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Resumo 

A crescente necessidade de melhorar serviços em área densamente urbanizadas, pressupõe a 

construção de infraestruturas, aproveitando o subsolo e libertando espaço à superfície para atividades 

mais nobres, melhorando assim a qualidade de vida da população. 

Nesta dissertação, foi feito o acompanhamento dos trabalhos de escavação e execução da estrutura 

de contenção de um Hotel na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, onde foi instalada uma estrutura para 

contenção da empena de um dos edifícios contíguos fundada na área a escavar. Para conter o solo, 

optou-se pela execução de paredes de Berlim definitivos travados por bandas de laje, sendo que para 

viabilizar esta solução, recorreu-se à técnica de melhoramento de solos Deep Soil Mixing. 

A par do acompanhamento, foram analisados os movimentos dos edifícios contíguos, do túnel do 

metropolitano de Lisboa, da estrutura de contenção da empena, da estrutura de contenção periférica e 

do solo a tardoz da contenção, registados pelos instrumentos de monitorização, procurando relações 

causa-efeito, com intuito de compreender os fenómenos ocorridos. 

Em simultâneo, procedeu-se à simulação da estrutura de contenção periférica em Plaxis 2D, um 

programa de elementos finitos, e foram comparados os resultados destes obtidos com os valores 

observados na monitorização. 

Por fim, procedeu-se à análise comparativa entre a solução implementada e outras soluções de 

contenção frequentemente utilizadas, nomeadamente paredes moldadas e cortinas de estacas 

moldadas, e ainda da solução de tratamento de terreno aplicada com outra recorrentemente utilizada 

para o mesmo efeito, o jet grouting. 

 

Palavras-Chave 
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Abstract 

The growing need to improve services in urban areas, puts pressure on infrastructure construction, 

taking advantage of the underground and releasing surface space for nobler activities, thereby improving 

the population quality of life. 

In this dissertation, was followed the excavation and execution of an earth retaining structure for an hotel 

with two basements in Almirante Reis Avenue, in Lisbon. To retain the ground, it was chosen a Berlin 

wall solution braced by slab bands and, complemented by a Deep Soil Mixing solution as soil 

improvement technique. 

At the same time, the movements of the contiguous buildings, as well as the Lisbon Metro tunnel under 

the Almirante Reis Avenue and the peripherical earth retaining structure, were monitoring. 

It was analysed the peripherical earth retaining structure behaviour using Plaxis 2D, a finite element 

software, and compared the results obtained with the values observed on site through the monitoring. 

Finally, a comparative analysis was made between the implemented solution and possible alternatives, 

namely diaphragm walls and bored piles retaining walls, and the applied ground improvement technique 

with other common solution, the jet grouting. 

 

Key-words 

Excavation, Facade retention, Berlin wall, Modelling, Monitoring  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento geral 

Portugal foi reconhecido como um dos melhores destinos turístico do mundo nos últimos anos, 2017 e 

2018, pelos World Travel Awards. Lisboa, como capital do país, é, naturalmente, uma das cidades e 

regiões mais procuradas, tanto por turistas, como por investidores. Pode dizer-se que Lisboa “está na 

moda”.  

Acompanhando a procura e a valorização imobiliária, segue a necessidade de melhoramentos nas 

estruturas existentes e no nível de serviços prestados, que acompanhe as exigências, neste caso, do 

ramo hoteleiro. No centro de Lisboa, muitos dos edifícios são centenários e ainda não intervencionados, 

apresentando avançado nível de degradação e sem condições de segurança. Apesar da legislação em 

vigor considerar alguns dos edifícios no centro da cidade como património cultural e arquitetónico, 

prevendo a conservação da fachada desses edifícios, quando estes têm valor arquitetónico ou histórico 

[1], quando esta não se aplica, a demolição total para construção nova constitui uma opção 

economicamente atrativa. 

Nos grandes centros urbanos, devido à grande densidade populacional e de infraestruturas, existe uma 

tendência crescente para construção subterrânea, com o objetivo de libertar espaço à superfície para 

atividades mais nobres com vista à melhoria da qualidade de vida da população, alimentado pela 

imposição de limitação de cércea do edificado. 

Cruzando estes aspetos, do ponto de vista da hotelaria, continuando a privilegiar um uso mais nobre 

do espaço superficial, atividades secundárias e serviços são transferidos para pisos subterrâneos. 

Um exemplo é o Hotel Estrela dos Santos, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, cuja escavação e 

contenção periférica dos pisos enterrados constitui o caso de estudo desta dissertação, já após 

demolição total do edifício previamente existente. 

Esta obra prevê uma escavação numa zona urbana densa, onde os edifícios vizinhos, antigos e 

sensíveis, e a proximidade à galeria do Metropolitano de Lisboa tornam a alteração do existente, em 

particular do solo, muito condicionada. A necessidade de instalação de uma estrutura de contenção de 

empena num dos edifícios vizinhos apoiada no terreno a escavar torna a obra ainda mais desafiante. 

A construção de estruturas subterrâneas em meio urbano implica a aplicação de contenções periféricas 

por meio de estruturas de suporte flexíveis, que permitam escavar na vertical, maximizando a área útil, 

garantindo a segurança. Existem diferentes soluções para contenção periférica, sendo a sua 

aplicabilidade dependente de vários fatores, dos quais se destacam as condições geológico-

geotécnicas e de vizinhança do local. 

O acompanhamento dos trabalhos de escavação e execução da contenção periférica da referida obra 

contribuiu significativamente para a realização deste trabalho.  
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1.2 Objetivos da dissertação 

Com esta dissertação pretende-se, em primeiro lugar, acompanhar os trabalhos de escavação e 

contenção periférica em meio densamente urbano, junto ao túnel do Metropolitano de Lisboa, com 

contenção da empena de edifício vizinho e simultaneamente analisar os movimentos registados pelos 

instrumentos de monitorização, com vista à compreensão das relações causa-efeito. A solução de 

contenção periférica implementada corresponde a uma estrutura do tipo Berlim definitivo, também 

designado de muro de Munique, travada com bandas de laje e perfis metálicos como escoras de canto. 

Em segundo lugar, pretende-se analisar o comportamento da solução de contenção periférica 

implementada no caso de estudo, com base nos pressupostos de dimensionamento da solução, 

nomeadamente com o conhecimento existente sobre o terreno. Para esse efeito, recorreu-se a um 

software de elementos finitos, frequentemente utilizado e desenvolvido para aplicação em problemas 

geotécnicos, Plaxis 2D. 

Em terceiro lugar, pretende-se comparar os resultados dos modelos com os registos da instrumentação 

colocada em obra, com vista à conclusão sobre a capacidade de previsão dos movimentos reais, em 

função das limitações e hipóteses assumidas, por parte dos modelos. 

Em quarto lugar, pretende-se comparar e discutir a viabilidade da aplicação de técnicas alternativas às 

implementadas para contenção do terreno, numa perspetiva prática. 

1.3 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos. 

O primeiro capítulo corresponde à introdução desta dissertação, começando pelo seu enquadramento 

geral, explicitando o seu contexto, seguindo-se a apresentação dos objetivos e estrutura deste trabalho. 

No segundo capítulo consta a fundamentação teórica respeitante aos aspetos mais relevantes 

abrangidos pelo caso de estudo, em particular estruturas de contenção flexíveis escoradas e técnicas 

de tratamento de solos. Este permite um melhor enquadramento e compreensão dos assuntos 

estudados. 

No terceiro capítulo é apresentado o caso de estudo. Faz-se um registo de acompanhamento da obra 

e são analisados os movimentos detetados pelos instrumentos de monitorização.  

São ainda apresentados, no capítulo quarto, os resultados da modelação em Plaxis 2D de dois 

alinhamentos. Posteriormente é feita a comparação entre a monitorização e a modelação. 

No capítulo quinto é feita uma análise comparativa entre a solução implementada e soluções 

alternativas, fazendo um balanço das vantagens e desvantagens das principais técnicas, tendo uma 

perspetiva prática de aplicação neste caso de estudo. 

No sexto e último capítulo apresentam-se as conclusões gerais do estudo realizado e são apresentadas 

sugestões de desenvolvimentos futuros. 
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2 Estruturas de suporte flexíveis 

As escavações para construção de pisos enterrados, sobretudo em zonas urbanas, carecem de uma 

estrutura que contenha o terreno. O comportamento destas estruturas, assim como as técnicas 

construtivas das diversas soluções amplamente implementadas já foram alvo de inúmeros estudos. 

Neste capítulo pretende-se abordar, sucintamente, o conhecimento previamente adquirido sobre 

estruturas de suporte flexíveis e focar, em particular, nos muros de Berlim definitivos. Pretende-se ainda 

abordas as técnicas de tratamento de terreno, as suas aplicações e processos construtivos, 

nomeadamente no que diz respeito à solução utilizadas neste caso de estudo. 

De acordo com [2], as estruturas de suporte flexíveis são as que se caracterizam por, sob efeito da 

distribuição de pressões de terras que sobre estas atuam, sofrerem deformações por flexão que podem 

condicionar a grandeza e distribuição dessas mesmas pressões de terras e, portanto, dos esforços de 

dimensionamento. Por outras palavras, o diagrama de pressões de terras que atua nestas estruturas 

altera com a deformabilidade desta, e consequentemente os esforços alteram também. Assim, a 

questão central é a interação solo-estrutura [3]. 

Neste tipo de estrutura estão incluídas as estacas-prancha, paredes moldadas, cortinas de estacas e 

muros de Berlim. Estas podem ser auto-portantes, mono-apoiadas ou multi-apoiadas. A distribuição de 

pressões de terras depende da deformabilidade da cortina, das suas condições de apoio e do estado 

inicial de tensão do terreno [3]. 

2.1 Cortinas multi-escoradas 

As escoras são frequentemente dispostas em vários níveis e apoiadas em faces opostas da escavação. 

No entanto, em escavações em grandes áreas, o apoio em faces opostas deixa de ser viável, adotando-

se escoras inclinadas ligadas convenientemente à base da escavação. 

O deslocamento deste tipo de cortinas é travado pela elevada rigidez axial dos elementos que atuam 

como escoras, que funcionam sobretudo à compressão, o que não acontece em cortinas ancoradas, 

cujo funcionamento não depende da rigidez dos elementos de travamento, mas sim da rigidez da 

própria parede e da tensão que as ancoragens exercem na cortina, dependendo do pré-esforço nelas 

aplicado [3]. O movimento de uma cortina pode ser descrito como a rotação para  o interior da 

escavação em torno do topo, no entanto, o movimento real depende de fatores como a altura enterrada 

(ficha), as condições de apoio (posição das escoras), existência e distância a terreno competente, ou 

da rigidez da cortina [3]. 

Uma cortina apoiada por bandas de laje em vários níveis pode ser equiparada, em termos de 

comportamento, a uma cortina multi-escorada. 
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2.2 Impulsos de terras 

Em estruturas de suporte flexíveis, sendo um problema de interação solo-estrutura, não pode ser 

adotado nenhuma teoria de impulsos utilizada em estruturas de contenção rígidas [3]. 

Assim, de um conjunto de medições de esforços em escoras aplicadas em cortinas surgiram os 

diagramas de pressões aparentes de Terzaghi e Peck (Figura 2.1), cuja finalidade é o uso generalizado 

para estimar as cargas nas escoras de qualquer cortina deste tipo. Acrescenta-se que é costume a 

carga das escoras estimada por estes diagramas ser multiplicada por fatores de 1.2 em areias e 2 em 

argilas [3]. 

 

Figura 2.1 - Diagramas aparentes de Terzaghi e Peck, [3]. 

No caso de cortinas ancoradas, uma vez que a rigidez dos elementos de travamento é secundária e 

estes não funcionam por imposição de deslocamento, estes diagramas servem para estimar a carga a 

aplicar nas ancoragens. 

2.3 Muros de Munique ou Berlim definitivo 

Os muros de Munique ou muros de Berlim definitivos consistem em painéis de betão armado que 

preenchem continuamente o espaço entre perfis metálicos cravados no terreno ou microestacas. Esta 

solução é pouco rígida no plano perpendicular ao seu e recorre aos elementos de aço para transmissão 

de cargas verticais ao terreno [4]. 

A execução deste tipo de estrutura de suporte flexível é feita de cima para baixo com o andamento da 

escavação e progressiva execução dos elementos de travamento horizontal. Tem como limitação o 

facto de permitir a descompressão do terreno a conter entre a escavação e a execução dos painéis [4]. 

A sua implementação é comum sobretudo devido à sua fácil e económica execução, sem exigência de 

mão-de-obra e equipamento especializados. No entanto, o tempo de construção, com cerca de um mês 

por piso em edifício correntes em meios urbanos, pode constituir um inconveniente, além da dificuldade 

de controlo de deslocamentos que esta implica [4]. 

O facto desta técnica exigir que o terreno tenha alguma coesão, de maneira a que os paramentos 

escavados, entre 2 e 4 metros de altura e largura [4], se mantenham verticais e a descompressão seja 
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tão reduzida quanto possível, pode levar a que a sua execução apenas seja viável por intermédio do 

tratamento do terreno no tardoz. 

Uma vez que os muros de Munique não dão garantia de estanqueidade, a sua aplicação não se adequa 

completamente em zonas com nível freático elevado ou com percolação elevada de água. 

A execução deste tipo de contenções poder originar descompressão do solo ou induzir vibrações no 

solo decorrentes da instalação dos perfis metálicos, o que no caso de existirem estruturas vizinhas 

sensíveis a assentamentos nas proximidades pode constituir uma condicionante importante à sua 

implementação. Ainda assim, além do facto desta solução não exigir grande espaço de estaleiro e ter 

a possibilidade de ser implementada em área reduzidas, é muito compatível com soluções de 

recalçamento de fachadas, pelo que em meios urbanos acaba por ser uma solução muito comum. 

2.3.1 Sistemas de travamento 

Os principais sistemas de travamento de estruturas de contenção flexíveis podem ser divididos em 

escoramentos, ancoragens e bandas de laje. 

Os escoramentos são elementos que cuja rigidez axial impede o movimento. São considerados 

elementos de suporte passivo, uma vez que apenas entram em funcionamento, mobilizando a sua 

resistência e rigidez, com o movimento da contenção. É ainda possível o recurso  a escoras ativas, que 

aplicam tensão na contenção, em situações em que é necessário vencer grandes vãos ou em terrenos 

de maior sensibilidade a deformações. O recurso a este sistema de travamento provisório é recorrente 

sobretudo nos cantos das escavações, mesmo com a utilização simultânea de ancoragens ou bandas 

de laje. 

As principais vantagens deste tipo de travamento, além de ser um sistema económico do ponto de vista 

da mão-de-obra e do tempo de execução, prendem-se com a sua elevada rigidez e o facto de não 

invadirem subsolo fora da área da escavação, sob risco de interferência com infraestruturas vizinhas. 

Como principais inconvenientes contam-se a ocupação de espaço na área de escavação em vários 

níveis, o que pode condicionar os trabalhos no recinto, em particular a movimentação de equipamento, 

e a dificuldade em vencer grandes vãos, estando sujeitos a fenómenos de encurvadura e problemas 

por flexão. 

As ancoragens, por sua vez, são elementos de suporte ativos, constituídos por uma armadura pré-

esforçada de aço de alta resistência introduzida num furo e selada ao terreno a tardoz da escavação 

por calda de cimento sob pressão. 

Um dos principais cuidados com o recurso a esta técnica tem a ver com o seu comprimento. O bolbo 

de selagem destes elementos deve ser realizado fora da zona de rotura do paramento suportado pela 

estrutura [5]. 

Estes elementos, quando aplicados em escavações de edifícios em meio urbano, são geralmente 

provisórios, com um tempo de vida útil de 2 anos [6]. Existem outras aplicações desta técnica, como 

amarrações de laje de fundo, ou em estruturas de contenção de terreno isoladas, onde podem ter 



6 

 

carácter definitivo, o que implica especial atenção aos fenómenos de corrosão e fluência. Nos casos 

em que estes elementos são definitivos é importante a monitorização periódica da sua carga de serviço, 

possibilitando a previsão da necessidade do seu retensionamento ou substituição. 

Esta técnica tem como principal vantagem manter desimpedida a área de escavação, permitindo a livre 

circulação de equipamento no interior da contenção. No entanto, quando provisória, leva a grande 

desperdício de material, que se reflete no aumento dos custos [5]. 

A principal desvantagem desta técnica prende-se com a utilização do subsolo fora dos limites da 

contenção, o que pode levar a constrangimentos pela existência de infraestruturas nas proximidades 

ou serviços enterrados. As estruturas ou serviços existentes na proximidade podem levar a alterações 

na inclinação das ancoragens, geralmente entre 20º e 35º, sob pena de perda de eficácia destas. 

Acrescenta-se que o seu processo construtivo, com a furação e execução do bolbo de selagem, pode 

originar danos nessas mesmas estruturas ou serviços [5]. 

Por fim, as bandas de laje consistem em troços de laje, cujo funcionamento pode ser equiparado a 

vigas que sustentam uma laje, que neste caso é a cortina. À semelhança das escoras, estes elementos 

funcionam pela sua elevada rigidez, no entanto, permitem maior disponibilidade de espaço no interior 

do recinto. 

Esta solução deve, sempre que possível, ser compatibilizada com o projeto de arquitetura no sentido 

de tornar estes elementos como parte das lajes dos pisos do edifício final. Assim sendo, a sua 

viabilidade económica apenas se verifica caso estes elementos sejam definitivos, permitindo também 

poupança de tempo. A execução desta técnica assemelha-se ao método invertido, também 

denominado sistema Top-Down [7], uma vez que as bandas de laje da contenção definitiva são 

executadas da superfície até ao fundo da escavação e só depois completadas debaixo para cima. 

No caso de ser necessário recorrer a este tipo de solução a termo provisório, é possível recorrer a vigas 

metálicas treliçadas [8], como na Figura 2.2 permitindo que as bandas de laje, no perímetro da 

contenção em determinado nível funcionem em conjunto, poupando em custos e efeitos negativos da 

demolição de elementos de betão armado. 

 

Figura 2.2 - Vigas metálicas treliçadas a funcionar como bandas de laje, [8]. 
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Considerando a solução definitiva, um grande benefício deste sistema de travamento em comparação 

com o uso de ancoragens ou escoras está nos movimentos que decorrem da desativação destes dois 

últimos e transmissão de impulsos do terreno às lajes dos pisos enterrados [6], visto que em 

escavações para construção de pisos enterrados de edifícios, estes dois sistemas são provisórios. 

O bom controlo de deformações de contenções com esta técnica de travamento, verificado em diversas 

obras [6], representa uma vantagem em escavações em meio urbano com estruturas vizinhas 

sensíveis, ao que se soma a não utilização de subsolo vizinho. 

Dependendo da dimensão das bandas de laje, pode ser necessário recorrer a elementos como perfis 

metálicos ou microestacas para transmissão de cargas verticais transmitidas pelas lajes, de modo a 

reduzir os esforços na zona de ligação com a parede de contenção. 

2.4 Técnicas de melhoramento de terreno 

Existem várias técnicas de melhoramento do solo com diferentes aplicações e finalidades. Estas 

técnicas são utilizadas com o intuito de alterar o terreno de modo a que este responda adequadamente 

a determinada intervenção. 

As principais técnicas de melhoramento de solos por injeção são o Deep Soil Mixing e o Jet Grouting, 

sendo que existem outras variantes. Consistem na mistura de solo e ligante do qual resulta o 

melhoramento das características mecânicas, com o aumento da resistência e diminuição da 

deformabilidade e da permeabilidade. 

Em meio urbano, o maior foco prende-se com o controlo a deformações do terreno e dos edifícios 

vizinhos. Assim sendo, os estados limite de utilização tomam uma importância acrescido em 

comparação com os estados limite últimos, em escavações em meio urbano. Isto deve-se ao facto de 

a deformação correspondente à tensão última da estrutura de contenção periférica ser muito superior 

à que os edifícios vizinhos, em particular com fracas características estruturais e construtivas, 

conseguem acomodar sem se verificarem danos relevantes. 

2.4.1 Deep Soil Mixing 

O DSM é uma mistura mecânica in situ de um ligante, seja este cimento, cal, cinzas volante, entre 

outros, com o solo, formando colunas ou painéis [9], por pás agitadoras. Esta técnica é especialmente 

interessante para aplicação em solos argilosos, cuja compressibilidade, consolidação e história de 

tensões merecem particular atenção [10]. No entanto, esta técnica pode ser aplicada a uma gama 

alargada de solos, coerentes ou granulares, sendo que a resistência atingida é superior em solos 

arenosos [9]. 

Esta técnica teve origem na Suécia e Japão. Na Suécia a utilização de cal e baixas resistências tinham 

como objetivo a diminuição do teor em água de solos moles e a descontaminação do solo. Por sua vez, 

no Japão a utilização de cimento e altas resistências tinha como finalidade a diminuição do potencial 

de liquefação de solos arenosos por confinamento [11]. 
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Existem dois métodos de execução desta técnica, por via seca (Dry Deep Mixing) ou por via húmida 

(Wet Deep Mixing). O primeiro método é mais indicado para utilização em solos coesivos, enquanto 

que o segundo método é mais indicado para solos granulares [12]. O método seco tem a vantagem de 

utilizar equipamento de menores dimensões e ter uma execução mais rápida e económica, no entanto, 

o aumento de resistência do terreno é menor. 

