectiva betonagem. 

 

Visita dia 10 de Fevereiro de 2017 – Betonagem da banda de laje do 1º nível no Alçado AB 

 

Figura B.4 – Betonagem da banda de laje do 1º nível, Alçado AB. 
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Visita dia 24 de Fevereiro de 2017 – Betonagem dos painéis primários no Alçado AD, estando a 

banda de laje do 1º nível já executada no Alçado AB com o travamento de escoras metálicas HEB180 

instalado. 

 

Figura B.5 – Betonagem dos painéis através do pico de pato, Alçado AD. 

Visita dia 10 de Março de 2017 – Escavação do 2º nível 

 

Figura B.6 – Trabalhos de escavação do 2º nível. 
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Visita dia 24 de Março de 2017 – Betonagem dos painéis primários do 2º nível no Alçado BC. 

 

Figura B.7 – Betonagem dos painéis primários do nível -2, Alçado BC. 

 

Visita dia 7 de Abril de 2017 – Execução dos painéis nos restantes alçados e tensionamento das 

ancoragens no Alçado BC. 

 

Figura B.8 – Frentes de trabalho no 2º nível de escavação. 
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Visita dia 20 de Abril de 2017 – Betonagem da banda de laje do 2º nível 

 

Figura B.9 – Execução da banda de laje do 2º nível, Alçado BC. 

Visita dia 10 de Maio de 2017 – Trabalhos de escavação do 3º nível e betonagem dos painéis 

primários/secundários da sapata. 

 

Figura B.10 – Trabalhos de escavação do 3º nível. 
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Visita dia 14 de Junho de 2017 – Execução dos núcleos e continuação dos trabalhos de escavação 

do 3º nível. 

 

Figura B.11 – Execução dos núcleos. 
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ANEXO C –  INCLINÓMETRO I1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 – Deslocamento horizontais acumulados no inclinómetro I1. Fonte: Mota-Engil, 2017. 
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Figura C.2 - Deslocamento horizontais relativos no inclinómetro I1. Fonte: Mota-Engil, 2017. 
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ANEXO D – PESO VOLÚMICO DA FACHADA 

 

Figura D.1 – Peso volúmico da alvenaria de pedra, para ação sísmica, considerado na fachada a 

preservar. Fonte: OPCM, 2005. 
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ANEXO E – SOLUÇÃO ALTERNATIVA  

 

Figura E.1 – Planta de dimensionamento da solução alternativa com viga treliçada em perfis 

metálicos HEB 200. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 
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Figura E.2 - Cortes do alçado AB com a solução de vigas treliçadas a implementar e a remover em 

fase definitiva. Adaptado: JetSJ, Julho 2016. 

 