Enquanto que pela via seca o ligante é, geralmente, constituído por cimento e/ou cal transportado por 

ar comprimido, por via húmida o ligante é, de modo geral, constituído por cimento misturado com água 

[11]. Em Portugal é mais frequente o método húmido [9], cuja sequência construtiva se apresenta por 

passos na Figura 2.3, para sistemas com uso de duas varas de pás agitadoras. A utilização de outro 

tipo de ligantes, geralmente, é aplicada em situações em que o terreno tem elevado teor em matéria 

orgânica. 

 

Figura 2.3 - Sequência construtiva de elementos por DSM, [13]. 

O equipamento convencional utilizado no DSM consiste num sistema de eixos verticais baseado no 

trado. Uma vez que este equipamento não atravessa rocha, necessita de pré-furo, sendo só aplicável 

em solos brandos. Por contraste, uma variante do método húmido, o Cutter Soil Mixing, utiliza um 

sistema de corte baseado na hidrofresa para paredes moldadas, com duas rodas cortantes com eixo 

de rotação horizontal, com capacidade de aplicação em todo o tipo de solos, incluindo rocha [11]. 

  



9 

 

3 Caso de Estudo – Hotel na Avenida Almirante Reis 

3.1 Enquadramento e elementos de base 

O caso de estudo que serviu de base para esta dissertação trata-se do Hotel Estrela do Santos, 

localizado no cruzamento da Avenida Almirante Reis nº53 com a Rua Álvaro Coutinho nº28-44, na 

Freguesia de Arroios, em Lisboa (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Fotografia aérea da zona de intervenção, [14]. 

Este Hotel, em cuja área anteriormente se encontrava um edifício de habitação previamente demolido, 

será um edifício com 7 pisos elevados e 2 pisos enterrados, sendo os últimos destinados a restauração 

e áreas técnicas e serviços. O edifício terá uma forma em planta aproximadamente quadrada, com 

cerca de 225m2 de área total por piso. 

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Lisboa em vigor, o lote em causa é qualificado como sendo 

um espaço central e residencial, correspondente a traçado urbano B, e com nível arqueológico III [15]. 

O foco deste estudo recairá sobre a escavação e execução da estrutura de contenção periférica, cujo 

projeto é da autoria da empresa “JetSJ Geotecnia”, com execução a cargo da “CARI Construtores S.A”, 

fiscalização, em representação do promotor “Manuel Santos Marques, Lda.”, por parte da “Enescoord 

– Coordenação e Gestão de Projectos e Obras Lda.” e coordenação de segurança e saúde pela 

“Equilátero – Segurança, Ambiente e Formação, Lda.”. Alguns elementos relativos à geotecnia foram 

executados pela “DST Engenharia & Construção, SGPS, S.A”. 

Em função dos diversos condicionamentos e particularidades desta obra, a ser discutidos à frente, 

optou-se por uma solução de contenção periférica, para a escavação com 8 metros de profundidade, 

com recurso à tecnologia tipo Berlim definitivo, travada com bandas de laje e escoramentos, como já 

referido. Refere-se ainda o tratamento da camada de solo mais superficial com recurso a colunas de 

solo-cimento, antes do início dos trabalhos de escavação. 
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O projeto inicial de escavação e contenção periférica sofreu alterações, fruto dos resultados de uma 

campanha de prospeção geológica e geotécnica. A espessura da camada aluvionar determinou a 

necessidade do incremento substancial do comprimento de microestacas, integradas nos painéis do 

muro de Munique, bem como do tratamento da camada de solo superficial com recurso a colunas de 

solo-cimento, antes de iniciar os trabalhos de escavação e de execução da contenção. 

Atendendo à atualização da informação de base disponíveis quanto à geometria das infraestruturas 

vizinhas, o facto da fachada poente ser uma parede meeira levou a nova alteração do PECP com o 

intuito de relocalizar em planta as microestacas interiores, cuja função consiste no suporte das bandas 

de laje, deslocando as mesmas 0.3 metros no sentido da Avenida Almirante Reis, afim de manter 

equilibrado o espaço previsto para as divisões do edifício. 

Houve ainda lugar a nova alteração no PECP, a pedido do empreiteiro, que decorrente do reduzido de 

espaço da obra e área afeta a arrumo de material, solicitou a redução da largura das bandas de laje, a 

fim de facilitar a movimentação e organização dos materiais e máquinas dentro do estaleiro.  

Como apoio ao desenvolvimento do PECP, os elementos base disponibilizados são: o Projeto de 

Licenciamento de Arquitetura, realizado pela “Edgeline Arquitetos Associados Lda.” e “JAG 

Arquitectos”, o Projeto  de Licenciamento de Estruturas e Fundações, realizado pela “José Rui 

Mascarenhas”, o Projeto de Licenciamento de Demolição com Contenção de Fachada, realizado pela 

“Engilage – Projectos e Gestão de Engenharia e Empreendimentos Lda.”, os Procedimentos 

“Interferência de Terceiros em Estruturas Metro de Lisboa em Exploração”, realizado pela 

“Metropolitano de Lisboa E.P.E.” e as fichas dos furos de sondagens, realizados pela “Tecnasol – 

Elevolution Group SGPS” [14]. 

Os trabalhos de geotecnia tiveram início em dezembro de 2018, com o fim da escavação e execução 

dos elementos de contenção periférica previsto para meados de julho de 2019. 

3.2 Condicionamentos 

3.2.1 Condições geológicas e geotécnicas 

Como ponto de partida para caracterização do comportamento geotécnico dos terrenos ocorrentes no 

local onde os trabalhos terão lugar, considerou-se informação obtida de estudos anteriormente 

realizados numa outra obra localizada nas proximidades. De acordo com esses estudos, o ambiente 

geológico envolve depósitos de aterros à superfície sobre substrato do Miocénico, designadamente 

Calcários de Entrecampos e Areolas da Estefânia. Além destes, deve incluir-se a possibilidade de 

material aluvionar do Holocénico [16]. 

Esta primeira abordagem, cruzando informação da análise de cartografia geológica, reconhecimento 

superficial, informação proveniente de trabalhos de prospeção anteriores na mesma zona, carece de 

confirmação, fundamental para a validação das soluções de escavação e contenção periférica 

propostas em projeto. 
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Nesse sentido, a campanha de prospeção geológica e geotécnica realizada incluiu 4 sondagens 

mecânicas à rotação e 2 poços de inspeção, localizados em planta de acordo com a Figura 3.21, 

sensivelmente onde indicado no projeto de escavação e contenção periférica. De acordo com [17], as 

sondagens SP1 e SP2, a amarelo, tiveram execução de ensaio Standard Penetration Test, recolha de 

amostras para classificação macroscópica e instalação de um piezómetro hidráulico de circuito aberto 

no interior do furo, para medição da evolução do nível freático. Nas sondagens S1 e S2, a verde, foram 

executados ensaios SPT e recolhidas amostras para classificação macroscópica e de amostras intactas 

para realização de ensaios mecânicos. Os boletins dos ensaios SPT, podem ser consultados no Anexo 

1. Os poços de inspeção (PC1 e PC2), a azul, tiveram como finalidade a verificação da geometria e 

cotas de fundação das empenas dos edifícios adjacentes. 

 

Figura 3.2 - Planta da área de escavação com localização dos pontos de prospeção, adaptado de [17]. 

A disposição das sondagens permite cobrir uma maior área do terreno a intervencionar, possibilitando 

uma melhor compreensão do andamento da estratificação do solo, reduzindo o grau de incerteza. Esta 

disposição facilita na verificação da existência de camadas de solo diferentes em pontos opostos do 

terreno, o que, por sua vez, permite concluir sobre o terreno não abrangido pelas sondagens e decidir 

sobre a necessidade de uma sondagem nesse local. 

 

1 Os pontos identificados na Figura 3.2, de A a H, servirão de referência em todo este trabalho, com intuito de 

facilitar a indicação e rápida compreensão de menções relativas a localização na obra. 
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Com base nos resultados dos ensaios SPT realizados nas 4 sondagens mecânicas, utilizando um 

equipamento com dispositivo de disparo automático do pilão, com eficiência estimada de cerca de 60%, 

nomeadamente na descrição lito-estratigráfica dos solos atravessados e nos valores obtidos de NSPT, 

tal como é prática corrente, foi feito o zonamento geológico geotécnico, considerando em 3 zonas 

geotécnicas distintas (Quadro 3.1). 

Quadro 3.1 - Zonamento Geotécnico com valores NSPT obtidos, adaptado de [14]. 

 

A zona geotécnica 3 (ZG3) corresponde a aterros de areia siltosa com fragmentos de natureza variada 

disperso, que ocorrem até cerca dos 3 metros de profundidade. A partir dessa cota, registou-se a 

presença de argila siltosa, por vezes arenosa, com fragmentos de natureza variada dispersos, que 

constituí a zona geotécnica 2 (ZG2). A zona geotécnica 1 (ZG1), com início, a 7 metros de profundidade 

do lado nascente e os 14.5 metros de profundidade do lado poente, é composta por calcarenitos e 

lumachelas. Apresenta-se na Figura 3.3, um esquema da configuração estimada do subsolo, de acordo 

com a informação apresentada, para melhor compreensão. 

 

Figura 3.3 - Esquema da estimativa da configuração do subsolo em 3D. 

A ZG1, consiste numa camada de substrato rochoso, uma vez que tanto os calcarenitos, como as 

lumachelas (calcários conquíferos) são rochas sedimentares, com presença de elementos fósseis, e, 

portanto, resistente e rígida. Apesar de em maciços rochosos não dever ser realizados ensaios SPT, 

destes ensaios é possível obter o grau de alteração e fracturação e o RQD (Rock Quality Designation) 

dos substratos rochosos. Os resultados dos ensaios SPT indicam que o maciço rochoso se encontra 

Descrição NSPT

ZG1 - Aterros - Areia siltosa < 5

ZG2 - Argila siltosa, por vezes arenosa, com 

fragmentos de natureza variada dispersos
7 a 44

ZG3 - Lumachela e calcarenito 60
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com fraturas muito próximas a moderadamente afastadas, e é de qualidade muito fraca a fraca, não 

tendo sido verificado um RQD superior a 50%. Esta informação cruzada com experiência anterior em 

obras nas proximidades [14], permitem admitir este substrato como “bedrock”, capaz de suportar as 

cargas de fundação do edifício. 

Os parâmetros geomecânicos das diferentes zonas geotécnicas, utilizados para realização do projeto, 

apresentam-se no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Parâmetros geotécnicos, adaptado de [14]. 

 

O nível freático foi considerado abaixo da cota final dos trabalhos de escavação, uma vez que este 

apenas foi detetado na sondagem SP2 a 10.5 metros de profundidade. Afasta-se assim, a possibilidade 

de afluência de água ao interior do recinto a escavarem condições correntes. A única situação em que 

esta situação poderá verificar-se é devido a intensa precipitação, com a entrada direta de água na 

escavação que poderá necessitar de ser bombeada para fora desta. 

É prática corrente, durante a execução dos trabalhos, efetuar a verificação dos pressupostos adotados 

para caraterização do terreno, tanto pela observação do material escavado e furado, como pela análise 

dos instrumentos de monitorização instalados, abordados mais adiante. 

Importa ainda fazer nota de que, como anteriormente referido, segundo PDM de Lisboa, o perímetro 

de escavação não está inserido numa zona com importante valor arqueológico da cidade de Lisboa, 

além de se localizar à margem de uma importante linha de água sob a Avenida Almirante Reis. Assim, 

não foi necessária a presença de equipa de arqueólogos na obra. 

3.2.2 Condições de vizinhança 

Os poços de reconhecimento realizados tiveram o intuito de verificar a geometria e cotas de fundação 

das empenas dos edifícios adjacentes, cuja informação relevante se encontra no Quadro 3.3. 

Segundo [17], ambos os poços revelam que as fundações dos dois edifícios, nas empenas em questão, 

apresentam parede vertical de alvenaria de pedra, que se deve à existência de caves enterradas em 

ambos os edifícios. Relativamente ao poço PC1, não foi possível a sua abertura à cota de 5 metros 

devido à limitação de área de trabalho no interior do edifício existente, ainda por demolir. No que diz 

respeito ao poço PC2, a partir da cota 3.6 metros apresenta alteração da geometria da fundação, 

verificando-se a existência de uma estrutura côncava em material cerâmico com aumento de espessura 

da secção da parede para o interior do lote vizinho. 

Zona 

Geotécnica

Cota estimada de 

topo [m]
Descrição E [MPa] ϒ [kN/m3] φ'[º] c' [kPa]

ZG3 0
Depósitos de aterro - areia siltosa com 

fragmentos de natureza variada dispersos
10 16 26 -

ZG2 3
Argila siltosa, por vezes arenosa, com 

fragmentos de naureza variada dispersos
30 18 31 -

ZG1 7 - 14.5 Calcarenitos e lumachelas 100 20 38 -



14 

 

Quadro 3.3 - Resultado da observação dos poços de inspeção, adaptado de [17]. 

 

Nas figuras que se seguem, Figura 3.4 e 3.5, é possível observar os poços de inspeção PC1 e PC2, 

respetivamente, identificados em planta na Figura 3.2. 

 

Figura 3.4 - Poço de inspeção 1, [19]. 

 

Figura 3.5 - Poço de inspeção 2, [19]. 

O lote é ladeado por edificações e arruamentos. A Norte, existe um edifício contíguo com 2 pisos 

elevados e 1 cave, enquanto que a Poente existe um edifício com 5 pisos elevados e 1 semicave. A 

Sul e a Nascente, existem arruamentos, respetivamente, a Rua Álvaro Coutinho e a Avenida Almirante 

Reis, sendo que nesta última se insere a galeria do Metropolitano de Lisboa (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - Vista aérea do local da obra com identificação de estruturas condicionantes. 

Nas primeiras décadas do século XX, com a expansão da cidade de Lisboa, os métodos construtivos 

utilizados, denominados de “gaioleiro”, eram de fraca qualidade. O “gaioleiro” consiste numa versão 

Poço Localização Prof. Atingida (m) Constituição Geometria

PC1
Empena Ed. Av. 

Almirante Reis
3.00 Parede enterrada em alvenaria de pedra Verticalidade constante

3.60 Parede enterrada em alvenaria de pedra Verticalidade constante

5.00
Existência de estrutura concava em material 

ceramico fragmentado

Aumento da espessura da parede 

enterrada para dentro do loto

PC2
Empena Ed. Rua 

Álvaro Coutinho
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simplificada da “gaiola pombalina”, com pior desempenho estrutural, nomeadamente a ações 

horizontais, como a ação sísmica. A ineficiência estrutural do “gaioleiro” deve-se sobretudo à ausência 

de elementos estruturais com resistência à tração para travamento de movimentos horizontais, ao 

contrário do que se verifica na “gaiola pombalina”, em que o efeito de contraventamento é conseguido 

através das cruzes de Santo André [18]. 

Os materiais estruturais utilizados, elementos de madeira e alvenaria de pedra [19],  são por natureza 

pouco dúcteis e, em particular no caso da alvenaria, muito sensíveis e suscetíveis a deformações. 

As deficiências estruturais verificadas neste tipo de edifícios, tanto nos pisos elevados como nas 

fundações, explicam a dependência destes aos edifícios contíguos para efeitos de estabilidade da 

estrutura. 

Assim sendo, uma vez que os edifícios contíguos ao previamente existente no recinto de escavação 

são gaioleiros, verificou-se a necessidade de um reforço estrutural pela aplicação de estruturas de 

contenção de empenas, com intuito de preservar a estabilidade e evitar deformações destes, assunto 

a abordar a seguir. 

Dada a localização da obra numa zona urbana densa, o espaço de estaleiro é reduzido, sendo 

necessário pensar a gestão e organização do espaço de arrumo de material e da área de trabalho com 

a evolução da obra. Além da execução dos trabalhos na obra, o espaço condiciona também a 

acessibilidade de maquinaria pesada e de grandes dimensões. 

3.2.2.1 Túnel do ML 

Relativamente à galeria do ML junto ao recinto de escavação, esta corresponde a um troço da Linha 

Verde entre as estações Anjos e Intendente, mais próxima da primeira, que é uma das mais antigas da 

rede. A distância entre a galeria e a escavação é cerca de 11 metros lineares. 

A construção da galeria em causa, nas décadas de 1950 e 1960 [20], foi executa recorrendo à técnica, 

correntemente denominada “cut and cover” [21]. Este método de execução de túneis prevê, de modo 

simplificado, a execução de escavação a céu aberto, com posterior compactação de aterro sobre a 

estrutura construída. A construção foi executada a pequena profundidade, usando moldes exteriores e 

interiores como cofragem e compactando convenientemente os intervalos de terreno entre os 

paramentos exteriores da galeria e o talude [21]. 

Por forma a tirar partido do efeito de arco, possibilitando a construção em betão simples, devido à 

predominância de esforços de compressão na secção, a galeria tem forma abobadada [21]. Estruturas 

em betão simples trazem dificuldades acrescidas para escavações, uma vez que a fraca resistência à 

tração do betão simples e a sua rotura frágil as tornam especialmente sensível à descompressão dos 

solos, pelo que o controlo de deformações necessita de ser mais rigoroso. 
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3.2.2.2 Contenção da empena do edifício vizinho a Poente 

Como referido, a aplicação de estruturas de contenção de empenas visa manter a estabilidade e evitar 

movimentos e deformações nos edifícios contíguos durante a toda a obra, dada a sua fraca qualidade 

de construção as suas frágeis fundações. Deste modo, a instalação deste tipo de estruturas provisórias 

foi realizada, necessariamente, antes do início dos trabalhos de demolição do edifício existente e terá 

de ser mantida até ao fim da construção da superestrutura do edifício a implementar. 

Foi necessário instalar uma estrutura metálica de carácter provisório para contenção tanto na empena 

do edifício contíguo da Rua Álvaro Coutinho, a Poente, como no edifício contiguo da Avenida Almirante 

Reis, a Norte. 

Relativamente à empena do edifício da Rua Álvaro Coutinho, a estrutura nesta aplicada foi 

dimensionada pela “Carldora S.A.” para absorver esforços induzidos por cargas laterais, isto é, com 

capacidade para efetuar a compensação das deformações horizontais na parede [22]. Tendo sido 

aplicada no exterior da parede a suportar, ficou implantada dentro do recinto de escavação, garantindo 

o confinamento da empena por intermédio de vigas, posicionadas coincidentemente com o plano das 

lajes, amarradas a duas torres treliçadas, por sua vez estabilizadas com maciços de betão armado 

suportados por microestacas. É, portanto, uma contenção de empena externa. Com auxílio da Figura 

3.7 é possível perceber a configuração desta contenção e nas Figuras 3.8 e 3.9 apresentam-se 

fotografias da estrutura em obra. 

O controlo de deformações na parede é efetuado, além da inspeção visual, por meio de alvos 

topográficos instalados na empena e na estrutura de contenção da mesma. 

 

Figura 3.7 - Vista de alçado e corte da contenção do edifício a Poente, respetivamente, adaptado de [22]. 
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Figura 3.8 - Torre direita da estrutura de contenção 
da empena Poente. 

 

Figura 3.9 - Sistema de distribuição de carga da 

contenção de empena da fachada Poente. 

Os maciços foram executados em obra de modo a que a laje de piso térreo ficasse exatamente entre 

o topo do maciço esquerdo e a base do maciço direito. Ambos são suportados por microestacas, como 

já referido, mas a disposição das microestacas é diferente para cada uma destas, por razões 

construtivas associadas à localização da fundação do edifício existente e previamente demolido. 

Enquanto que o maciço da esquerda tem distribuídas pela sua área 4 microestacas, o maciço da direita 

encontra-se apoiada em 6 microestacas deslocadas para a metade mais afastada da empena, 

deixando-o em consola, aquando da escavação. 

Importa ainda referir que o maciço da direita se encontra mais afastado da empena em 0.6 metros, do 

que o maciço da esquerda, tal como representado na Figura 3.10. 

A posição do maciço da direita relativa ao maciço da esquerda desta estrutura, bem como a diferente 

configuração das microestacas de fundação destes, devem-se à prévia existência de uma importante 

parede do edifício, cuja demolição não seria desejável antes da instalação da torre de contenção da 

empena do edifício vizinho. 

 

Figura 3.10 - Vista em planta da contenção de empena do edifício a Poente, adaptado de [22]. 
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A empena do edifício a Norte da escavação, foi também esta alvo de reforço através da aplicação de 

uma estrutura metálica provisória com o objetivo de manter a sua integridade, evitando deformações e 

movimentos durante o período de execução da obra. Esta segunda, por sua vez foi implementada 

dentro do próprio edifício a conter, corresponde a uma contenção de empena interior. 

A empena contida por essa estrutura constitui um acrescento ao edifício vizinho, que não constava no 

projeto inicial deste, tendo sido construído posteriormente. A sua fraca qualidade construtiva, em 

alvenaria de pedra degradada, confirmou a necessidade de reforço com o avanço da obra, ainda em 

fase de demolição. A fotografia que se apresenta de seguida, Figura 3.11, permitem comparar o aspeto 

exterior da empena antes e após execução da contenção da mesma. 

 

Figura 3.11 - Empena contígua Norte durante fase de construção de contenção, [23]. 

A grande suscetibilidade a danos desta empena foi mitigada com uma estrutura metálica em grelha 

com perfis horizontais soldados sobre perfis verticais em vários níveis. Os perfis horizontais foram 

colocados de modo a apoiar as lajes. À face exterior da empena coberta por uma malha de aço e betão 

projetado para fornecer rigidez e ductilidade para melhor acomodação de esforços. Esta está suportada 

por uma placa com parafusos soldados à grelha. Para melhor perceção do referido apresentam-se 

algumas fotografias, Figuras 3.12, 3.13 e 3.14. 

 

Figura 3.12 - Interior da 
empena contida do edifício 

vizinho a Norte. 

 

Figura 3.13 - Interior da empena 
contida do edifício vizinho a Norte. 

 

Figura 3.14 - Vista exterior da empena 
Norte com contenção. 
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Houve ainda lugar a um reforço numa outra face da empena do edifício vizinho a Norte, mais a Oeste, 

contígua ao alinhamento FG. Na intervenção exclusivamente exterior, colocou-se uma malha de aço 

coberta com betão projetado. 

3.2.3 Condicionamentos relacionados com serviços afetados 

Uma vez que a obra se encontra numa zona densamente urbanizada, é previsível a existência de 

infraestruturas ou redes de serviços enterradas, por exemplo, do serviço de água potável, de esgotos 

e colectores pluviais, electricidade, gás, telecomunicações, entre outros, na área a intervencioar. 

Assim, com o intuito de perturbar o menos possivel o seu funcionamento normal,  é importante realizar 

o levantamento das redes intervenientes no local e, caso se verifique necessidade, proceder ao desvio 

das mesmas, após o qual se deve mapear correctamente o novo posicionamento. 

Apesar da solução implementada ter a vantagem de não interferir com serviços localizados no exterior 

da obra, ao contrário do que seria de esperar no caso de se recorrer a ancoragens, note-se que tal 

aconteceu com a situação apresentada na imagem de março de 2018, Figuras 3.15, em que foi 

desviado um serviço junto ao armário de distribuição pertencente à EDP – Energias de Portugal, SA, 

localizado dentro do recinto da obra perto da entrada, encostado ao limite da escavação. Este aparelho 

não foi removido do local, tendo sido devidamente protegido para permanecer em boas condições após 

a conclusão da obra. 

Este serviço foi desviado, entre outras razões, para garantir que a sua integridade não era posta em 

causa pela execução das colunas de solo-cimento, assegurando simultaneamente a qualidade final 

destes elementos. 

 

Figura 3.15 - Armário de distribuição da EDP alvo de desvio de serviço devido à estrutura de contenção da 
escavação. 

Por vezes, acontece que o registo da posição das infraestruturas e redes se encontra desatualizado ou 

com considerável erro em comparação com a posição real, pelo que pode acontecer o seu surgimento 

durante os trabalhos de escavação, ou até mesmo, a sua intercepção involuntária. Neste caso, não 

ocorreu nenhuma situação imprevista desta natureza. 
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3.3 Solução implementada 

3.3.1 Descrição e justificação da solução 

A solução implementada para contenção periférica dos terrenos consiste numa estrutura de suporte 

flexível denominada mais frequentemente de “muro de Berlim definitito”, ou “muro de Munique”, travada 

com bandas de laje e escoras metálicas de canto. No Anexo 2 encontram-se Peças Desenhadas com 

a configuração da solução adotada, incluindo alguns pormenores construtivos relevantes. 

Esta solução foi preconizada em função dos principais condicionamentos, nomeadamente o cenário 

geológico e geotécnico do local, condições de vizinhança e reduzido espaço da obra. Esta técnica é de 

fácil compatibilização com a existência de uma estrutura de contenção de empena no recinto de 

escavação. 

A presença de solos com alguma coesão e deformabilidade reduzida, em particular após a execução 

de colunas solo-cimento, e o nível freático a uma cota abaixo do fundo de escavação, com caudais 

afluentes reduzidos permitem a execução de uma estrutura do tipo “Berlim definitivo”. 

O recurso a bandas de laje, surge da necessidade de recorrer a uma solução não evasiva, dadas as 

infraestruturas na vizinhança, que simultaneamente seja suficientemente rígida para acomodar as 

tensões geradas pelo terreno, permitindo deformações muito reduzidas, concordantes com a 

sensibilidade dos edifícios vizinhos. Estes elementos de apoio permitem manter o recinto de escavação 

tão desimpedido quanto possível, de modo a facilitar a mobilidade e execução dos trabalhos em obra, 

reduzindo o risco de acidentes. 

As bandas de laje funcionam como vigas onde estão apoiadas as paredes da estrutura de contenção. 

Com a redução da largura das bandas de laje em projeto, a deformabilidade destes elementos 

aumentou, como consequência do aumento do vão, que por sua vez. Nesse sentido, recorreu-se à 

colocação de escoras metálicas de canto provisórias nas bandas de laje, a retirar aquando da execução 

da restante área das respetivas lajes. 

As escoras metálicas de canto aplicadas nas bandas de laje, têm como função aumentar a rigidez e 

impedir a deformação destes elementos. Estes perfis funcionam como apoios , aliviando a tensão na 

zona central dos alinhamentos e reduzindo a ordem de grandeza da sua deformação, uma vez que se 

reduz o comprimento do vão e as altera as condições de apoio. Foram também colocadas escoras de 

canto a suportar diretamente a parede da contenção na zona dos pontos EFGH. 

Uma vez que esta solução permite executar durante a fase provisória, correspondente à escavação, a 

parede definitiva integrante da estrutura do edifício, bem como bandas de laje, a integrar nas lajes 

definitivas do edifício, é possível admitir a economia e rapidez da mesma. 

Devido às fracas características dos depósitos de aterro, ZG3, com o intuito de aumentar a sua coesão 

e reduzir a deformabilidade antes da execução da estrutura de contenção periférica, foi executado um 

tratamento do solo com colunas de solo-cimento. 
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Estes elementos, além de melhorarem as características mecânicas do terreno, aumentam a rigidez da 

parede de contenção e contribuem para a impermeabilização da solução. Evitam a descompressão do 

solo aquando da escavação e aumentam a garantia da qualidade da execução dos painéis, uma vez 

que a betonagem é feita contra estes elementos e não diretamente contra o solo. 

3.3.2 Particularidades da construção 

Os procedimentos na execução dos vários elementos integrantes da estrutura de contenção periférica 

da escavação alvo de estudo segue, de uma maneira geral, os passos comuns das mesmas. No 

entanto, o processo construtivo efetuado tem algumas particularidades de acordo com as 

especificidades e condicionamentos da obra em causa. 

 Nesse sentido, pretende-se cruzar as indicações do PECP com o procedimento realizado em obra, 

enquadrando essa execução dentro daquilo que é o processo construtivo genérico, fazendo a análise 

dos vários aspetos e determinadas opções. 

De modo geral e simples, é possível descrever o processo construtivo deste caso de estudo pela 

seguinte ordem de acontecimentos: 

1. Instalação dos equipamentos para monitorização da obra. 

2. Execução dos furos verticais e instalação das microestacas para suporte da parede de 

contenção. 

3. Execução das colunas de solo-cimento verticais e sub-verticais a tardoz do alinhamento das 

paredes de contenção. 

4. Execução da viga de coroamento. 

5. Execução das bandas de laje correspondentes ao piso térreo 

6. Execução dos painéis de cima para baixo, por níveis, com início nos painéis primários, seguidos 

dos secundários. 

7. Execução da banda de laje correspondente ao piso -1. 

8. Execução dos painéis entre o piso -1 e a laje de fundação, correspondente ao piso -2, de cima 

para baixo, por níveis, com início nos painéis primários, seguidos dos secundários 

9. Execução da sapata e da laje de fundação por troços com largura idêntica à dos painéis 

sobrejacentes. 

10. Execução das lajes dos pisos enterrados e do piso térreo, de baixo para cima, devidamente 

solidarizado às bandas de laje. 

11. Desativação das escoras e selagem das aberturas executadas para estes elementos. 

O processo construtivo é um aspeto importante em obras desta natureza, uma vez que o incumprimento 

deste pode comprometer a segurança da obra e dos edifícios vizinhos, podendo mesmo levar à 

ocorrência de acidentes com um impacto considerável do ponto de vista humano e económico. Este 

assunto ganha uma importância acrescida nesta obra em particular, dada a sua localização e 

vizinhança, cuja integridade e funcionamento pode ser posta em causa. 
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3.3.2.1 Colunas de solo-cimento 

As colunas de solo-cimento tangentes de 0.3 metros de diâmetro foram executada com a alternância 

para não colocar em causa a qualidade de execução das colunas vizinhas, dando tempo para o 

endurecimento das colunas consecutivas. No mesmo furo foram executas duas colunas com 

sobreposição mínima de 1 metro, com diferentes inclinações. 

O equipamento utilizado na realização das colunas, uma máquina de furação sobre rastos tipo 

“Mustang 5-F4D, Atlas Copco” [24], corresponde à utilizada na execução das microestacas,  o que tem 

vantagens em termos de disponibilidade do próprio equipamento e de mão-de-obra competente, 

traduzindo-se em ganhos de tempo de realização da obra e económicos.  

Para execução destes elementos, recorreu-se à técnica Deep Soil Mixing, com execução pela via 

húmida, cuja melhoramento das características mecânicas do terreno natural é conseguido pela 

simultânea mistura de cimento com a destruição mecânica da estrutura natural do terreno. 

Depois da piquetagem das colunas e antes da injeção de cimento no terreno, foi necessário proceder 

à execução de furos no terreno recorrendo à técnica de furação com martelo de fundo de furo sem 

revestimento [24], como nas Figura 3.16 e 3 .17. Esta ação ficou a dever-se à possibilidade de 

interseção com a fundação do edifício demolido ou outras singularidades de material rochoso nos 

pontos onde se pretendia instalar estes elementos, pela capacidade de furação insuficiente das hastes 

de injeção de cimento. 

A técnica de furação utilizada, combina percussão com rotação, transmitidas pelo martelo e cabeça 

rotativa da haste perfuradora. A profundidade pretendida é atingida pela adição de varas para aumentar 

o comprimento da haste [24]. 

A injeção de cimento, a baixa pressão, foi feita na descida da haste de perfuração até aos  9,0 metros 

de profundidade e na subida da mesma, até 1,0 metro da superfície, por razões de segurança, tal como 

 

Figura 3.16 - Execução de pré-furo para realização de 
colunas solo-cimento no alinhamento CD com martelo 

de fundo de furo, [23]. 

 

Figura 3.17 - Marcação de pré-furos para execução 
colunas de solo-cimento no alinhamento CD, [23]. 
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mencionado em projeto. Na finalização da execução da coluna, já na cota final no topo da coluna, injeta-

se água, para lavagem da haste [24]. 

As colunas de solo-cimento foram executadas, como representado nas Figuras 3.18 e 3.19, 0.30 metros 

fora do limite do lote, apenas nos limites que confrontam os arruamentos. Esta ação permite manter a 

área útil nos pisos enterrados. Além disso, não escavando as colunas de solo-cimento, assegura-se 

que a parede de contenção tem uma espessura final, superior à mínima referida em projeto de 0.3 

metros, sendo que, devido à inclinação das colunas, esta espessura aumenta com a profundidade, 

aumentando a rigidez e resistência da parede. A Figura 3.20 apresenta o aspeto final das colunas, após 

escavação para execução dos painéis, neste caso, do limite da escavação que confronta a Rua Álvaro 

Coutinho.  

 

Figura 3.18 - Preenchimento de furo com 
cimento, [23]. 

 

Figura 3.19 - Execução de colunas solo-cimento no 
alinhamento AB, [23]. 

Inicialmente, estava prevista a execução das colunas em todo o perímetro da obra, no entanto, tal não 

se verificou necessário. Além disso, a execução destes elementos junto às fundações de fraca 

qualidade dos edifícios vizinhos poderia pôr em causa a integridade e estabilidade dos edifícios 

vizinhos, devido às vibrações induzidas. 

 

Figura 3.20 - Aspeto das colunas de solo-cimento após escavação e colocação da armadura dos painéis. 
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3.3.2.2 Microestacas e painéis de betão armado 

A parede de contenção foi executada faseadamente de cima para baixo, apoiando os painéis de betão 

armado em microestacas verticais de secção tubular. 

As microestacas, de diferentes comprimentos em função da estrutura estimada do solo, foram 

colocadas em furos de Ømin=8" (20cm), antes de se iniciar a escavação e foram seladas abaixo da 

cota final de escavação. Como é possível observar pelas Peças Desenhadas, os bolbos de selagem 

das microestacas do alinhamento DE tem o dobro do comprimento que os restantes alinhamentos, uma 

vez que ZG1, se encontra a maior profundidade no limite Poente da escavação. 

Foram removidas microestacas executadas antes da escavação que serviriam para suporte das bandas 

de laje, antes da alteração em projeto da sua largura. 

A utilização de microestacas de secção tubular circular como perfis para suportar as cargas verticais e 

facilitar a ligação dos diversos painéis, tem diversas vantagens. Como referido no capítulo 2, a 

execução do “muro de Berlim definitivo” prevê a instalação de perfis metálicos verticais no terreno. 

Tendo esta estrutura caracter definitivo, a utilização de microestacas permite incluir estes elementos 

como parte da fundação do edifício, dimensionando-as para as cargas verticais do edifício final. 

Nos limites Norte e Poente da escavação, junto aos edifícios vizinhos, devido à impossibilidade de 

executar as microestacas encostadas ao limite do lote, estes elementos encontram-se fora do 

alinhamento da parede de contenção. Ao contrário, nos alinhamentos que confrontam os arruamentos, 

as microestacas foram posicionadas de maneira a ficarem no interior da parede. 

Para transmissão da carga da parede de contenção para as microestacas fora desta, a ligação foi feita 

por intermédio das bandas de laje e elementos metálicos, denominados cachorros. Nesta situação, as 

microestacas ficam sujeitas problemas de encurvadura, pelo que é imperativo o seu travamento, 

reduzindo o comprimento de encurvadura, aumentando a resistência destes elementos à encurvadura 

por flexão. O recurso a microestacas com a secção tubular circular tem ainda a  vantagem da 

inexistência de encurvadura lateral, uma vez que tem a mesma inércia à flexão em todas as direções. 

Além disso, comparativamente com perfis de secção em I ou H com igual área, os perfis tubulares 

circulares têm maior inércia à torção. 

A execução destes elementos iniciou-se com o furo do terreno, executado com o mesmo equipamento 

e haste do furo das colunas de solo-cimento. Este furo foi executado, até à profundidade máxima 

atingida pelas microestacas, de 22 metros no alinhamento DF e de 18 metros nos restantes 

alinhamentos. 

A armadura da microestacas é constituída por troços de tubos de aço N80, ligados por uniões roscadas 

[24], sendo o primeiro troço de armadura correspondente ao de ponta obturada com válvulas do tipo 

manchete para injeção de calda a alta pressão e criação de bolbo de selagem. Primeiro foram 

colocadas as varas com as válvulas manchete, espaçadas de 1 metro, e só depois as restantes. 
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No alinhamento DF o comprimento de selagem das microestacas é de 8 metros de profundidade, 

enquanto que nos restantes alinhamentos, o comprimento de selagem é de 4 metros de profundidade. 

Esta medida é referente à injeção de alta pressão da calda de cimento, considerando a sua execução 

integral na ZG1. A selagem das microestacas foi executada em 3 fases [24]. 

A primeira fase corresponde à injeção de selagem exterior, preenchendo a zona entre a microestaca e 

o terreno em todo o comprimento do furo, feita da cota mais baixa para a mais alta [24]. Para confirmar 

que todo o furo está preenchido com calda de cimento, antes da colocação da microestacas é preso 

um tubo de PVC, com cerca de 1 cm de diâmetro, à sua ponta com comprimento suficiente para atingir 

a superfície. Este tubo permite detetar situações como vazios no furo que provoquem perda calda de 

cimento na sua injeção, ou obstruções que  provoquem a deficiente injeção da calda. A ejeção de 

líquido pelo tubo à superfície indica que, em princípio, a injeção está a ser executada como suposto. 

A segunda fase da selagem corresponde à injeção de alta pressão através das manchetes na zona do 

bolbo de selagem. A injeção de alta pressão das microestacas foi feita com recurso ao sistema IRS 

(injeção repetida e seletiva), recorrendo a obturador duplo e a válvulas antirretorno, como descrito em 

projeto, na ZG1, uma vez que se considera este terreno com capacidade suficiente para suportar as 

cargas transmitidas ao solo. A escolha do sistema IRS em detrimento do sistema IGU (injeção global 

unitária), explica-se pelo facto de o primeiro ser um processo seletivo, injetando cada válvula  

individualmente, ao contrário da segunda que injeta uma vez e todas as válvulas em simultâneo. 

Segundo [5] a técnica IGU pode verificar tendência para acumulação de calda perto das válvulas ou 

encaminhamento para um caminho preferencial. 

A terceira e última fase da selagem corresponde à selagem do interior da armadura da microestacas. 

Após execução das microestacas e das colunas de solo-cimento, iniciou-se a escavação para posterior 

execução da parede de contenção. 

De acordo com indicações do projetista, os painéis de betão armado dos alinhamentos em confronto 

com os edifícios vizinhos teriam de ser executados em duas metades, sendo que nos restantes 

alinhamentos os painéis seriam executados na integra, ou seja, de uma só vez entre bandas de laje. A 

execução em partes de um mesmo painel, leva a um menor desconfinamento do solo, uma vez que a 

superfície exposta é menor, conduzindo, por sua vez, a menores deslocamentos e deformações. No 

entanto, por razões alheias a questões técnicas, todos os alinhamentos foram feitos em duas metades. 

A consequência desta decisão prende-se com o aumento de tempo da execução da obra e a 

necessidade de maior disponibilidade dos materiais para a sua realização, nomeadamente material 

para cofragem e betão pronto a aplicar. 

Os painéis de betão armado da contenção foram betonados diretamente contra os paramentos verticais 

abertos no terreno. No período entre a escavação e a betonagem, a estabilidade é garantida pelas 

bandas de laje e escoras metálicas, sendo que nos painéis do primeiro piso enterrado, a viga de 

coroamento também contribui para essa estabilidade. Uma vez que as colunas de solo-cimento foram 

executadas apenas nos alinhamentos que confrontam os dois arruamentos, a betonagem nestes foi 



26 

 

feita contra estes elementos, ao contrário dos restantes alinhamentos, a betonagem foi executada 

diretamente contra o terreno ou, em zonas mais superficiais, contra a fundação dos edifícios vizinhos. 

Os painéis principais são menores do que os secundários e incluem as microestacas nas extremidades, 

uma vez que a largura dos primeiros é inferior a 2 metros e a dos restantes, em alguns alinhamentos, 

ultrapassa os 4 metros, dependendo da geometria dos alinhamentos. Isto deve ao facto de os painéis 

principais serem escavados e executados em primeiro lugar, sendo preferível do ponto de vista da 

segurança troços mais pequenos e resistentes, com contribuição das microestacas, que permitam 

posteriormente a escavação e execução dos painéis secundários. 

O PECP sugere que o processo construtivo seja cumprido integralmente, dando destaque a um período 

máximo recomendado de 12 horas entre a escavação e a betonagem, de forma a minimizar a 

descompressão dos terrenos durante as operações de escavação. Este intervalo de tempo foi sempre 

cumprido. 

3.3.2.3 Bandas de laje e escoramentos 

As bandas de laje, com auxílio das escoras, constituem o travamento da parede de contenção durante 

a fase de escavação. Estes elementos são os principais responsáveis por impedir as deformações na 

estrutura de contenção periférica, oferecendo grande rigidez à mesma. 

Em fase definitiva, pretende-se que as lajes das caves, após execução da continuidade das bandas de 

laje da fase provisória, sejam responsáveis por acomodar os impulsos do solo e sobrecargas. 

O processo construtivo adotado para as bandas de laje tem influência direta na qualidade da ligação 

destas com a parede de contenção e na qualidade final da laje dos pisos, nomeadamente na sua 

regularidade geométrica. 

As bandas de laje podem ser executadas fazendo o rasgo, para empalme das armaduras destes 

elementos, depois de betonar o troço deste em conjunto com o painel, ou deixando previamente o rasgo 

entre o painel superior e o painel inferior. 

Fazendo o rasgo depois da betonagem contínua é garantida a continuidade da parede de contenção, 

pelo que é a solução construtiva com menor risco. No entanto, a execução do rasgo prevê a demolição 

de uma faixa da parede com altura igual à espessura da laje. Esta ação, além de algum desperdício e 

de provocar danos na armadura da parede onde será realizado o empalme das armaduras, não garante 

a correta geometria e nivelamento das lajes dos pisos enterrados. 

No método utilizado neste caso de estudo, fazendo o rasgo previamente, verifica-se o contrário. A 

continuidade da parede de contenção deve ser garantida em todas as fases e execução, aliviando o 

esforço transmitido às microestacas. Para esse efeito, neste método, devem ser utilizados ferrolhos 

dispostos na parede de contenção ao nível das lajes, não tendo, no entanto, sido utilizados nesta obra. 

Apesar de, em rigor, as bandas de laje deverem ser betonadas contra o terreno em cada nível, como 

disposto em projeto, por razões construtivas, com intuito de facilitar e reduzir o tempo de escavação de 
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baixo destes elementos com meios mecânicos, a sua execução é, geralmente, posterior à de parte ou 

da totalidade do painel inferior. 

Neste caso de estudo, recorreu-se à utilização de pequenas bandas de laje, colocada em consola, com 

o intuito de libertar mais espaço para facilitar os trabalhos de escavação, como se pode observar pelas 

vistas em planta dos pisos 0 e -1 e cortes transversais, no Anexo 2. 

3.3.2.4 Estrutura de suporte da empena a Poente 

A estrutura de suporte da empena a Poente corresponde a uma estrutura metálica, constituída por duas 

torres assentes em maciços de betão armado, que por sua vez se encontram apoiados em 

microestacas, como referido anteriormente. 

Durante a escavação e execução da estrutura de contenção periférica, as microestacas de fundação 

desta estrutura foram sendo expostas às ações de escavação junto destas e ao progressivo aumento 

do comprimento exposto. Para evitar problemas de encurvadura e geração de esforços na zona de 

ligação destes elementos aos maciços da estrutura de contenção da empena, foram instaladas grelhas 

de perfis metálicos junto às bases dos maciços e ao nível da banda de laje do primeiro piso enterrado. 

Ainda como medida de reforço para mitigação de possíveis deslocamentos, ligou-se o maciço da direita 

da contenção da empena a Poente à banda de laje do piso térreo com uma barra tipo GEWI. 

3.4 Plano de instrumentação e observação 

3.4.1 Considerações 

O Plano de Instrumentação e Observação é uma ferramenta fundamental, sobretudo em obras 

geotécnicas. O seu objetivo é garantir a realização da escavação e execução da contenção em 

condições de segurança e economia, por meio de uma gestão de risco dos mesmos. A sua definição 

é, portanto, feita após análise dos condicionamentos da obra. 

Devido ao meio envolvente urbano, densamente edificado, sensível a este tipo de intervenções e, 

sobretudo, devido à incerteza face às informações existentes do solo, é muito importante o controlo 

constante das deformações, verificando se estas se encontram dentro dos intervalos pré-estabelecidos, 

salvaguardando a segurança na obra e estruturas circundantes, mantendo o seu normal 

funcionamento. 

A monitorização, além de permitir a validação das hipóteses consideradas no PECP, possibilita a 

otimização da solução, ou ainda a correção do mesmo devido a fatores imprevisíveis não passíveis de 

ser detetados previamente.  

Em caso de comportamento inadequado da contenção, com esta ferramenta, é possível adotar medidas 

preventivas de reforço em tempo útil, de modo permitir um ganho de tempo para revisão da solução 

construtiva. 
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3.4.2 Grandezas medidas e dispositivos de medição 

Os aparelhos de medição instalados tinham como finalidade a medição dos deslocamentos verticais e 

horizontais da estrutura de contenção periférica, das construções vizinhas e da estrutura do túnel do 

ML e medir o deslocamento horizontal dos terrenos contidos [14]. Foi ainda prevista a intenção de 

captar variações no regime freático da obra. 

A medição das grandezas acima foi proposta no PECP com recurso a  alvos topográficos, marcas de 

nivelamento geométrico, uma calha inclinométrica e um piezómetro, localizados em diferentes pontos 

da obra e da vizinhança. 

Para acompanhamento da evolução da estrutura de contenção periférica, foi proposta a colocação de 

alvos topográficos nas bandas de laje do piso térreo e do piso -1. 

A localização proposta para a calha inclinométrica, para medição de deslocamentos horizontais dos 

terrenos contidos, foi entre a escavação e a galeria do ML, por ser um local onde o desconfinamento 

do solo é facilmente medido por este instrumento. O desconfinamento do solo é o principal causador 

de instabilidade na galeria do ML. 

O inclinómetro permite ainda perceber onde há maior desconfinamento do solo e consequentes 

deslocamentos horizontais na estrutura de contenção periférica em profundidade e a sua evolução com 

o processo construtivo da contenção. 

Os alvos topográficos propostos para o túnel do ML encontram-se dispostos como indicado na Figura 

3.21, abaixo. A incerteza quanto à estrutura do terreno que envolve o túnel do ML atribui uma 

importância acrescida à monitorização dos deslocamentos desta infraestrutura. 

 

Figura 3.21 - Seção tipo túnel do ML com identificação de instrumentação, [25]. 

Relativamente aos edifícios vizinhos, nomeadamente às duas empenas contíguas, foi proposta a 

implantação de, no mínimo, 10 alvos topográficos para medição dos deslocamentos verticais e 

horizontais. 
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A instalação dos equipamentos e respetiva zeragem teve lugar antes do início dos trabalhos, 

considerada posição de referência para posterior comparação com medições durante os trabalhos de 

escavação, execução da estrutura de contenção e posteriormente na construção dos pisos enterrados. 

A comparação deve ser feita em termos absolutos, relativamente ao momento da zeragem, e em termos 

relativos, comparando com valores de leituras anteriores, de modo a perceber a variação da evolução 

dos deslocamentos nas estruturas. 

Nem sempre foi possível a leitura de todos os alvos topográficos, por questões relacionadas com 

obstrução ou danificação e necessidade de reinstalação e nova zeragem, causados pela execução dos 

trabalhos e material de estaleiro, devido ao condicionamento do espaço da obra. 

3.4.3 Critérios de alerta e de alarme e ações de reforço 

Tendo em consideração a solução de contenção periférica executada e todos condicionamentos da 

obra, nomeadamente as características geológicas e geotécnicas do local, foram definidos critérios 

para as grandezas a medir, ou seja, espetros de valores admissíveis de deslocamentos observados. 

São definidos dois critérios, de alerta e critérios de alarme, tanto para deslocamentos horizontais como 

para deslocamentos verticais. Os deslocamentos máximos permitidos em cada um destes critérios são 

definidos de maneira diferente para as várias estruturas consoante a sua contribuição para originar 

danos ou condicionar a funcionalidade das mesmas. No Quadro 3.4 apresentam-se os critérios 

definidos para os deslocamentos na estrutura de contenção, nas construções vizinhas e na grua torre. 

Quadro 3.4 - Critérios de alerta e de alarme para a estrutura de contenção, construções vizinhas e grua torre. 

 

Uma vez que o ML tem uma norma própria, as estruturas subterrâneas deste são tratadas com critérios 

específicos mais restritos, que atribuem valores diferentes para a estrutura do túnel e para os carris. 

No Quadro 3.5 constam os critérios adotados para ambos os componentes. 

Quadro 3.5 - Critérios de alarme e de alerta adotados para o túnel do Metropolitano de Lisboa. 

 

A par destes critérios foram indicadas algumas medidas de reforço gerais e particulares para reforço 

do túnel do ML, a analisar quanto à sua adequabilidade e exequibilidade e pôr em prática em caso de 

excedência de valores máximos admissíveis. Podem, no entanto, ser aplicadas outras medidas não 

citadas no projeto. 

Torre Grua

Dmax [mm] 

Horizontais

Dmax [mm] 

Verticais

Dmax [mm] 

Horizontais

Dmax [mm] 

Verticais

Dmax Vert. e 

Horiz. [mm]

C. Alerta 20 15 20 15 10

C. Alarme 30 22.5 40 30 20

Estrutura de Contenção Construções Vizinhas

Dmax [mm] 

Horizontais

Dmax [mm] 

Verticais

Dmax [mm] 

Horizontais 

(corda de 6m)

Dmax [mm] 

Verticais 

(corda de 4m)

C. Alerta 7 7 (±)3 (±)3

C. Alarme 10 10 (±)5 (±)5

Metropolitano 

de Lisboa

Estrutura do Túnel Carris
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Como medidas de reforço gerais, foram indicadas no PIO soluções como o reforço do travamento 

horizontal da parede de contenção, através de adição de escoramentos, a realização da escavação e 

contenção com recurso ao método invertido, reforço das condições de drenagem da parede de 

contenção e ainda reforço do tratamento dos terrenos a tardoz da parede de contenção. 

Estas medidas visam um aumento da rigidez da estrutura de suporte, nomeadamente as duas 

primeiras, e o alívio de esforços pela diminuição de carga sobre esta, em particular as duas últimas 

soluções. 

Relativamente a medidas de reforço do túnel do ML, foram apontadas como soluções a analisar, o 

tratamento do terreno entre a contenção e o túnel e a execução mais faseada com recurso ao método 

invertido [14]. Soluções que reduzem o impacto da descompressão dos solos na estrutura do túnel. 

3.4.4 Frequência de leituras e observação 

Foi preconizado em projeto a leitura dos aparelhos instalados em obra ou em edifícios vizinhos durante 

a execução dos trabalhos de escavação, até à construção dos pisos localizados acima das vigas de 

coroamento e retirada de escoras. Foi sugerido uma frequência geral de aquisição de dados não 

superior a uma vez por semana. 

Em particular, a leitura da instrumentação no túnel do Metropolitano de Lisboa foi definida uma vez por 

semana, com início um mês antes do início da obra e termino aquando da conclusão do piso 0 do 

edifício. A frequência a partir deste momento passa a mensal, durante 2 meses, com leitura final dos 

instrumentos após conclusão da superestrutura. 

Os resultados gráficos das leituras têm especial relevância mediante análise e interpretação atempada, 

pelo que foi proposta a sua apresentação aos técnicos responsáveis por esse acompanhamento dentro 

de um período não superior a 3 dias.   

Caso o resultado das leituras o justifique, as frequências de leitura poderiam ser ajustadas, realizando 

leituras adicionais. 

3.4.5 Monitorização em obra 

3.4.5.1 Monitorização do túnel do ML 

Em fase anterior aos trabalhos de escavação e contenção, meados de dezembro de 2018, como 

proposto em [14], foram realizadas vistorias à galeria do Metropolitano de Lisboa e efetuado o 

nivelamento geométrico dos carris da linha, numa extensão de 50m, centrada com a obra. Para efeitos 

de comparação com leituras durante a obra, a instrumentação instalada no túnel do metropolitano foi 

observada durante 1 mês antes do início da mesma. 

Como mencionado em projeto, foram instaladas 5 secções (Figura 3.22) de instrumentação na galeria 

da Linha Verde do ML, espaçadas 10m entre si e centradas com a obra. Cada uma destas secções 

tem 3 prismas de reflexão total, perfazendo um total de 15 prismas, e 2 marcas de nivelamento 

geométrico, para medição de deslocamentos verticais, chumbadas à soleira da estrutura do túnel. 
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Figura 3.22 - Identificação das secções de instrumentação no túnel do ML, adaptada de [26]. 

Para referência, recorreu-se à instalação de 5 aparelhos, 4 prismas de reflexão total e 1 marca de 

nivelamento, em zona considerada fixa e estável, em zona fora da influência da obra. 

A Figura 3.23, é uma representação de uma secção da galeria do ML instrumentada, no sentido 

Intendente-Anjos, Sul-Norte. 

 

Figura 3.23 - Secção de instrumentação no ML, adaptada de [26]. 

3.4.5.2 Monitorização de edifícios vizinhos e da grua torre 

Devido à demolição previa do edifício inicialmente existente no local e à necessidade de instalação de 

estruturas de contenção de empenas de edifícios vizinhos, foram instalados aparelhos de 

monitorização durante essa fase da obra, que posteriormente seriam utilizados para medir os 

deslocamentos anteriormente referidos. 

A medição dos deslocamentos em edifícios vizinhos foi feita exclusivamente com recurso a alvos 

topográficos, cuja localização sofreu alteração com o decorrer da obra. Alguns destes alvos foram 

removidos após demolição. 

Para medição durante os trabalhos de escavação e execução da estrutura de contenção foram 

mantidos alvos topográficos na empena contígua a Poente e na estrutura de suporte desta (Figura 
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3.24), na sapata da grua torre (Figura 3.25) e nas fachadas principais dos edifícios vizinhos a Norte e 

a Poente (Figuras 3.26 e 3.27, respetivamente). 

 

Figura 3.24 - Alvos topográficos no alçado 
da Av. Almirante Reis, [27]. 

 

 

Figura 3.25 - Alvos topográficos na sapata da 
grua, adaptada de [27]. 

 

Figura 3.26 - Alvo topográfico na fachada do 
edifício a Norte, adaptada de [27]. 

 

Figura 3.27 - Alvos topográficos no alçado da Rua 

Álvaro Coutinho, adaptada de [27]. 

Após conclusão das intervenções nas faces contíguas do edifício a Norte, foram aplicados alvos 

topográficos também nestas, de acordo com a Figura 3.27. 

Podemos constatar que existe redundância de alvos topográficos a observar. As Figuras 3.28 e 3.29, 

apresentadas a seguir, correspondem a alguns dos alvos topográficos mencionados. 
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Figura 3.28 - Alvo topográfico A12, instalado na 
empena contígua a Poente. 

 

Figura 3.29 - Alvos topográficos H5, H6 e H7, 
presentes na empena contígua a Norte. 

Relativamente à grua torre, foram instalados dois alvos topográficos na sapata, como na Figura 3.30, 

para que, pelos deslocamentos horizontais e verticais, seja possível verificar tendências de rotação 

desta estrutura. 

 

Figura 3.30 - Alvo topográfico instalado na sapata da grua torre com tábuas de madeira a proteger. 

Não se verificou necessário o recurso a um sismógrafo para aferição de vibrações em estruturas 

vizinhas, referido no PIO, devido ao facto dos terrenos escavados serem, de modo geral, de pouca 

resistência, pelo que as vibrações induzidas no terreno, nomeadamente pela execução das 

microestacas, foram pouco expressivas. 

3.4.5.3 Monitorização de estrutura de contenção periférica da escavação 

A calha inclinométrica I1 e o piezómetro de Casagrande PZ1 foram instalados em meados de abril de 

2019, enquanto que a instalação dos alvos topográficos na estrutura de contenção foi executada nas 

bandas de laje em finais de maio de 2019. 
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O inclinómetro (Figura 3.31), como previsto, foi instalado sensivelmente a meio do limite AB do 

perímetro de escavação,  fora dos limites do lote, embora ainda dentro da área de estaleiro, com fundo 

a 19 metros de profundidade. A profundidade máxima atingida por este aparelho foi prevista no PIO, 

como estando abaixo da ponta das microestacas instaladas no alinhamento AB. Este pormenor permite 

medir o comportamento da estrutura de contenção na sua integra, incluindo facilitar a identificação de 

possíveis deslocamentos nas microestacas. 

O piezómetro de Casagrande, na Figura 3.32, foi também instalado no alinhamento AB e fora da área 

de implantação da obra. A instalação deste aparelho foi feita em simultâneo com a do inclinómetro. 

Este aparelho tem 18 metros de cota de fundo. O piezómetro, cujo objetivo é medir a evolução do nível 

freático do terreno, foi instalado junto ao inclinómetro, entre a escavação e a galeria do ML, uma vez 

que é a zona mais propensa a variações freáticas, estando entre a escavação e a linha de água que é 

a Avenida Almirantes Reis, com a agravante de estar próximo do túnel do ML, que também serve para 

drenagem de águas pluviais. 

O piezómetro de Casagrande é o instrumento de medição de variação do regime freático mais comum 

em obra. Este instrumento tem reconhecida fiabilidade e facilidade de instalação, leitura e interpretação 

de resultados, em comparação com outros instrumentos [28]. 

As leituras no inclinómetro são efetuadas de 0.5 metros em 0.5 metros, segundo dois planos normais 

perpendiculares, um deles orientado na direção normal ao plano da estrutura de contenção, cujos 

deslocamentos acumulados se pretendem monitorizar [29]. 

Os alvos topográficos foram instalados nas bandas de laje correspondentes ao piso térreo em finais de 

março, de acordo com a representação apresentada na Figura 3.33. Na Figura 3.34 apresenta-se um 

exemplo de um alvo topográfico aplicado na banda de laje do alinhamento AB. De igual modo, no início 

de agosto, foram instalados alvos topográficos nas bandas de laje do piso -1, 2LG1 a 2LG4, um em 

cada alinhamento. 

 

Figura 3.31 - Inclinómetro instalado em obra. 

 

Figura 3.32 - Piezómetro instalado em obra. 
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3.4.6 Acompanhamento da evolução da obra e análise de movimentos da 

envolvente 

As visitas à obra tiveram um papel fundamental durante a realização deste trabalho, tanto para o 

conhecimento da solução e dos processos construtivos utilizados, como das dificuldades e 

imprevisibilidades do decorrer da obra, que por vezes motivam alterações do projeto. As imagens de 

diferentes fases da escavação no presente ponto são resultado do acompanhamento do andamento 

dos trabalhos. 

Durante as visitas à obra, foi possível ter contacto e presenciar a realidade de uma obra, observando a 

aplicação prática de assuntos abordados em diversas disciplinas ao longo do curso, particularmente 

relacionados com execução das técnicas presentes neste caso de estudo. Foi ainda possível 

testemunhar, embora com menor profundidade, a relação entre diversas entidades envolvidas na obra, 

de acordo com o seu papel na mesma. 

A monitorização do caso de estudo abordada e alvo de estudo no presente trabalho, apenas diz respeito 

a medições de deslocamentos a partir de dia 28 de janeiro de 2019, data do primeiro relatório analisado 

neste documento. A monitorização que antecedeu esta data foi analisada e referida em [30] e teve 

início em agosto de 2018. 

Todas as leituras e respetivos relatórios, bem como a instalação dos aparelhos respeitantes ao túnel 

do ML foram realizados pela “Geomonit Unipessoal, Lda”, enquanto que as leituras e relatórios dos 

resultados dos restantes alvos topográficos ficou a cargo da “Soluções Inéditas Unipessoal, Lda”. 

Relativamente às leituras e relatórios da calha inclinométrica e do piezómetro de Casagrande, estes 

ficaram a cargo da “Geomilímetro, Lda”. Os relatórios preparados pelas referidas empresas permitem 

ver graficamente a evolução dos deslocamentos nos vários alvos topográficos. 

 

Figura 3.33 - Identificação e localização em planta dos 
alvos topográficos nas bandas de laje, adaptado de [27]. 

 

Figura 3.34 - Alvo topográfico LG5. 
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Os instrumentos de monitorização instalados em obra asseguraram a redundância na medição dos 

deslocamentos dos diversos elementos da obra, importante para a deteção de deficiências do próprio 

sistema de monitorização implementado, além de possibilitar a confirmação dos resultados obtidos. 

• Edifícios vizinhos e grua torre 

Em janeiro, a obra já se encontrava na fase final das demolições, como na Figura 3.35, e com as 

estruturas de contenção de empenas dos edifícios vizinhos executadas. 

 

Figura 3.35 - Estado da obra em janeiro de 2019, [25]. 

Como é possível observar pelas Figuras 3.36 e 3.37, o topo da empena contígua a Norte, desde uma 

fase anterior aos trabalhos de geotecnia, revelava tendência ao movimento nos sentidos Nascente-

Poente e Sul-Norte, ou seja, para fora da escavação, com valores medidos de 7 mm e de 6 mm, 

respetivamente. 

 

Figura 3.36 - Deslocamentos cumulativos no sentido Nascente-Poente na empena do edifício vizinho a Norte. 
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Figura 3.37 - Deslocamentos cumulativos no sentido Sul-Norte na empena do edifício vizinho a Norte. 

Estas movimentações devem-se à conjugação das perturbações induzidas pelo processo de demolição 

do edifício na zona a escavar, anteriormente contíguo à empena em causa, e à fraca qualidade de 

construção da mesma empena. 

Também na empena do edifício vizinho a Poente se verificou deslocamentos fruto dos trabalhos de 

demolição, influenciados pela crescente ação da estrutura de contenção da empena sobre esta. As 

Figuras 3.38 e 3.39 mostramos deslocamentos cumulativos registados em alvos topográficos no topo 

e na base da empena contígua a Poente. Enquanto que no topo da empena a Poente se verificaram 

deslocamentos para o interior da escavação, na base da mesma, os movimentos eram no sentido 

oposto, devido à tendência de rotação da estrutura de contenção da empena. A movimentação do topo 

da contenção provoca um movimento contrário da sua base, que empurram a empena, antes de se 

iniciar a escavação. 

 

Figura 3.38 - Deslocamentos cumulativos no sentido Nascente-Poente na empena do edifício vizinho a Poente. 
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Figura 3.39 - Deslocamentos cumulativos no sentido Sul-Norte na empena do edifício vizinho a Poente. 

Em finais de janeiro iniciaram-se os trabalhos de geotecnia com a execução das colunas de solo-

cimento e execução das primeiras microestacas.  

Os trabalhos de geotécnica tiveram seguimento no mês de fevereiro com a execução de  mais 

microestacas e com o início dos trabalhos de escavação, Figuras 3.40 e 3.41. Com o início da 

escavação, ambas as empenas registaram um incremento nos seus deslocamentos 

 

Figura 3.40 - Estado da obra no início de fevereiro de 
2019. 

 

Figura 3.41 - Estado da obra em meados de fevereiro 
de 2019. 

Em março, já se iniciara a escavação e colocação de armaduras e cofragem para betonagem das vigas 

de coroamento e bandas de laje. Após se ter procedido à execução destes elementos nos alinhamentos 

AB (Figura 3.42) e parte de CD, bem como o pormenor de canto correspondente a BC (Figura 3.43), 

escavou-se junto às empenas contidas a Norte e a Poente e procedeu-se à execução destes elementos 

nestes alinhamentos, juntamente com o restante alinhamento de CD (Figuras 3.44 a 3.47). 

Uma vez que se verificou, em meados de março, uma movimentação súbita elevada na empena Norte 

para fora da escavação, decorrentes da escavação junto da mesma, passando de um deslocamento 

de 3mm para 8mm em 7 dias, foi necessário proceder com urgência à colocação da armadura, 

cofragem e posterior betonagem da viga de coroamento, por forma a confinar novamente a fundação 
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do edifício a Norte e impedir o movimento. Estas movimentações podem ser explicadas com o 

desconfinamento da fundação do edifício, devido à escavação da totalidade do terreno junto da empena 

até à cota necessária à execução da viga de coroamento e da interação desta com a sua estrutura de 

contenção 

Na empena a Poente verificou-se um agravamento do deslocamento para o interior da escavação, com 

uma tendência definida no sentido Nascente-Poente e registou uma mudança de sentido do 

deslocamento no seu plano, para sentido Norte-Sul, devido à escavação em redor do maciço de 

fundação direito da contenção da empena. 

 

Figura 3.42 - Alinhamento AB a 15 de março de 2019. 

 

Figura 3.43 - Pormenor de canto BC com banda de laje e escora metálica já executados a 15 de março de 
2019. 

 

Figura 3.44 - Armadura colocada para betonagem de viga de coroamento em alinhamento AH. 
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Figura 3.45 - Alinhamento DE a 

15 de março de 2019. 

 

Figura 3.46 - Limite Norte da 
escavação a 15 de março de 

2019. 

Figura 3.47 - Alinhamento CD a 22 

de março de 2019. 

A movimentação da empena a Norte foi acompanhada pela abertura de fendas na fachada principal do 

edifício vizinho, o que agravou a situação anteriormente verificada, como se pode observar nas Figuras 

3.48 e 3.49, tendo sido, inclusivamente, registados incrementos súbitos de assentamentos nesta 

empena, na ordem dos 5 mm. 

 

Figura 3.48 - Parte da fachada do edifício contíguo 
a Norte com fenda devido a assentamentos. 

 

Figura 3.49 - Pormenor de fenda na fachada do edifício 
a Norte. 

No início de abril, as bandas de laje do piso 0, nos alinhamentos DE e CD ainda não se encontravam 

concluídas. Até então, verificaram-se movimentações no sentido do interior da escavação um pouco 

inconstantes na empena do edifício a Poente, em particular no topo, com valor máximo de 10 mm, 

superior aos empolamentos e deslocamentos no plano da empena. Na base desta empena, os 

deslocamentos verificados foram quase nulos. Nesta fase, o solo em redor dos maciços da estrutura 

de contenção da empena ainda não tinha sido totalmente escavado. Estes elementos ainda não se 

encontravam suspensos nas microestacas. 
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Em simultâneo, durante este período, verificou-se um agravamento progressivo dos deslocamentos na 

empena a Norte no sentido Nascente-Poente, tendo sido medido um deslocamento máximo de 17 mm 

no topo, bem como no sentido Sul-Norte, chegando ao valor de 10mm. 

Em finais de março já tinham sido instalados os restantes alvos topográficos na empena a Norte, mais 

próximos da base. A sua tendência de movimento no sentido Nascente-Poente, em abril, revelou ser 

contrária à do topo, o que leva a concluir que a empena estava a rodar no sentido anti-horário e a 

deslocar-se para fora da escavação. 

Com o intuito de tornar a solução mais rígida junto à empena contigua do edifício a Norte antes de 

avançar com a escavação e execução da estrutura de contenção, procedeu-se à execução de 

elementos estruturais verticais da superestrutura no alinhamento AH (Figura 3.50).  

 

Figura 3.50 - Betonagem dos pilares da 
superestrutura junto à empena contígua a Norte a 5 

de abril de 2019. 

 

Figura 3.51 - Betonagem do painel primário entre os 
maciços da estrutura de suporte da empena a Poente 

a 18 de abril de 2019. 

Ainda em abril, simultaneamente à execução de microestacas, foram executados os primeiros painéis 

da estrutura de contenção da escavação, como na Figura 3.51. 

Em maio, com o avanço da escavação e posterior execução dos painéis de betão armado para 

contenção do terreno (Figuras 3.52 a 3.57), a empena a Norte, no início do mês, registou um ligeiro 

agravamento dos deslocamentos, com valores máximos de 18 mm de deslocamento no seu plano, 

muito próximos do critério de alerta para deslocamentos horizontais de edifícios vizinhos. A empena do 

edifício a Poente também teve pequenos incrementos de deslocamentos. 
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No final de maio, os maciços da estrutura e contenção da empena a Poente já se encontravam 

suspensos pelas microestacas, no entanto, apesar dos efeitos desta alteração sobre a própria estrutura 

de suporte, com aumento de deslocamentos generalizados nesta, não teve influência relevante sobre 

a empena. 

Com estes maciços suspensos foi possível confirmar os resultados do poço de inspeção PC1. A Figura 

3.58 corresponde ao troço de solo escavado sob a sapata esquerda da estrutura de contenção da 

empena do edifício da Rua Álvaro Coutinho, onde é possível observar a fundação do edifício vizinho a 

pouca profundidade com paredes de alvenaria de pedra e arcos de tijolo maciço. 

 

Figura 3.52 - Limite Norte da escavação a 8 de maio 

de 2019. 

 

Figura 3.53 - Alinhamento AB a 8 de maio de 2019. 

 

Figura 3.54 - Alinhamento CD a 8 de maio de 2019. 

 

Figura 3.55 - Alinhamento DE a 8 de maio de 2019. 

 

Figura 3.56 - Limites Sul e Poente da escavação a 30 de 
maio de 2019. 

 

Figura 3.57 - Limites Norte e Nascente a 30 de 
maio de 2019. 
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Figura 3.58 - Fundação do edifício a Poente. 

No início de junho, registou-se um súbito avanço dos deslocamentos horizontais da empena a Norte, 

no sentido Nascente-Poente, até 22 mm, em meados do mesmo mês, ultrapassando o critério de alerta, 

tendo reduzido esse valor para 16 mm até ao início de julho. Os assentamentos desta empena 

mantiveram-se neste período. O deslocamento horizontal para fora da escavação, registou uma 

aproximação do critério de alerta, não o tendo alcançado.  

Durante o mês de junho foram finalizados os painéis da parede de contenção do piso -1, tendo sido 

realizada a banda de laje correspondente à laje do piso -1, de meados desse mês até ao início do mês 

de julho, como nas Figuras 3.59 a 3.63. 

 

Figura 3.59 - Limites Sul e Poente a 18 junho de 
2019. 

 

Figura 3.60 - Limites Nascente e Norte a 18 junho de 
2019. 

 

Figura 3.61 - Limites Sul e Poente a 2 julho de 
2019. 

 

Figura 3.62 - Limites Norte e Poente a 2 de julho de 
2019. 
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Figura 3.63 - Limites Nascente e Norte a 2 de julho de 2019. 

Em meados do mês de junho, verificaram-se alterações nos deslocamentos, nomeadamente na 

empena a Norte, uma diminuição generalizada provocada, provavelmente pela conclusão dos painéis 

secundários do piso -1, ainda antes da execução da banda de laje desse piso. 

Durante toda a obra, os deslocamentos horizontais foram predominantes quando comparados com os 

assentamentos. No entanto, foram observados diferentes sentidos do movimento na direção vertical, 

em diferentes alinhamentos. 

A empena a Poente registou tendência para o empolamento com valores compreendidos entre os 4mm 

e os 6mm, verificados nos meses junho e julho, apesar da sua estrutura de suporte ter registado 

assentamentos, que chegaram a atingir valores máximos de 12 mm. Ao contrário, na empena a Norte 

foram registadas oscilações em torno do valor da zeragem, tendo por vezes sido medidos incrementos 

desprezáveis de assentamentos. 

Também em junho, após um longo período em que não foi possível, por diversas razões, efetuar a 

medição dos alvos da sapata da grua, observou-se um avanço nos assentamentos e deslocamento 

horizontais relativos de 16 mm, em duas semanas, com alteração de sentido de deslocamento. Eram, 

inclusivamente, visíveis movimentos da grua durante os trabalhos em obra. Foi então necessário 

proceder a um reforço ligando, como nas Figuras 3.64 e 3.65, a sapata da grua torre, utilizando troços 

de microestacas, à banda de laje do piso térreo e a um pilar da futura superestrutura para travar os 

movimentos horizontais. 

O maciço de encabeçamento das microestacas da grua torre, foi executado totalmente à superfície. As 

microestacas são elementos resistentes a ações verticais e capazes de acomodar os momentos 

produzidos pela grua, no entanto, as ações horizontais não são tão eficientemente transmitidas por 

estas ao terreno. Cabe ao maciço de encabeçamento transmitir as ações horizontais ao terreno, neste 

caso por intermédio do contacto entre a base deste com solo. Devido às fracas características dos 

aterros à superfície e à lavagem de terreno na base do maciço, por conta de passagem de água 

utilizada para limpeza da obra, perdeu-se esse contacto, pelo que as ações horizontais passaram a ser 

absorvidas pelas microestacas, menos rígidas, passando a ser visíveis os movimentos da grua torre. 
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Figura 3.64 - Reforço da sapata da sapata da 
grua, vista Norte-Sul. 

 

Figura 3.65 - Reforço da sapata da grua, vista Poente-
Nascente. 

Importa referir que durante a realização da escavação foi impossibilitada a medição de diversos alvos 

topográficos, alguns por período prolongado, por obstrução de natureza diversa ou por se verificar 

necessidade de nova zeragem devido a danificação de alvos, que dificultou a rápida e atempada 

previsão dos deslocamentos. 

A empena a Poente não registou uma alteração significativa nos seus deslocamentos, tendo sido 

registados os maiores deslocamentos horizontais no sentido da escavação desde meados de junho. 

No entanto, nas sapatas da estrutura de suporte desta foi registado um aumento desde finais de maio 

até agosto, com o avanço da escavação, uma vez que as torres ficaram suspensas nas microestacas 

em que se encontravam fundadas, tendo sido atingido um deslocamento máximo de 15 mm para o 

interior da escavação no topo e 6 mm na base já no início de agosto. 

Durante o mês de julho foram realizados os painéis do piso -2 e foi iniciada a execução da sapata da 

parede de contenção, como nas Figuras 3.66 a 3.69. Neste mês verificou-se a estabilização dos 

deslocamentos na empena a Norte e pequenas oscilações nos movimentos da empena a Poente. 

 

Figura 3.66 - Limites Norte e Poente a 15 de julho de 

2019. 

 

Figura 3.67 - Alinhamento CD a 15 de julho de 
2019. 

 



46 

 

 

Figura 3.68 - Alinhamentos DF a H a 29 de julho de 
2019. 

 

Figura 3.69 - Limites Norte e Nascente a 29 de julho 
de 2019. 

Durante a escavação, já no mês de julho, foram detetadas fissuras no edifício vizinho a Poente, 

nomeadamente na empena norte do mesmo. Uma vez que o edifício se encontra muito degradado e já 

sofreu várias demolições no seu interior, não é possível atribuir à escavação alvo de estudo neste 

trabalho a responsabilidade pelo seu aparecimento. Ainda assim, estas fissuras foram monitorizadas 

com testemunhos de gesso colocados conforme as Figuras 3.70 e 3.71, no restante período da obra. 

 

Figura 3.70 - Fissuras no interior do edifício vizinho a 
poente, [23]. 

 

Figura 3.71 - Testemunho de gesso para 
monitorização de aumento de fissuras, [23]. 

No mês de agosto, finalizou-se a execução da sapata da parede de contenção, juntamente com a laje 

de fundação, após execução dos poços de bombagem, como nas Figuras 3.72 a 3.74. 

 

Figura 3.72 - Execução de poço de bombagem junto ao limite Sul da escavação. 
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Figura 3.73 - Alinhamentos HA e AB em meados de 
agosto de 2019. 

 

Figura 3.74 - Alinhamentos DE a HA em meados de 
agosto de 2019. 

• Túnel do ML 

De acordo com [26], os deslocamentos medidos no túnel do ML desde dezembro de 2018 até abril de 

2019 podem ser considerados nulos, uma vez inferiores ao erro da medição, tanto nos alvos 

topográficos como nas marcas de nivelamento geométrico. 

Estes resultados levam a concluir que as deformações do terreno devido à execução das colunas de 

solo-cimento, microestacas e à fase inicial da escavação e execução da estrutura de contenção, não 

tiveram efeito sobre a estrutura do ML. 

Os primeiros resultados com variação superior ao erro do equipamento de medição foram registados 

no início de maio de 2019. As secções onde foram registados maiores deslocamentos foram a S2 e 

S3. A secção S2 está em linha com a grua torre e S3 está em linha com o centro da escavação, a meio 

do alinhamento que confronta a Avenida Almirante Reis. O deslocamento máximo registado foi vertical 

ascendente no alvo topográfico 3.1, com valor acumulado de 4.1 mm, abaixo do limite de 7mm. Este 

mesmo alvo topográfico registou a maior taxa de deslocamento absoluto com 0.013 mm/dia. 

Relativamente às marcas de nivelamento geométrico, verificou-se que a marca 3.1, também na S3, 

registava o maior valor de empolamento com 2.52 mm, próximo do limite de 3 mm. À data já tinha sido 

executado o troço de parede da contenção imediatamente abaixo da viga de coroamento quase na 

totalidade do alinhamento AB. 

Durante toda a obra, foram registados deslocamentos na direção perpendicular à estrutura de 

contenção superiores e no sentido do afastamento da escavação, quando comparados com os 

deslocamentos paralelos a esta. Os alvos topográficos instalados na estrutura do ML tiveram pequenas 

alterações, sendo possível afirmar que os deslocamentos laterais estabilizaram, como se pode 

observar na Figura 3.75, respeitante à direção perpendicular à contenção na secção mais gravosa, S3.  
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Figura 3.75 - Deslocamentos perpendiculares à contenção na secção S3 do túnel do ML, adaptado de [26]. 

A razão para o pico de deslocamentos verificados no fim de maio, não pode ser diretamente relacionado 

com o incidente que ocorreu com a grua torre, uma vez que este também é verificado na secção S5. 

Esta secção já se encontra suficientemente longe da grua para não sofrer um impacto com a mesma 

ordem de grandeza da secção S2, em linha com esta. 

Em termos de deslocamentos verticais, desde meados de fevereiro, foram verificados empolamentos 

na estrutura, com aumento até finais de abril, com estabilização a partir desse momento. Os alvos mais 

próximos da estrutura, na mesma secção, registaram maiores valores que os mais distantes. Com a 

secção S3 a verificar o valor máximo no alvo 3.1, muito próximo de 5 mm, como se pode observar na 

Figura 3.76. 

 

Figura 3.76 - Deslocamentos verticais na secção S3 do túnel do ML, adaptado de [26]. 

Os carris registaram deslocamentos verticais, medidos pelas marcas de nivelamento geométrico, 

próximos do critério de alerta em S2 e S3. O carril mais próximo da escavação registou maiores valores 

do que o mais afastado, como se pode observar na Figura 3.77. Verificou-se o aumento de 

deslocamento em fevereiro, coincidente com o início da escavação, e estabilizou em abril já com a 

banda de laje do piso térreo executada. 

É possível que a interação entre as colunas de solo-cimento, juntamente com a banda de laje do piso 

térreo, e o terreno não escavado, tenha sido responsável pela estabilização dos deslocamentos na 

estrutura do túnel e carris do ML. 

Alerta 

Alerta 
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Figura 3.77 - Deslocamentos verticais nos carris da secção S3, adaptado de [26]. 

3.4.7 Análise de movimentos na contenção periférica e variação freática 

Neste ponto pretende-se analisar as leituras dos alvos topográficos instalados nas bandas de laje, do 

inclinómetro e piezómetro. Para efeitos de comparação com os resultados dos modelos, foi dado maior 

destaque aos alvos topográficos LG5 e 2LG3, no alinhamento AB, LG1 e 2LG1, no alinhamento DE. 

No Quadro 3.6 apresenta-se uma distribuição aproximada das principais fases de escavação no tempo 

dos alinhamentos AB e DE. Este resumo da cronologia de andamento da obra, com foco em particular 

para os alinhamentos estudados com modelo computacional, sendo apenas uma aproximação, tem o 

intuito de auxiliar a análise dos resultados das leituras da monitorização, permitindo a ligação entre os 

valores registados e os acontecimentos à data na obra. 

Quadro 3.6 - Distribuição temporal das várias fases da escavação nos alinhamentos AB e DE em 2019. 

 

Devido à colocação tardia dos alvos topográficos nas bandas de laje do piso -1, os valores registados 

por estes são praticamente desprezáveis. Os deslocamentos nos alvos topográficos são relativos ao 

momento da zeragem, que se for tardia não contabiliza um período em que podem ocorrer 

deslocamentos importantes. 

Alinhamento AB Alinhamento DE

-

janeiro

fevereiro
março

abril

Parede 4

Banda de laje piso -1

Colunas de calda de cimento

Microestacas

Escavação 1

Execução da viga de coroamento

Banda de laje piso 0

Escavação 2

janeiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

junho

julho

agosto

Escavação 5

Parede 5

Escavação 6

Sapata muro

Laje de fundação

Parede 2

Escavação 3

Parede 3

Escavação 4

Alerta 

Alerta 
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Começando por analisar o alinhamento DE, os alvos topográficos afetos a esta são LG1 e 2LG1 na 

banda de laje do piso 0 e do piso -1, respetivamente, cuja evolução de deslocamentos se apresenta 

nas Figuras 3.78, 3.79 e 3.80. 

 

Figura 3.78 - Deslocamentos cumulativos no sentido Nascente-Poente nas bandas de laje do alinhamento DE. 

 

Figura 3.79 - Deslocamentos cumulativos no sentido Sul-Norte nas bandas de laje do alinhamento DE. 

 

Figura 3.80 - Deslocamentos verticais cumulativos nas bandas de laje do alinhamento DE. 

Observando as figuras acima, é possível constatar que a banda de laje do piso 0 registou movimentos 

crescentes para o interior da escavação desde maio, com deslocamento máximo de 5 mm registado 

em julho e novamente em agosto. Durante este período foram executados painéis do piso -1, pelo que 

se seguiu estabilização em junho, com novo aumento em julho devido à execução da banda de laje do 

piso -1. O abrandamento deve-se à conclusão da parede do piso -2, antes da execução da sapata da 
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contenção. Desde agosto, o sentido do deslocamento alterou-se muito rapidamente em 7 mm para fora 

da escavação, num período em que foi executada a sapata da contenção e laje de fundação. 

Também neste período registou-se alteração na tendência de movimento para o sentido Norte-Sul, com 

um movimento de 5 mm na banda de laje do piso térreo. 

Os deslocamentos verticais registados nestas bandas de laje foram sobretudo positivos, ou seja, houve 

empolamento da estrutura de contenção, o que é concordante com as medições realizadas nos alvos 

topográficos da empena contígua a Poente. Apenas em agosto, no fim da execução da estrutura de 

contenção, verificaram-se assentamentos neste alinhamento. 

Relativamente aos movimentos registados nos alvos topográficos nas bandas de laje do alinhamento 

AB (Figuras 3.81, 3.82 e 3.83), inicialmente os deslocamentos na banda de laje do piso 0 foram 

tendencialmente no sentido oposto à escavação, com máximo de 3 mm no fim de junho. No início de 

julho, verificou-se uma súbita movimentação de 7 mm no sentido da escavação, passando a banda de 

laje do piso térreo a estar 4 mm para o interior da escavação em relação à posição inicial da zeragem. 

Este pico de movimentação deve-se ao avanço da escavação e execução de painéis sob a banda de 

laje do piso -1, que voltou a reduzir para perto da posição inicial com a sua conclusão, antes de novo 

aumento com a execução da sapata da contenção e da laje de fundação. 

Esta movimentação no sentido Nascente-Ponte, foi acompanhada de alteração do sentido do 

movimento da direção perpendicular. Registou-se um deslocamento muito acentuado de 15 mm no 

sentido Sul-Norte, sendo atingida uma posição de 9 mm em relação à posição inicial, voltando, ainda 

durante este mês, a verificar-se movimentações de cerca de 11 mm no sentido oposto. 

Neste alinhamento, em termos de movimentos verticais, foram registados apenas assentamentos, com 

valor máximo de 4 mm, antes da execução da banda de laje do piso -1. 

 

Figura 3.81 - Deslocamentos verticais cumulativos nas bandas de laje do alinhamento AB. 
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Figura 3.82 - Deslocamentos cumulativos no sentido Nascente-Poente nas bandas de laje do alinhamento AB. 

 

Figura 3.83 - Deslocamentos cumulativos no sentido Sul-Norte nas bandas de laje do alinhamento AB. 

A zeragem do inclinómetro, registada em meados de abril de 2019, apenas permitiu verificar pequenos 

deslocamentos próximos da superfície no sentido Norte-Sul e Nascente-Poente, verificando uma ligeira 

tendência dos movimentos para o interior da escavação, até meados de maio. 

No início de junho, verificou-se um incremento considerável dos deslocamentos medidos no 

inclinómetro, de acordo com os trabalhos de escavação executados neste período. Registou-se o 

deslocamento máximo de 3 mm no sentido da escavação uma profundidade entre os 3 metros e os 3.5 

metros, até à retoma de valores próximos de nulos a 7 metros de profundidade. 

Os alvos topográficos instalados nas bandas de laje do piso térreo mais próximas da grua torre, LG6 e 

LG7, registaram deslocamentos inferiores em comparação com os alvos topográficos LG5 e LG1, pelo 

que se pode concluir que os movimentos da grua não tiveram particular influência na contenção 

periférica. Portanto, os movimentos do inclinómetro na direção paralela à parede de contenção não 

foram influenciados por esta. 

Neste período, foi realizada quase a totalidade da estrutura de contenção do terreno do piso -1, sendo 

que seguidamente foi executada a banda de laje do piso -1. Este movimento é representativo do 

desconfinamento sofrido pelo solo durante o processo de escavação, execução e ganho de rigidez e 

resistência da solução. 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0
2

-J
an

1
6

-J
an

3
0

-J
an

1
3

-F
e

b

2
7

-F
e

b

1
3

-M
ar

2
7

-M
ar

1
0

-A
p

r

2
4

-A
p

r

0
8

-M
ay

2
2

-M
ay

0
5

-J
u

n

1
9

-J
u

n

0
3

-J
u

l

1
7

-J
u

l

3
1

-J
u

l

1
4

-A
u

g

2
8

-A
u

g

1
1

-S
e

pSe
n

ti
d

o
 N

as
ce

n
te

-P
o

en
te

 [
m

m
]

LG5

2LG3

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

0
2

-J
an

1
6

-J
an

3
0

-J
an

1
3

-F
e

b

2
7

-F
e

b

1
3

-M
ar

2
7

-M
ar

1
0

-A
p

r

2
4

-A
p

r

0
8

-M
ay

2
2

-M
ay

0
5

-J
u

n

1
9

-J
u

n

0
3

-J
u

l

1
7

-J
u

l

3
1

-J
u

l

1
4

-A
u

g

2
8

-A
u

g

1
1

-S
e

p

Se
n

ti
d

o
 S

u
l-

N
o

rt
e 

[m
m

]

LG5

2LG3



53 

 

Ao longo da execução da escavação, verificou-se um agravamento e aumento em profundidade do solo 

com maior perturbação. No início de julho, os maiores deslocamentos registavam-se aos 3.5 e 4 metros 

de profundidade com 3 mm de desvio para o interior da escavação, já com a banda de laje do piso -1 

executada. 

A tendência de movimentos observada até então manteve-se até setembro, com o valor do 

deslocamento máximo registado no fim da escavação e conclusão da estrutura de contenção de 4 mm 

entre os 4 e os 5 metros de profundidade. Os movimentos são nulos a partir dos 8 metros de 

profundidade. Na Figura 3.84 apresentam-se os registos dos deslocamentos medidos no inclinómetro. 

 

Figura 3.84 - Deslocamentos registados pelo inclinómetro, adaptado de [29]. a) Sentido Nascente-Poente. b) 
Sentido Sul-Norte. 

No que diz respeito aos movimentos paralelos à estrutura de contenção periférica, foram registados 

movimentos no sentido Norte-Sul, que em todas as leituras, foi máximo à superfície. Até maio, 

verificaram-se deslocamentos no sentido Sul-Norte, mas já em meados desse mês, os deslocamentos 

evoluíram no sentido oposto, coincidindo com o aumento de deslocamentos da empena edifício a Norte. 

Os deslocamentos foram aumentando até ao início de agosto, onde atingiram um deslocamento 

superior a 5 mm. A partir de então diminuíram com a conclusão da contenção nos alinhamentos AB e 

AH. 

Após a instalação do piezómetro de Casagrande, também em meados de abril de 2019, o nível freático 

foi medido a 9.62 metros de profundidade, valor este correspondente à zeragem. Foi precisamente na 
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zeragem que foi registado a maior cota do nível da água. Apenas no início de junho, foi registada uma 

ligeira subida do nível freático, sendo que no restante período de execução da obra se verificou a 

descida do nível da água, que estabilizou em agosto a uma profundidade de cerca de 10,30 metros. 

Destes resultados retira-se que a variação do regime freático não é muito acentuada, sendo os eventos 

pluviais da região as razões dessa flutuação, verificando-se que a cota mínima da estrutura de 

contenção não é atingida. Na Figura 3.85 é possível observar a evolução do nível freático, em relação 

à profundidade da zeragem, registada no piezómetro. 

 

Figura 3.85 - Evolução do nível freático em relação à zeragem, adaptado de [29]. 

4 Modelação da solução implementada 

4.1 Breves considerações 

Neste capítulo apresenta-se a modelação da solução implementada em obra no software PLAXIS 2D, 

um programa de cálculo numérico de elementos finitos. Esta ferramenta de cálculo automático é  

utilizada comercialmente e foi desenvolvida particularmente para análise de problemas geotécnicos. A 

sua fácil utilização e simples leitura de resultados, caracterizam este software como “user friendly”, 

além da sua capacidade de representar uma boa aproximação, tanto na definição geométrica como 

paramétrica do modelo, do comportamento real de estruturas enterradas, permitindo a análise de 

interação solo-estrutura. 

Com a modelação seguidamente apresentada pretende-se a comparação dos resultados de um 

programa de cálculo numérico, no que diz respeito aos deslocamentos do solo e da estrutura de 

contenção do terreno, com os valores medidos e registados em obra pelos equipamentos de 

monitorização. 

Através do modelo criado, pretende-se  avaliar as deformações, estados de tensão e estabilidade dos 

maciços contidos e prever os incrementos de deformações na vizinhança. 

Optou-se pelo estudo dos limites AB e DE da escavação, por se considerar terem especial 

representatividade do comportamento da estrutura de contenção e sua influência nas estruturas 

vizinhas, nomeadamente no túnel do ML e no edifício a Poente. Tendo como ponto de partida a 

envolvente da escavação, considerou-se razoável admitir que estas duas secções seriam as mais 

condicionantes, pelo que caso estas verifiquem estar dentro do intervalo aceitável de deslocamentos, 

os restantes alinhamentos também estarão. 
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Uma vez que a estrutura a analisar consiste numa cortina escorada, os alinhamentos foram analisados 

a partir de cortes perpendiculares ao plano da estrutura de contenção da escavação e as suas 

características foram definidas por metro linear.  

A utilização de um modelo bidimensional para análise do comportamento de estruturas deste tipo, 

considerando um estado de deformação plana, é comum, uma vez que, apesar de se afastar da 

realidade, é simples e computacionalmente mais rápida [31]. 

Apesar da simplicidade e grande capacidade do software utilizado, importa referir que, a fiabilidade dos 

resultados depende, não só da qualidade do modelo, em termos de geometria de caracterização dos 

materiais, mas também da experiência do utilizador. 

4.2 Definição da geometria 

O primeiro passo na construção do modelo consistiu na definição da geometria. Para esse efeito, como 

ponto de partida, considerou-se uma área de corte a analisar, a que se pode chamar de janela de 

análise, com 45 metros de largura e 25 metros de altura, para o alinhamento AB, e com 20 metros de 

largura e 32 metros de altura para o alinhamento DE. Estas dimensões foram escolhidas por se 

considerar que próximo dos limites da janela, a influência do objeto de estudo já era insignificante e 

não traduz a realidade. 

Seguidamente, procedeu-se ao desenho das camadas de solo no intradorso da contenção, baseadas 

na configuração do solo apresentada em 3.2. Para representação do alinhamento AB, considerou-se 

que as interfaces das camadas de solo são horizontais e se encontram com as profundidades de 3 

metros, interface 2, entre ZG2 e ZG3, e 7 metros, interface 1, entre ZG1 e ZG2. Para representação do 

alinhamento DE, estas mesmas interfaces foram consideradas de igual maneira, a 3 metros e a 14.5 

metros de profundidade, respetivamente, a interface 2 e interface 1. 

A posição da estrutura de contenção, relativamente ao limite da janela do lado do interior da escavação, 

está relacionada com as condições de fronteira do modelo. A estrutura foi colocada a uma distância 

superior à da altura escavação, de modo a anular a influência da fronteira, aproximando o resultado do 

modelo da realidade, uma vez que se esperam valores de deslocamentos superiores ao que resultariam 

considerando influência da fronteira do modelo. 

Estas hipóteses assumem que a escavação dos diversos alinhamentos foi feita separadamente, pelo 

que se considera que estes não se influenciam. 

As condições de fronteiras do modelo foram aplicadas recorrendo ao comando Standard Fixities. Este 

comando assume como apoios fixos a fronteira de base do modelo e como apoios móveis as fronteiras 

laterais do modelo, de acordo com [32]. 

A fronteira é um elemento não real, no entanto, a ser considerada a sua influência, esta poderia ser 

explicada como sendo a interação das bandas de laje dos restantes alinhamentos. Esta hipótese seria 

plausível uma vez que as bandas de laje dos outros alinhamentos contribuem para o aumento de rigidez 
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dos alinhamentos vizinhos. No entanto, essa interação é de difícil contabilização e inclusão num modelo 

2D. Significa isto que a estrutura funciona como um todo, ao contrário da simplificação feita neste 

modelo, em que os alinhamentos funcionam isoladamente.  

As bandas de laje, contabilizando inclusivamente a presença das escoras metálicas no canto destas, 

são caracterizadas como sendo Anchors e representadas por um elemento Fixed-end anchor. 

Os elementos como a estrutura de contenção, estratificação do solo e diferentes etapas da escavação 

foram desenhados com recurso à ferramenta Geometry Line, antes de proceder à sua respetiva 

caraterização. Para posterior caracterização de elementos respeitantes à estrutura de contenção e 

colunas de solo-cimento, com a ferramenta Plate, desenhou-se novamente sobre as respetivas linhas. 

Em particular para o alinhamento AB, a configuração do solo no tardoz da estrutura de contenção, foi 

concebida tendo em conta o processo construtivo do troço de túnel do ML, anteriormente referido e de 

acordo com [21]. Nesta fase de definição da geometria do modelo, foi também necessário adotar uma 

secção com uma forma aproximada à do túnel existente. A configuração adotada para estes elementos 

é semelhante à apresentada na Figura 3.21. A abóbada do túnel foi colocada a 3 metros abaixo da 

superfície e com o hasteal afastado 11 metros da escavação, tal como referido no PECP. Considerou-

se um diâmetro de 10 metros e espessura de 0.6 metros. Este elemento foi definido utilizando a 

ferramenta Tunnel, considerando o seu processo construtivo NATM, que se aproxima mais do método 

“cut and cover”. 

Foram realizados dois modelos correspondentes ao alinhamento AB. No primeiro modelo, as colunas 

de solo-cimento foram feitas separadamente da estrutura de contenção, constituídas pelas 

microestacas e paredes de betão armado. Este modelo foi pensado com intuito de se aproximar da 

execução real da contenção, com a existência de duas superfícies distintas em contacto, onde seria 

possível observar a interação entre estas. Contudo, apesar da proximidade destes dois elementos, é 

inevitável que seja deixada uma faixa de solo entre eles. Na realidade esta faixa não existe, uma vez 

que as paredes de betão armado são executadas diretamente contra as colunas de solo-cimento, pelo 

que este espaço de solo não pode ser retirado durante o cálculo. Assim sendo, apesar de ser garantida 

a continuidade do modelo e ser possível observar a interação entre os dois elementos, não se espera 

que essa mesma interação tenha um comportamento próximo da realidade. 

No segundo modelo, foi desenhado apenas um elemento Plate, cuja caracterização é alterada em 

função da fase de cálculo. Ou seja, a este elemento, numa primeira fase, é caracterizado como colunas 

de solo-cimento e nas fases posteriores somam-se as características das microestacas e das paredes 

de betão armado. Assim sendo, neste segundo modelo, a interação entre os dois elementos, colunas 

de solo-cimento e paredes de betão armado, não é observável, uma vez que os elementos foram 

homogeneizados. No entanto, existe uma maior compatibilidade entre os movimentos do solo e os 

movimentos da contenção, não diferindo os movimentos das colunas de solo-cimento com os 

movimentos da parede de betão armado. 
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Ainda no alinhamento AB, o passo seguinte consistiu na aplicação de uma carga distribuída a tardoz 

da estrutura de contenção de 10 kN/m2 para simular a carga proveniente dos arruamentos, com a 

ferramenta Distributed Load – Load System A. Este valor corresponde ao utilizada no PECP. 

Quanto ao alinhamento DE, o edifício vizinho, foi simulado aplicando no terreno uma carga distribuída 

de 10 kN/m2, por piso, perfazendo um total de 60 kN/m2 de carga distribuída, numa fase inicial. No 

entanto, durante o cálculo, verificou-se que esta carga provocava o colapso no solo, antes de se iniciar 

a escavação. Assim sendo, optou-se por retirar a carga, uma vez que a sua presença não era 

fundamental, uma vez que na realidade esta carga é suportada pela fundação do edifício vizinho e não 

transmitida diretamente ao solo à superfície. 

O resultado da definição geométrica dos modelos é apresentado nas figuras que se seguem, Figuras 

3.86, 3.87 e 3.88. 

 

Figura 4.1 - Segundo modelo em Plaxis do alinhamento AB. 

 

Figura 4.2 - Pormenor do primeiro modelo em Plaxis do 
alinhamento AB. 

 

Figura 4.3 - Modelo em Plaxis do alinhamento DE. 
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4.3 Caracterização de materiais 

O passo seguinte à definição da geometria do modelo consiste na caracterização de todos os materiais 

a considerar no modelo, correspondentes ao terreno e a elementos estruturais. 

• Caracterização do terreno 

Para simular o comportamento do solo, o modelo constitutivo escolhido foi o Hardening Soil, por se 

tratar de um modelo avançado para esse efeito. De acordo com [32], o modelo tem bons resultados 

aplicado a solo moles e solos rijos.  

O Hardening Soil consiste numa reformulação do modelo constitutivo hiperbólico, que baseado na 

teoria da elasticidade, pretende representar o comportamento elástico não-linear do solo. Tendo em 

vista uma aproximação ao comportamento real, o Hardening Soil considera plasticidade com 

endurecimento isotrópico. Estes modelos afastam-se na medida em que o Hardening Soil baseia-se na 

teoria da plasticidade, inclui a dilatância do solo e introduz uma superfície de cedência [32]. 

Por outro lado, a principal diferença deste modelo constitutivo relativamente a outros modelos 

constitutivos na representação do comportamento elastoplástico, como o modelo elástico-

perfeitamente plástico, diz respeito à superfície de cedência. Ao contrário do modelo elástico-

perfeitamente plástico, no Hardening Soil, esta não é fixa, podendo expandir devido a deformações 

plásticas. Ou seja, em plasticidade perfeita a superfície de cedência corresponde simultaneamente com 

a superfície de rotura, o que não é verdade no Hardening Soil, onde se admite a existência de 

deformações plásticas, irreversíveis, antes da rotura [33]. 

A expansão da superfície de cedência do solo, leva a que após a descarga, quando ocorre recarga, a 

tensão necessária para que seja atingida novamente a cedência e, portanto, que se inicie a ocorrência 

de deformações plásticas irreversíveis, seja superior à inicial. Isto significa que recarregando o solo é 

necessária mais tensão para provocar deformações plásticas no mesmo [34]. 

Quando submetido a aumento de tensão de corte, o solo revela um decréscimo de rigidez 

acompanhado de deformações plásticas irreversíveis. Neste sentido, no Hardening Soil é tida em conta 

a dependência da tensão face à rigidez do solo [32]. 

Para ter em conta o efeito da variação da rigidez, este modelo utiliza 3 diferentes módulos de 

elasticidade e parâmetros do solo de acordo com o critério de rotura de Mohr-Coulomb, entre outros 

[32]. Apresentam-se no Quadro 3.7 as variáveis utilizadas pelo modelo constitutivo Hardening Soil, para 

completa definição das características do terreno. Os valores atribuídos a alguns parâmetros referidos 

nas observações no Quadro 3.7 são aproximações sugeridas no manual do Plaxis. 
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Quadro 4.1 - Parâmetros utilizados pelo modelo constitutivo Hardening Soil. 

 

Note-se que o Plaxis sugere que o módulo de deformabilidade na descarga e recarga é o triplo do 

módulo de deformabilidade secante triaxial drenado, como representado na Figura 3.89, que por sua 

vez, corresponde ao módulo de elasticidade atribuído a determinado material, E. 

 

Figura 4.4 - Definição de E50 e Eur para ensaio triaxial drenado, [32]. 

Através da Figura 3.89, torna-se claro que após descarga, a rigidez do solo aumenta, pelo que na 

recarga, comparativamente ao carregamento primário, para o mesmo valor de deformação é 

necessário um valor superior de tensão, mesmo antes de ser atingida a cedência, cujo valor da tensão 

é, por sua vez, superior ao do carregamento primário, como já referido. 

Para o terreno em análise, a caracterização teve por base a campanha de prospeção geotécnica 

realizada, cujos valores obtidos se apresentaram anteriormente no Quadro 3.2. 

Parâmetros ZG3 ZG2 ZG1

φ' [º] 26 31 38

c' [kPa] 0 0 0

Ψ [º] 0 0 0

             [kPa] 10 30 100

             [kPa] 10 30 100

             [kPa] 30 90 300

νur 0.2 0.2 0.2

m 0.5 0.5 0.5

pref [kPa] - - -

K0 0.562 0.485 0.384

Rf - - -

          =
Módulo de deformabilidade secante triaxial drenada (para 

50% da tensão deviatórica de rotura) para pref

Quociente entre a tensão deviatórica última e o valor da 

assímptota da resistência de corte
.= 0.9

Coeficiente de impulso em repouso, considerando solos 

normalmente consolidados
.= 1 - sen(φ')

Módulo de deformabilidade tangente edométrico para pref

Módulo de deformabilidade de descarga/recarga para pref

Coeficiente de Poisson na descarga/recarga

Parâmetro que controla a variação da rigidez do solo com a 

variação do estado de tensão

         .=

     .= 3 x

-

-

Tensão de referência .= 100

Descrição Observação

Ângulo de resistência ao corte

Coesão efetiva

Ângulo de dilatância

Parâmetros de 

resistência
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ZG3 e ZG1 foram consideras como tendo comportamento drenado, contrariamente ao comportamento 

não drenado para ZG2, com interfaces rígidas. A coesão das camadas de solo foi considerada em 

todas 0.1 kN/m2, em vez de zero, por melhorar a performance do cálculo. Ao contrário, foi atribuído o 

valor de zero ao ângulo de dilatância de todas as camadas. 

• Caracterização de colunas de solo-cimento 

Os valores adotados para caracterização das colunas de solo-cimento, baseadas em [35], encontram-

se no Quadro 3.8. 

Quadro 4.2 - Características atribuídas às colunas solo-cimento. 

 

• Caracterização de paredes de muro de Berlim definitivo 

A caracterização da resistência e rigidez dos materiais dos elementos estruturais foi definida por metro 

linear, uma vez que se pretende uma análise bidimensional com o modelo. 

Com a ferramenta Plate caracterizou-se a estrutura de contenção, sendo que, para esse efeito, a cortina 

foi considerada como o conjunto de dois materiais diferentes, as microestacas e o betão armado. 

O projeto indica que as microestacas de apoio ao travamento e fundação da parede de contenção do 

tipo Berlim definitivo são N80, com secção metálica tubular com 9 mm de espessura e 138.9 mm de 

diâmetro e com uma tensão de cedência de calculo superior a 560 MPa. Os valores utilizados para 

definição dos parâmetros destes elementos, que se encontra sintetizada no Quadro 3.9, foram retirados 

de [36]. Admitiu-se um espaçamento médio entre as microestacas de 3 metros. 

Para modelar elementos estruturais esbeltos, o Plaxis considera uma espessura equivalente, cujo valor 

é dado por √12 ∗ 𝐸𝐼/𝐸𝐴, ou seja, a partir da rigidez à flexão e da rigidez axial de um elemento. 

Quadro 4.3 - Características das microestacas. 

 

A parede da estrutura é um elemento de betão armado, ao qual foram atribuídos os valores para as 

características mecânicas apresentados no Quadro 3.10. Estes valores dizem respeito a betão C30/37 

com armaduras ordinárias de aço A500 e incluem a presença das microestacas como parte deste 

material. 

Quadro 4.4 - Características da parede de betão armado da contenção periférica. 

 

d [m] EA [kN/m] EI [kNm^2/m] w[kN/m/m] v af [m]

8.48E+04 6.75E+02 0.2
Colunas de 

Calda de 
0.34.240.3

deq [m] A [m^2] E [GPa] I [m^4] EA [kN/m] EI [kNm^2/m] w[kN/m/m] af [m] v

Microestacas 

N-80
0.160 0.0037 7.93E-06 7.76E+05 4.15210 0.21.67E+03 3.0

e [m] E [GPa] I [m^4] EA [kN/m] EI [kNm^2/m] w[kN/m/m] v

1.07E+07 7.60E+0433
Parede de betão 

armado
0.3 2.30E-03 0.211.65
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Estes valores desprezam a existência da viga de coroamento, apesar de ser um elemento que contribui 

para um incremento de rigidez da estrutura de suporte, no plano analisado, a sua contribuição não é 

significativa. 

Com a criação do segundo modelo do alinhamento AB, foi necessário incluir dois novos materiais para 

caracterização das dos elementos Plate. Um deles diz respeito ao conjunto das colunas de solo-cimento 

com as microestacas. O outro adiciona as características das paredes de betão armado ao primeiro 

material. Apresentam-se nos Quadros 3.11 e 3.12 as características destes materiais. 

Quadro 4.5 - Características de colunas de solo-cimento com microestacas. 

 

Quadro 4.6 - Características de colunas de solo-cimento com microestacas e paredes de betão armado. 

 

• Caracterização das bandas de laje 

As bandas de laje são elementos rígidos de betão armado, com largura constante em cada face da 

escavação. As bandas de laje têm 0.6 metros de largura, nos dois pisos. 

As bandas de laje são elementos que podem ser pensados como vigas bi-encastradas, para cuja rigidez 

nos apoios as escoras metálicas têm um papel fundamental. É deste modo que são consideradas as 

escoras de canto neste modelo. Estes elementos encontram-se instalados apenas no canto das bandas 

de laje para conferir maior rigidez à solução. 

A caracterização deste elemento carece de determinação da sua rigidez axial, pelo que a sua 

determinação foi feita a partir do inverso da flecha, considerando uma carga unitária. 

Numa barra bi-encastrada, a flecha elástica máxima resultante da aplicação de uma carga distribuída 

é dada pela seguinte equação (eq. 1). Para cálculo deste deslocamento, considerou-se o comprimento 

das lajes (L) como a distância entre os perfis metálicos, cuja configuração é diferente consoante o piso 

e o alinhamento. 

 𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝐿4

384 EI
 (eq. 1) 

A caracterização das bandas de laje foi feita com base nos valores apresentados nos quadros abaixo, 

Quadros 3.13, 3.14 e 3.15. 

EA [kN/m] EI [kNm^2/m] w[kN/m/m] v

8.61E+05 2.34E+03 8.39E+00

Colunas de calda de 

cimento + 

microestacas

0.2

EA [kN/m] EI [kNm^2/m] w[kN/m/m] v

0.2

Colunas de calda de 

cimento + microestacas + 

Parede de betão armado

1.15E+07 7.83E+04 1.59E+01



62 

 

Quadro 4.7 - Características da banda de laje do piso 0 do alinhamento AB. 

 

Quadro 4.8 - Características da banda de laje do piso 0 do alinhamento DE. 

 

Quadro 4.9 - Características da banda de laje do piso -1. 

 

• Caracterização da secção do túnel 

Para efeitos de caracterização da secção do túnel, admitiu-se que este foi realizado com betão C25/30 

e que é fracamente armado. As propriedades atribuídas a este elemento apresentam-se no Quadro 

3.16. 

Quadro 4.10 - Características do troço de túnel do ML. 

 

4.4 Malha de elementos finitos 

A malha de elementos finitos adotada é constituída por elementos triangulares de 15 nós e assumiu-se 

estado plano de deformação. A consideração de estado plano de deformação, como já referido, prevê 

que as deformações não variam longitudinalmente, ou seja, são constantes no plano da estrutura de 

contenção. 

A geração da malha de elementos finitos é feita com recurso ao comando Generate Mesh. A 

organização destes elementos tem em conta a geometria inicialmente definida, compatibilizando os 

elementos definidos na geometria com os elementos triangulares da malha. Para os dois modelos, 

optou-se por uma distribuição fina dos elementos da malha de elementos finitos, tendo sido utilizada 

inicialmente a malha automaticamente gerada. 

O passo seguinte consistiu na definição das condições iniciais, com a geração das pressões intersticiais 

e tensões efetivas iniciais. 

O nível freático, de acordo com as hipóteses tomadas em projeto e a monitorização em obra, foi 

colocado 10 metros abaixo da superfície, mantendo-se inalterado em todo o cálculo. 

L [m] larg [m] E [GPa] I [m^4] EI [kNm^2/m] e [m] p [kN/m] δmax [m] EA [kN/m]

1.0 5.3444E-06 1.87E+051.25E+05 0.21
Banda de Laje 

Piso 0 (AB)
4.0 0.60 33 3.78E-03

L [m] larg [m] E [GPa] I [m^4] EI [kNm^2/m] e [m] p [kN/m] δmax [m] EA [kN/m]

Banda de Laje 

Piso 0 (DE)
6.0 0.60 33 3.78E-03 1.25E+05 0.21 1.0 2.7056E-05 3.70E+04

L [m] larg [m] E [GPa] I [m^4] EI [kNm^2/m] e [m] p [kN/m] δmax [m] EA [kN/m]

1.25E+05 0.21 1.0 1.691E-06 5.91E+05
Banda de Laje 

Piso -1
3.0 0.60 33 3.78E-03

e [m] D [m] E [GPa] I [m^4] EA [kN/m] EI [kNm^2/m] w[kN/m/m] v

0.21.86E+07 5.58E+05 14.40Túnel ML 0.6 3110.0 1.80E-02
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4.5 Faseamento construtivo e cálculo 

As fases de cálculo foram definidas à semelhança da sequência construtiva adotado em obra. Este 

passo na construção do modelo constitui um fator importante para a representatividade do mesmo, 

permitindo o cruzamento dos resultados da modelação com os registos da monitorização em cada fase 

da obra. 

No Quadro 3.17 apresentam-se as fases de cálculo para os modelos do alinhamento AB. No modelo 

do alinhamento DE, as fases adotadas são as mesmas, à exceção das fases 1 e 2, que não são 

consideradas neste. 

Quadro 4.11 - Fases de cálculo do alinhamento AB. 

 

Na fase 0, Initial Phase, pré-definida pelo software, de acordo com [32], são geradas as tensões inicias 

pelo procedimento K0, considerando valores de K0 definidos automaticamente, admitindo solos 

normalmente consolidados, de acordo com a história de tensões resultantes da construção do túnel do 

ML. 

A ativação do túnel, na fase 1, é necessária, uma vez que o software não permite a existência deste 

elemento sem atribuição inicial de características à área correspondente a este. Este passo influencia 

o coeficiente de impulso antes das fases de escavação e aproxima o modelo da realidade. 

Após a ativação das sobrecargas na fase 2, a fase 3, corresponde ao momento antes do início da 

escavação. De modo a apenas serem consideradas as deformações provocadas pelas fases seguintes, 

ativou-se o comando Reset displacements to zero. Nesta fase apenas, o loading input foi alterado para 

total multipliers. Esta fase tem o intuito de simular o estado real do terreno, considerando todos os 

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Fase 10

Fase 11

Fase 12

Fase 13

Fase 14

Fase 15

Fase 16

Fase 17

Fase 18

Fase 19

Fase 20

Fases de Cálculo - Alinhamento AB

Antes do início da escavação

Parede 4

Banda de laje piso -1

Escavação 5

Parede 2

Escavação 3

Parede 3

Escavação 1

Execução da viga de coroamento

Banda de laje piso 0

Escavação 2

Escavação 4

Microestacas

Initial phase

Ativação do túnel do ML

Laje de fundação

Ativação de sobrecargas

Colunas de calda de cimento

Parede 5

Escavação 6

Sapata muro
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assentamentos do solo devido ao seu peso e sobrecargas, antes do início da escavação. Para este 

mesmo efeito, ativou-se ainda o comando ignore undrained behaviour. 

As fases 4 e 5 correspondem, respetivamente, à execução das colunas de solo-cimento e à execução 

das microestacas, ativando os elementos Plate com o respetivo material atribuído. 

O parâmetro ∑-Mstage indica a percentagem da alteração em determinada etapa aplicada [32]. Uma 

vez que a escavação é feita de forma alternada, como anteriormente referido, em que os painéis 

primários são executados antes dos secundários no mesmo nível, e como o software não considera 

este pormenor construtivo, nas fases de escavação atribuiu-se o valor de 0.5 ao parâmetro ∑-Mstage, 

aproximando os resultados da realidade. De acordo com [6], apesar de esta simplificação não dar a 

solução exata, tem conseguido aproximações razoáveis do comportamento de escavações.  

Das etapas de escavação para as etapas de execução da parede no respetivo troço escavado, foi 

alterado o material da Plate correspondente à estrutura de contenção, passando de microestacas para 

parede de betão armado. 

Nas fases 8 e 15, respeitantes à execução das bandas de laje do piso 0 e do piso -1, respetivamente, 

são ativados apenas os elementos que representam as correspondentes bandas de laje. 

A sapata da estrutura de contenção foi simulada como sendo um painel de betão armado. Esta 

simplificação é conservativa, nomeadamente no que diz respeito aos deslocamentos verticais, que se 

esperam ligeiramente superiores aos verificados na realidade. 

4.6 Análise de resultados 

4.6.1 Alinhamento AB 

A configuração da deformada da estrutura de contenção, no alinhamento que confronta a Avenida 

Almirante Reis e o túnel do ML, no final da escavação é apresentada na Figura 3.90. O deslocamento 

total máximo obtido neste modelo foi inferior a 9mm. 

 

Figura 4.5 - Deformada da malha de elementos finitos do alinhamento AB ampliada 200 vezes. 



65 

 

Nas Figuras 3.91 e 3.92 apresentam-se, respetivamente, os deslocamentos horizontais e verticais no 

final da escavação. O deslocamento horizontal máximo foi registado ao nível da banda de laje do piso 

-1, registando um valor inferior a 8 mm. O deslocamento vertical máximo foi registado no tardoz da 

contenção, com um assentamento, e no fundo da escavação, com um empolamento, ambos inferiores 

a 8 mm. 

Importa referir que, de acordo com [6], têm sido verificados empolamentos previstos pelo software 

Plaxis 2D consideravelmente mais elevados do que os registados na realidade. Assim sendo, os 

assentamentos no tardoz da contenção assumem maior importância do que os empolamentos no fundo 

da escavação. 

 

Figura 4.6 - Deslocamentos horizontais no final da escavação no alinhamento AB. 

A partir da fase 9, a escavação do segundo troço de solo, verificou-se um deslocamento horizontal com 

tendência para a configuração final da Figura 3.91. Com o andamento da escavação, o deslocamento 

aumentou de cerca de 2 mm para 8 mm e a zona mais perturbada a tardoz desceu em profundidade. 

 

Figura 4.7 - Deslocamentos verticais no final da escavação no alinhamento AB. 
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Os deslocamentos verticais são visíveis a partir das primeiras fases da escavação, sendo que os 

valores tiveram ligeiros incrementos em todas as fases de cálculo e a área perturbada foi sendo 

expandida. 

É possível observar a partir destas figuras anteriores, que o solo em redor do túnel do ML não sofre 

deslocamentos relevantes, pelo que se pode considerar que o túnel do ML não sofre uma influência 

relevante com a execução da escavação. 

Os critérios de alerta e de alarme estabelecidos para os deslocamentos da estrutura de contenção e 

da estrutura do túnel do ML não foram atingidos na modelação do alinhamento AB. 

4.6.2 Alinhamento DE 

No modelo representativo do alinhamento que confronta o edifício vizinho a Poente, a configuração da 

deformada da estrutura de contenção no final da escavação é a que se apresenta na Figura 3.93. O 

deslocamento total máximo obtido neste modelo foi ligeiramente superior a 12 mm. 

 

Figura 4.8 - Deformada da malha de elementos finitos do alinhamento DE ampliada 200 vezes. 

É possível observar algumas semelhanças na distribuição, tanto dos deslocamentos verticais, como 

dos deslocamentos horizontais, resultantes dos cálculos dos modelos AB e DE. 

O deslocamento horizontal máximo obtido no alinhamento DE, entre o troço de escavação 3 e a banda 

de laje do piso -1, foi ligeiramente inferior a 12 mm, como se pode observa na Figura 3.94. Devido à 

configuração do solo, com uma camada de solo ZG2  mais espessa, as microestacas, seladas a maior 

profundidade, sofrem deformação entre a camada ZG1 e ZG2, uma vez que esta última corresponde a 

um a solo mais deformável do que a primeira. Essa deformação, por sua vez, tem influência na estrutura 

de contenção na zona da escavação, onde existe ainda um agravamento da deformação. Prevê-se que 

a deformação da contenção seria tanto mais grave, quanto maior a espessura da camada ZG2. 
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É possível afirmar que a estrutura de contenção neste alinhamento, DE, é mais flexível do que a 

estrutura de contenção do alinhamento AB. Essa diferença de flexibilidade deve-se sobretudo à 

configuração do solo, que, no alinhamento DE, a maior espessura da camada ZG2 e consequente 

presença a maior profundidade da ZG1, implica um maior comprimento das microestacas, cujo fuste 

fica sujeita à diferença de rigidez de dois tipos diferentes de solo. 

 

Figura 4.9 - Deslocamentos horizontais no final da 
escavação no alinhamento DE. 

 

Figura 4.10 - Deslocamentos verticais no final da 
escavação no alinhamento DE. 

O deslocamento vertical máximo obtido no alinhamento DE, ver Figura 3.95, é da mesma ordem de 

grandeza do deslocamento horizontal máximo, sendo ligeiramente superior a 11 mm. Verifica-se um 

assentamento no solo a tardoz da contenção e um empolamento no fundo da escavação. 

Os critérios de alerta e de alarme estabelecidos para os deslocamentos da estrutura de contenção não 

foram atingidos na modelação do alinhamento DE. 

4.7 Interpretação e comparação de resultados de modelação e 

monitorização 

Antes de mais, importa referir que a ordem de grandeza dos movimentos cumulativos medidos tanto 

nos alvos topográficos das bandas de laje como no inclinómetro são muito pequenas, inferiores ao 

centímetro. As estruturas de contenção periférica são sobretudo dimensionadas para terem resistência 

e rigidez suficiente para controlar os movimentos horizontais. Os esforços verticais neste tipo de 

estrutura de contenção do terreno deverão ser absorvidos pelos perfis metálicos ou microestacas, como 

neste caso. Em todos os alinhamentos se verificaram oscilações muito pequenas de deslocamentos 

verticais, com assentamentos e empolamentos em relação à posição inicial. 
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Pela observação feita pela instrumentação, nomeadamente pelos alvos topográficos, é possível afirmar 

que ocorreu um empolamento generalizado da escavação. 

A razão por detrás dos assentamentos registados no alinhamento AB, em contraste com os 

empolamentos do alinhamento DE, prende-se com o carregamento das microestacas com a execução 

dos painéis de betão armado da parede de contenção. 

É plausível admitir que as microestacas de fundação da estrutura de contenção da empena, ligada 

através de grelhas metálicas às bandas de laje do alinhamento DE, tenham contribuído para a absorção 

das cargas verticais dos painéis de betão armado deste alinhamento. Além disso, o facto da contenção 

periférica no alinhamento DE se mover para o interior da escavação, apesar de se esperar, à partida, 

que o empolamento provocasse o movimento para fora da escavação da estrutura de contenção 

periférica, pode ser explicada também com a união destas duas estruturas. A corroborar esta hipótese, 

os alvos topográficos instalados na estrutura de contenção da empena, que funciona passivamente em 

relação ao edifício contíguo, registaram assentamentos em toda a estrutura. 

No alinhamento AB o assentamento cumulativo máximo foi de apenas 4 mm, devido à compensação 

dos movimentos verticais provocados pela carga dos painéis de betão armado por parte do 

empolamento. Caso não houvesse empolamento, o assentamento seria superior. 

Os deslocamentos, horizontais e verticais, provocados pela execução de escavações propagam-se 

como ondas e atingem as estruturas vizinhas progressivamente com o avanço dos trabalhos [37]. Essas 

ondas de deformação desenvolvem-se para fora da escavação e têm um alcance que pode ir de 2 a 4 

vezes a sua profundidade, consoante o solo e a qualidade da execução [38]. 

Nesse sentido, apesar de não ser normalmente diretamente monitorizado o empolamento no fundo da 

escavação, este fenómeno pode ter consequências a tardoz da estrutura de contenção. As 

movimentações do túnel do ML podem ser explicadas como sendo um efeito do alívio de tensões do 

solo no interior da escavação que se propagou para o solo junto desta estrutura vizinha, dada a sua 

proximidade à estrutura de contenção periférica e encontrando-se a cota da soleira abaixo da 

profundidade máxima atingida pelas colunas de solo-cimento. Uma vez que as microestacas não 

formam uma cortina contínua, este fenómeno de empolamento é passível de ocorrer junto do túnel do 

ML. 

Apesar do inclinómetro ter registado deslocamento horizontal do solo para o interior da escavação, o 

facto do valor máximo medido ser de 4 mm, não é suficiente para se tornar contraditório em relação 

aos movimentos reais da parede de contenção e do túnel do ML. O deslocamento máximo deste 

instrumento foi registado entre os 4 e os 5 metros de profundidade, em linha com a abóbada do túnel, 

no entanto, só significaria necessariamente movimento concordante com a parede de contenção e 

como túnel do ML para o interior da escavação, provocando uma rotação contrária à registada deste 

último, caso se tivessem registado valores na ordem de grandeza do centímetro. 
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Ainda assim, quando comparados os movimentos registados pelos alvos topográficos na banda de laje 

no alinhamento AB com os movimentos registados no inclinómetro, à primeira vista pode aparentar 

existir incompatibilidades. 

Os movimentos do inclinómetro fazem sentido do ponto de vista da execução da estrutura de contenção 

periférica, uma vez que a escavação de um troço do paramento vertical provoca alívio de tensões do 

solo antes da betonagem desse mesmo troço, mesmo com a presença das colunas de solo-cimento. 

Isto é concordante com os resultados do modelo do alinhamento AB, onde, embora a deformação 

máxima atingida seja o dobro do valor medido pelo inclinómetro, o empolamento não é da mesma 

magnitude e influência generalizada. 

Esta discrepância nos valores atingidos no modelo AB, pode ficar a dever-se ao facto da coesão efetiva 

considerada ser nula, uma vez não se verifica a rotura no modelo, por se implementar as microestacas 

como uma cortina continua. Assim, com a utilização de valores de coesão superiores e menos 

conservativos, os valores finais dos deslocamentos, principalmente horizontais seriam 

substancialmente reduzidos aos verificados. 

Relembra-se que, no modelo do alinhamento AB, foi aplicada uma carga a tardoz da estrutura de 

contenção, de modo a simular o tráfego na via pública, cujo valor é sobrestimado e constante em todo 

o cálculo. Na realidade esta carga tem oscilações constantes e dificilmente é atingido o valor utilizado 

no modelo, pelo que se explica os deslocamentos superiores aos registados em obra. Assim, os 

resultados do modelo AB podem ser considerados conservativos. 

Na Figura 3.96 é possível observar que o perfil dos deslocamentos em profundidade resultante no final 

do cálculo do modelo do alinhamento AB, a tardoz da estrutura de contenção, é semelhante ao 

registado pelo inclinómetro. 

 

Figura 4.11 - Comparação do perfil de deslocamento do solo a tardoz da estrutura de contenção no modela AB, à 

esquerda, com o registo do inclinómetro, à direita. 
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Os resultados da modelação indicam uma influência diferente da escavação sobre o túnel do ML, 

traduzindo uma rotação deste no sentido contrário ao que foi registado pela monitorização. Ou seja, 

em vez de empolamento superior na zona da secção mais próxima da escavação e afastamento do 

topo da sua secção, verificou-se na modelação, embora com valores muito próximos de nulos, 

assentamentos na estrutura com uma ligeira aproximação da escavação. 

Este resultado fica a dever-se ao nível de assentamento a tardoz da contenção, na ordem dos 8 mm 

que tem uma influência superior no túnel do ML, quando comparado com o empolamento do fundo da 

escavação. Além disso, em ambos os modelos as microestacas são modeladas como uma cortina 

contínua, o que não é real, anulando grande parte do efeito do empolamento a tardoz da contenção. 

As microestacas são elementos pontuais na parede de contenção com um afastamento médio de cerca 

de 3 metros. Logo, na realidade espera-se que o empolamento tenha uma influência superior no túnel 

do ML em relação ao resultado obtido no modelo do alinhamento AB. 

No alinhamento DE, os assentamentos a tardoz da estrutura de contenção não se verificaram na 

realidade, uma vez que a estrutura contígua a Poente verificou movimentos verticais ascendentes, à 

semelhança da estrutura de contenção periférica neste alinhamento. Neste alinhamento, o que se 

verificou tanto na realidade como no modelo, foi o deslocamento tendencialmente para o interior da 

escavação. 

O modelo do alinhamento DE é menos aproximado da realidade, quando comparado com o modelo do 

alinhamento AB, uma vez que o primeiro não considera a contribuição da estrutura de contenção da 

empena do edifício vizinho, nem a existência do próprio edifício vizinho a Poente. Refere-se uma vez 

mais que os movimentos deste alinhamento na realidade foram influenciados pela presença da 

estrutura de contenção da empena contígua. 

O resultado final dos movimentos observados através dos alvos topográficos e inclinómetro é 

apresentado esquematicamente, sem estar à escala, na Figura 3.97, com as deformações aumentadas 

para fácil perceção. As setas verdes indicam movimentação do terreno e as setas vermelhas a 

movimentação das estruturas. 

 

Figura 4.12 - Desenho explicativo dos movimentos em obra. 
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Caso a escavação fosse abaixo da soleira do túnel do ML, os movimentos observados seriam 

previsivelmente diferentes, com a rotação do túnel no sentido oposto, com aproximação deste à 

escavação, como consequência da influência do alívio de tensões dos paramentos escavados em toda 

a secção do túnel. 

É sabido à priori que estes modelos, enquanto aproximação da realidade, têm limitações que conduzem 

a resultados com maior ou menor proximidade dos reais medidos em obra. De um modo geral os 

resultados dos modelos dos dois alinhamentos, são diferentes do que se verificou na realidade através 

dos alvos topográficos. 

Já foram referidas as aproximações de ambos os modelos, no entanto pretende-se destacar a 

caracterização do solo, representada como camadas de solo com características homogéneas e 

interfaces horizontais, como a mais relevante aproximação que conduz ao afastamento entre a 

realidade e a modelação. Não é possível obter um conhecimento rigoroso da composição e estrutura 

do terreno, onde a ocorrência de singularidades e as variações exatas de características mecânicas do 

terreno em redor da obra são inevitavelmente indetetáveis e imprevisíveis. 

Pretende-se ainda fazer referência à necessidade de preservar e desobstruir os instrumentos de 

monitorização instalados em obra de modo a permitir sempre a leitura contínua, sem necessidade de 

novas zeragens durante a realização da obra, para possibilitar uma análise rigorosa da sua observação. 

Acrescenta-se também a necessidade imperiosa do cumprimento integral dos processos construtivos 

das várias técnicas abrangidas nas soluções construtivas implementadas, de modo a que os 

movimentos detetados pela monitorização correspondam em sentido e ordem de grandeza ao previsto. 
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5 Soluções alternativas 

5.1 Análise comparativa de alternativas à solução implementada 

5.1.1 Estrutura de contenção periférica 

Entre as principais técnicas construtivas para estruturas de contenção periférica, onde são utilizadas 

estruturas de suporte flexíveis, destacam-se os muros de Berlim, definitivos ou provisórios, as paredes 

moldadas e as cortinas de estacas moldadas. Na mesma obra, em função das condicionantes, podem 

ser aplicadas várias soluções de contenção e tipos de travamento. 

Estas técnicas de contenção de terreno em escavações, têm diferentes aplicabilidades, custos e 

processos construtivos. No entanto, pondo inicialmente de parte o aspeto económico da obra, a 

aplicabilidade e os processos são os principais aspetos a ter em conta, dadas as condicionantes do 

caso de estudo. 

5.1.1.1 Paredes moldadas 

Esta técnica consiste na execução enterrada de painéis, com no mínimo 40 cm contínuos em 

profundidade. O seu processo construtivo permite a aplicação em terrenos arenosos com fraca coesão 

e moles, uma vez que o recurso a lamas bentoníticas contem as faces da escavação executada pelos 

baldes de maxilas. A utilização de lamas bentoníticas exige espaço em estaleiro para o seu fabrico e 

reciclagem [39]. A sua execução em solos mais rijos ou rocha é possível utilizando hidrofresa, cuja 

escavação ocorre por circulação de duas rodas de corte, apesar de conduzir a menores rendimentos e 

introduzir vibrações excessivas em estruturas vizinhas [39]. Dado que a hidrofresa não é um recurso 

permanentemente disponível em Portugal, a necessidade de recorrer a esta máquina tem custos 

adicionais. Além de exigir mão-de-obra especializada, o equipamento utilizado de grande volume e 

pesado pode constituir um problema em terrenos superficiais moles [39]. 

Junto a estruturas suscetíveis a deformações, esta solução revela-se a melhor na fase de escavação, 

em comparação com as restantes alternativas, devido à elevada rigidez a deformações horizontais 

destes elementos [39], além de causar pouca vibração e ruído [40]. 

À semelhança da solução implementada neste caso de estudo, as paredes moldadas podem garantir 

a transferência de cargas verticais da superestrutura a terreno competente [40], o que permite a sua 

integração na estrutura final como fundações. 

Apesar de esta solução ser geralmente mais cara, em comparação com as alternativas, e gerar perda 

de espaço útil em planta, pela execução das paredes entre muros-guia, está menos sujeita a 

imprevistos orçamentais [39]. 

Neste caso de estudo, a escavação é relativamente pouco profunda e o nível freático encontra-se 

estável abaixo da cota de fundo e com baixa percolação. Ainda assim esta técnica pode atingir elevadas 
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profundidades e por ser quase estanque à água é uma boa solução para zonas com nível freático 

elevado e elevada percolação [39]. 

Entre outros exemplos de casos onde esta solução foi adotada, referem-se o caso do parque 

subterrâneo da Praça da Figueira [41] e o caso da ampliação do Hospital da CUF Descobertas, ambos 

em Lisboa [9]. Na Figura 4.1 apresenta-se uma fotografia da construção do segundo exemplo. 

 

Figura 5.1 - Fotografia da execução de paredes moldadas na ampliação do Hospital da CUF Descobertas, [9]. 

5.1.1.2 Cortina de estacas moldadas 

As cortinas de estacas moldadas consistem numa parede de estacas que podem ser espaçadas, 

tangentes ou secantes, cuja estabilização do terreno é assegurada por efeito de arco. As estacas 

moldadas são executadas contra o terreno e enformadas por este, com recurso ou não a tubo moldador 

[42]. 

Esta técnica é muito versátil no que diz respeito ao tipo de terreno em que pode ser implementada. O 

processo construtivo das estacas, bem como o seu espaçamento, varia consoante o terreno e as 

condições freáticas. Para execução destes elementos geralmente recorre-se a trado contínuo, tubo 

moldador recuperável ou lamas bentoníticas, sendo que os métodos com extração do terreno caíram 

em desuso. A execução com trado contínuo permite a execução desta técnica num espetro alargado 

de solos [40]. 

As cortinas de estacas moldadas necessitam de equipamento e mão-de-obra especializada [42] e a 

sua execução não induz vibrações relevantes, nem ruído [40]. 

Quanto maior a coesão do solo, maior o espaçamento possível entre estacas. Ao solo entre as estacas 

pode ser aplicada uma malha eletrossoldada e betão projetado, para garantir coesão e preservar o 

efeito de arco durante a escavação [40]. Ao contrário, se o nível freático for elevado, de modo a 

assegurar a estanqueidade da solução, as estacas devem ser secantes [40]. 

Esta técnica pode implicar a descompressão de solos granulares ou, no caso de terrenos argilosos e 

rocha branda, originar lamas [42]. 
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A execução desta técnica pode ser comprometida pela dificuldade em garantir a verticalidade dos 

elementos, pelo por vezes se recorre a muros-guia, à semelhança das paredes moldadas. Outra 

dificuldade é o controlo de qualidade dos elementos. Em solos moles ou soltos, pode ocorrer 

estrangulamento na sua execução [42]. 

Esta solução é frequentemente utilizada por ter grande rendimento, uma vez que a sua execução é 

rápida e fácil. Esta solução além da função de contenção de terreno definitiva ou provisória, pode ser 

incorporada na estrutura final como fundação indireta, uma vez que pode atingir profundidades 

elevadas [42]. Apesar de ser mais frequente utilizar um diâmetro de 30 cm, o espetro de diâmetros 

disponíveis é vasto [42]. 

É frequente nesta solução, além da viga de coroamento, serem instaladas vigas de distribuição em 

vários níveis da contenção onde são instalados os elementos de travamento, com o intuito de distribuir 

os esforços gerando um comportamento solidário das estacas. 

Entre as obras em que esta técnica foi usada, contam-se a ampliação do Hospital da Luz, onde também 

se recorreu a um muro de Berlim provisório [43], o Centro Empresarial Palácio Sotto Mayor [44], ou 

parque de estacionamento Alves Redol [45]. 

Na Figura 4.2, apresenta-se uma cortina de estacas para contenção de terreno num viaduto, na Avenida 

Infante Dom Henrique, em Lisboa. 

 

Figura 5.2 - Cortina de estacas em viaduto na Avenida Infante Dom Henrique, em Lisboa. 

5.1.1.3 Análise comparativa 

Como anteriormente referido, os muros de Berlim, temporários ou definitivos, representam uma técnica 

com menor rendimento e maior risco, pelo facto de ser executada em simultâneo com a escavação, 

estando o terreno sujeito a algum desconfinamento que resulta em movimentos do solo e estruturas 

vizinhas. Esta técnica, pode inclusivamente necessitar de ser viabilizada por um tratamento do terreno, 

o que pode representar um aumento de custos e tempo de execução. 

No entanto, aplicando a este caso de estudo, em comparação com as outras duas técnicas, o muro de 

Berlim definitivo é a única viável a ser aplicada. A integração da estrutura de contenção no edifício final, 

dimensionando inclusivamente as microestacas para as cargas totais deste, permite uma poupança de 



75 

 

tempo e custos, com riscos reduzidos em relação à solução provisória, em que os perfis metálicos 

seriam retirados e os barrotes de madeira seriam sempre menos resistentes e rígidos do que painéis 

de betão armado. 

As paredes moldadas e as cortinas de estacas são soluções que implicam menor risco na medida em 

que a contenção é executada antes de ser proceder à escavação. No entanto, a inviabilidade destas 

técnicas prende-se logo à partida pelo equipamento. Em contraste com as pequenas dimensões das 

máquinas que executam as microestacas, as máquinas utilizadas para execução das estacas e das 

paredes moldadas não caberiam no espaço de estaleiro. 

Do ponto de vista do terreno, a cortina de estacas é a solução mais versátil. Ao contrário da cortina de 

estacas, as paredes moldadas não são uma solução indicada para terrenos heterogéneos. Dadas as 

fracas características do terreno à superfície, os muros de Berlim sem tratamento deste terreno não 

são uma solução viável, uma vez que a descompressão provocada no solo pode provocar danos nos 

arruamentos e, em particular, no túnel do ML, que é uma estrutura muito sensível. Assim, em primeira 

análise, a execução cortina de estacas moldadas seria a solução mais indicada. 

A execução faseada dos painéis de betão armado junto dos edifícios vizinhos, permite paramentos 

verticais escavados menores, pelo que o desconfinamento do terreno é menor, não se verificando 

necessidade de recorrer a técnicas de melhoramento do terreno nestes alinhamentos, para a mitigação 

de movimentos nas estruturas. Deste modo, verifica-se que a implementação de muros de Berlim 

definitivos é viável em todo o perímetro. 

Por outro lado, os muros de Berlim constituem uma solução particularmente compatível com 

recalçamento de fachadas como em [46], situação muito recorrente em zonas densamente urbanas. 

Semelhante a essa situação é a necessidade da presença da estrutura de contenção da empena a 

Poente, o que impossibilita a implementação tanto da cortina de estacas como de paredes moldadas 

nesse alinhamento. Além disso, apesar das estacas em cortinas terem cerca de 30 cm de diâmetro, 

não é possível a sua execução encostada aos edifícios vizinhos, pelo que a área útil da escavação 

seria reduzida. Recorrendo a paredes moldadas, a área da escavação seria ainda mais reduzida, uma 

vez que estes elementos têm em geral 40 cm de espessura à qual ainda tem de ser adicionado a 

espessura dos muros guia, realizados à superfície para garantir a correta execução de cada troço da 

parede. 

Relativamente aos sistemas de travamento, já foram discutidas as razões que levaram a optar pelas 

bandas de laje com escoras de canto, em vez de outro tipo de escoras ou ancoragens. 

Contudo, importa abordar o resultado esperado da eventual utilização de ancoragens, tendo em conta 

o fenómeno de empolamento observado em obra. 

As ancoragens funcionam pela alteração do estado de tensão no solo suportado, de acordo com a 

Figura 4.3. A escavação do primeiro nível da contenção, gera um decréscimo de tensão horizontal e 

consequente aumento de tensão deviatórica, considerando que a tensão vertical se mantém. A 

aplicação da ancoragem, vai aumentar a tensão horizontal novamente, provocando uma redução do 
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deslocamento do terreno a tardoz da cortina. Assim, a redução de tensão deviatórica por parte da 

ancoragem, leva a que no segundo nível da escavação, em que o incremento de tensão deviatórica 

seria igual à do primeiro nível, o aumento da deformação seja em parte compensado pela carga dessa 

mesma ancoragem. Este processo leva a que os sucessivos incrementos de deformação sejam 

menores e se afastem da rotura [3]. 

 

Figura 5.3 - Representação da evolução das tensões e deformações numa cortina ancorada, [3]. 

Assim sendo, o funcionamento das ancoragens seria favorável para a redução dos deslocamentos com 

o andamento da escavação e execução do muro de Berlim definitivo. Previsivelmente induziria, ainda 

assim, maiores deformações no terreno e consequentemente nas estruturas envolventes do que o 

sistema de travamento por bandas de laje, uma vez que neste último, devido à elevada rigidez, permite 

menores incrementos de deformação. No entanto, a sua utilização não é viável dados os 

constrangimentos anteriormente discutidos. 

A inclinação das ancoragens pode gerar tensões verticais muito significativas na cortina, entre as quais 

se encontram tensões tangenciais na interface solo-cortina. Estas tensões tangenciais descendentes 

são equilibradas, no caso dos muros de Berlim definitivo, pelos perfis metálicos que funcionam como 

pé da cortina. Pode dizer-se que são verificados pequenos deslocamentos horizontais, com 

convexidade para o interior da escavação e não são verificados assentamentos, em situações com 

boas condições de estabilidade vertical para uma carga adequada das ancoragens [3]. 

Considerando que com as características mecânicas da ZG1 existem boas condições de estabilidade 

vertical, o empolamento na estrutura de contenção verificado no caso de estudo já não seria facilmente 

observado com a compensação de assentamentos decorrentes da utilização de ancoragens, com más 

condições de estabilidade vertical, os assentamentos verificados seriam ainda mais acentuados. 

5.1.2 Técnica de melhoramento do terreno alternativa 

O recurso a técnicas de melhoramento de solo para garantir, neste caso, as características de coesão 

e deformabilidade necessárias à realização de muros de Berlim definitivos, comparando com o recurso 

a soluções de betão são mais equilibradas em termos económicos, técnicos e ambientais. 



77 

 

Em alternativa ao DSM, poderia ter sido executada uma técnica com crescente utilização acompanhada 

de um grande desenvolvimento nos últimos anos, o Jet Grouting. 

O JG é uma técnica de melhoramento de solos, que ao contrário do DSM, consiste num fenómeno 

hidráulico em que ocorre substituição parcial do solo por um material com melhores características 

mecânicas do que o solo natural. A elevada energia cinética aplicada por jatos horizontais provoca o 

corte e degradação do solo pré-existente e a calda de cimento forma corpos rígidos, mais resistentes 

e pouco permeáveis [47] [48]. 

Uma das razões da utilização cada vez mais recorrente desta técnica numa grande variedade de 

situações, desde túneis, construção e reabilitação em meios densamente urbanizados, obras de aterro 

ou obras marítimas. prende-se com a sua versátil em termos de tipos de solos, geometrias e locais em 

que esta pode ser implementada [48]. 

Apesar do JG ser uma técnica mais eficiente em solos arenosos, com maior facilidade de desagregação 

de areias, seixos ou cascalhos e maior dificuldade em argilas muito plásticas, esta técnica pode ser 

aplicada num espectro muito alargado de solos. A Figura 4.4 esquematiza a viabilidade da aplicação 

de algumas técnicas, nomeadamente o JG e o DSM, em função da granulometria das partículas do 

solo. 

 

Figura 5.4 - Espetros de granulometria de diferentes técnicas de tratamento de tereno, [47]. 

Esta técnica pode ser realizada por três tipos diferentes de injeção. São estes o jet tipo 1, simples, o jet 

tipo 2, duplo, e o jet tipo 3, triplo. Com qualquer um destes métodos é possível realizar corpos planos 

ou cilíndricos. 

O jet tipo 1 é mais indicado para solos coesivos até 10 pancadas num ensaio SPT e solos incoerente 

até 20 pancadas. Apenas é injetada calda de cimento, pelo a energia necessária para terrenos mais 

densos e consistentes não seria suficiente e levaria a perda de eficiência. Com este método obtêm-se 

valores superiores de resistência em solos arenosos [48]. 
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No jet tipo 2 existe injeção simultânea de ar e calda de cimento, o que permite um aumento do alcance 

do jato, em comparação com o primeiro tipo. O espectro em que este tipo pode ser utilizado é mais 

alargado que o anterior, no entanto, em solos coesivos a sua utilização deve ser limitada para valores 

de SPT inferiores a 10 pancadas [48]. 

O jet tipo 3, triplo, divide a ação de erosão, realizada por ar e água, da injeção de calda de cimento, 

sendo que o bico injetor com ar e água se encontra acima do bico injetor de calda de cimento. Este 

método pode ser utilizado sem qualquer tipo de solo. Este método permite obter valores superiores de 

resistência em solos coesivos [48]. 

Contudo, existem limites para a aplicação eficaz do JG. Em solos argilosos muito compactos ou rochas, 

esta técnica não é aplicável, assim como em solos orgânicos muito ácidos. Em solos de granulometria 

elevada e sem finos, em particular, se estiverem saturados, ou em solos muito heterogéneos com 

grandes vazios e com percolação, a possibilidade de fuga da calda de cimento em grandes espaços 

ou lavagem pelo fluxo de água, inviabiliza esta solução. 

Nesta obra, dadas as características do terreno, quanto à sua granulometria e valores de NSPT, tendo 

em conta que a profundidade máxima a alcançar pelas colunas de calda de cimento são 9 metros, o 

método de execução mais indicado seria o jet tipo 2. 

A granulometria do terreno até aos nove metros de profundidade é sobretudo da gama das argilas e 

siltes, ainda que tenha algumas zonas arenosas em particular à superfície. Na zona rochosa verificou-

se a presença frequente de silte. Os valores de NSPT do solo argiloso intercetado podem registar valores 

ligeiramente acima do limite para o jet tipo 2, no entanto, isto só se verifica muito pontualmente. 

É importante referir que para um mesmo tipo de solo, quanto maior o poder erosivo da técnica, maior 

será o alcance da injeção, o que resulta consequentemente num maior consumo de calda de cimento. 

Quanto melhores as características mecânicas do solo, mais difícil a realização de grandes corpos. Os 

diâmetros das colunas são superiores em solos incoerentes e menores em solos coesivos [48]. 

Uma vez que o espetro granulométrico do terreno deste caso de estudo é maioritariamente de solos 

finos com algum solo arenoso, o recurso à técnica DSM é preferencial. No entanto, o JG seria 

igualmente aplicável. Acrescenta-se ainda que o DSM executa elementos de menor resistência do que 

o JG, uma vez que há uma menor quantidade de cimento utilizado, o que permite poupança de material 

e custos. 

O equipamento utilizado no JG é de muito pequena dimensão, possibilitando o trabalho em espaços 

muito reduzidos, ainda que o estaleiro necessário para a técnica de JG necessite de espaço e tenha 

custos elevados. Apesar de isto constituir, à partida, uma vantagem do DSM, em termos de espaço de 

estaleiro para maior mobilidade em obra, esta última técnica poder ser realizado com a mesma máquina 

que as microestacas do muro de Berlim, também de pequena dimensão, possibilitando redução de 

custos, sem a possibilidade de indisponibilidade do equipamento.   
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6 Conclusões 

6.1 Generalidades 

Em primeiro lugar, destaca-se a importância do acompanhamento de obra com visitas regulares à 

mesma, fundamentais para a realização de trabalhos semelhantes a este. Permitem ter a perceção do 

andamento da obra, nomeadamente quanto aos tempos de execução, processos construtivos e 

imprevistos, de modo a que o cruzamento dessa informação com os relatórios de monitorização, resulte 

numa melhor compreensão dos fenómenos ocorridos. 

Em segundo lugar, refere-se a importância de uma boa prospeção geotécnica, para o conhecimento 

do solo. Este aspeto é muito relevante no que diz respeito ao resultado de modelações em programas 

de elementos finitos. O estudo mais aprofundado das características mecânicas do solo permite uma 

melhor caracterização do terreno tanto para efeitos de dimensionamento das soluções como para 

aplicação em modelos para previsão do comportamento da contenção e movimentos das estruturas 

vizinhas. 

Com os resultados dos modelos, conclui-se da análise do alinhamento DE, que sem considerar a 

presença do edifício, este se mostra pouco relevante, resultando numa diferença considerável entre os 

resultados da monitorização e da modelação. 

Assim, conclui-se que dado o conhecimento existente do subsolo, na grande maioria das obras 

correntes proveniente de ensaios SPT, muitas vezes sem ensaios laboratoriais, bem como do estado 

de conservação dos edifícios vizinhos, nomeadamente da sua fundação, a aproximação conseguida 

pelos modelos computacionais, como é o caso do modelo executado neste trabalho, resulta em valores 

de deslocamentos diferentes, ainda que com discrepâncias reduzidas, dos verificados na realidade. 

Estas discrepâncias devem-se também a razões de natureza prática da execução das obras. É 

importante o cumprimento dos processos construtivos para garantir a segurança dos trabalhos e serem 

observados os comportamentos esperados das soluções implementadas. 

Acrescenta-se ainda a importância da preservação da instrumentação instalada em obra para um 

melhor acompanhamento dos fenómenos. Um acompanhamento regular com uma única zeragem de 

cada instrumento, permite que sejam previstos antecipadamente comportamentos irregulares da obra. 

Em particular, destaca-se os movimentos observados na grua torre, que devido a uma monitorização 

deficiente não foram acautelados numa fase mais prematura da obra. 

Por fim, conclui-se que a solução implementada era a mais adequada, em função de todas as 

condicionantes da obra, ainda que esta tenha algumas desvantagens relevantes em comparação com 

outras técnicas utilizadas para o mesmo efeito e tenha sido necessário o recurso à técnica DSM para 

melhoramento do solo a tardoz da contenção junto dos arruamentos. 
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6.2 Desenvolvimentos futuros 

No sentido de dar continuidade ao estudo realizado nesta dissertação, sugerem-se alguns estudos 

futuros. 

Em primeiro lugar, sugere-se a análise dos valores registados pelos instrumentos da monitorização 

durante a construção desde a execução da laje de fundação até à conclusão da laje do piso térreo, 

com o intuito de perceber a movimentação gerada pelo incremento de rigidez no plano perpendicular à 

contenção periférica e pelo aumento da carga vertical, em particular a influência gerada sobre a 

estrutura do túnel do ML. 

Em segundo lugar, uma vez que o Plaxis 2D é um programa de elementos finitos com limitações de 

resultados no que diz respeito a empolamentos do terreno, uma vez que o fenómeno observado em 

obra foi o empolamento generalizado da escavação e contenção sugere-se, aplicando a outro caso de 

estudo, a monitorização do empolamento do terreno, de modo a possibilitar a calibração do valor do 

módulo de deformabilidade na descarga. 

Sugere-se ainda a utilização do modelo elástico perfeitamente-plástico do solo, uma vez que se 

pretendem pequenas deformações em obras semelhantes, para comparação de valores de 

deformações, com o modelo utilizado neste trabalho, de modo a perceber se os resultados se 

aproximam mais da realidade. 

Em simultâneo sugere-se a realização de uma retroanálise da solução final com o intuito de aproximar 

os resultados do modelo aos valores dos deslocamentos medidos na realidade, nomeadamente, no 

que diz respeito aos valores de coesão das diferentes zonas geotécnicas.  

Por último, uma vez que o modelo do alinhamento DE não contempla a presença da estrutura de 

contenção da empena a Poente, este não simula o funcionamento conjunto desta estrutura com a 

contenção periférica, sugere-se a criação de um modelo em Plaxis 3D para estudo do comportamento 

acoplado destas duas estruturas em mais do que uma direção. Permitindo a comparação com os 

movimentos registados pela monitorização nas duas direções da estrutura e da empena. 
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Anexo 1 – Boletins de ensaio de sondagens com execução de ensaios SPT 
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Anexo 2 – Peças desenhadas de Projeto de Contenção e Escavação Periférica 
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