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Resumo 

Com o crescimento da economia, as obras de reabilitação têm vindo a aumentar devido à valorização 

dos terrenos nos centros urbanos. E devido à localização da obra, a legislação atual do país garante 

benefícios na reabilitação de estruturas, através da manutenção e preservação da fachada. Assim 

sendo, a necessidade de dimensionar este tipo de estruturas temporárias de contenção de fachada tem 

vindo a aumentar. 

Com o escasso espaço nos centros urbanos a construção de pisos enterrados torna-se cada vez mais 

uma prática comum nos dias de hoje, o que leva a que seja necessário a execução de estruturas de 

contenção periféricas. Com a ocupação do espaço subterrâneo na periferia do terreno, ocupados por 

túneis do metro ou por construções vizinhas, é necessário adotar sistemas de contenção que não 

ocupem para além da zona de intervenção, como é o caso de bandas de laje e escoramentos. 

Pretende-se com o desenvolvimento desta dissertação estudar o comportamento do solo na estrutura 

de contenção periférica e a influência que as bandas de lajes têm relativamente a deslocamentos na 

estrutura. 

Quanto à estrutura de contenção de fachada, e com o intuito de perceber o seu comportamento sujeito 

às ações variáveis, foi desenvolvido um modelo no software SAP2000, em que se tentou aproximar o 

modelo criado à situação real, de modo a entender que deslocamentos iriam surgir com o decorrer da 

obra. 

Por último, desenvolveu-se a modelação no software Plaxis 2D, do alçado mais condicionante, 

simulando as condições presentes em obra, com o objetivo de comparar os resultados do modelo com 

os dados obtidos na instrumentação. Assim, definiu-se os parâmetros do solo, da parede de contenção 

e das bandas de laje, de modo a aproximar a situação real ao modelo. A realização de alternativas à 

solução aplicada em obra, teve o objetivo de perceber qual o impacto que a alteração de certos 

parâmetros provocaria no comportamento da estrutura de contenção. 

 

 

Palavras-Chave: Contenção periférica, contenção de fachada, bandas de laje, modelação 
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Abstract 

With the growth of the economy, the rehabilitation works have been increasing due to the valorization of 

the lands in the urban centers. So due to the location, the current legislation of the country guarantees 

benefits in the rehabilitation of structures, through the maintenance and preservation of the facade. 

Thus, the need to scale this type of temporary facade containment structures has been increasing. 

With the scarce space in the urban centers, the construction of buried floors becomes more and more 

a common practice nowadays, which leads to the need for the execution of peripheral containment 

structures. With the occupation of underground space on the periphery of the land, occupied by subway 

tunnels or neighboring constructions, it is necessary to adopt containment systems that do not occupy 

beyond the intervention zone, as is the case of floor slabs and shoring. 

The aim of this dissertation is to study the soil behavior in the peripheral containment structure and the 

influence that the floor slabs have on displacements in the structure. 

As for the facade containment structure, and to perceive its behavior subjected to variable actions, a 

model was developed in the SAP2000 software, in which it was tried to approximate the created model 

to the real situation, to understand that displacements would arise with the course of the work. 

Finally, we developed the model in Plaxis 2D software, simulating the present conditions, to compare 

the results of the model with the data obtained in the monitoring and observation plan. So, the 

parameters of the soil, the diaphragm wall and the floor slabs were defined, to approximate the real 

situation to the model. The realization of alternatives to the solution applied in the work had the objective 

of perceiving the impact that the alteration of certain parameters would provoke in the behavior of the 

containment structure. 

 

 

Key words: Diaphragm walls, facade containment, floor slabs, modeling 
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1. Introdução 

1.1. Generalidades 

Com o desenvolvimento das grandes urbanizações, o aproveitamento do espaço surge como uma das 

principais preocupações, o que leva a intervenções com um maior nível de detalhe. O aumento da 

procura por estes espaços dá origem a edifícios com um maior número de pisos superiores, o que 

provoca a necessidade de espaços como arrecadações e zonas de estacionamento subterrâneas. 

Esta obra, ao ser realizada no meio urbano, conduz uma preocupação acrescida de não provocar danos 

nas construções vizinhas, devido a tratar-se de edificações com alguns anos. Para respeitar todas as 

condições de segurança foi necessário analisar as condições e movimentos do terreno, a natureza e a 

dimensão da estrutura, as condições relativamente à vizinhança, a existência de nível freático no 

terreno bem como a sismicidade e a influência do ambiente (NP - ENV 1997-1, 2010). 

O Plano de Instrumentação e Observação veio assim garantir a segurança na realização dos trabalhos 

de demolição e escavação na área de intervenção a partir de análise de deslocamentos horizontais e 

verticais na fachada do edifício, bem como nas fachadas dos edifícios vizinhos. Posteriormente, a 

realização de modelação no software Plaxis 2D permitiu comparar os resultados obtidos no programa 

com os resultados na fase de monitorização de obra, e assim verificar se os valores alcançados 

respeitam os máximos estabelecidos. 

1.2. Estrutura da dissertação 

No primeiro capítulo da dissertação realizou-se uma breve introdução aos temas tratados e indicada a 

sua estrutura. 

No segundo capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos que dizem respeito à estrutura de 

contenção periférica. Começou-se por enunciar as generalidades relativamente às estruturas de 

contenção periféricas e uma breve introdução sobre estruturas de contenção flexível e pressões de 

terras. De seguida, abordou-se o processo construtivo das paredes de “Munique” ou “Berlim definitivo” 

bem como as suas vantagens e desvantagens relativamente a outros processos. Para concluir o 

segundo capítulo descreveu-se as estruturas auxiliares de suporte e a influência das escavações nas 

construções vizinhas. 

No capítulo três, apresentou-se o caso de estudo da antiga fábrica de café situada na Rua Nova do 

Loureiro onde se abordaram temas como os condicionamentos relativos à execução da obra, a solução 

adotada, a sua implementação em obra e os vários processos de monitorização. 

No quarto capítulo, apresentou-se a estrutura de contenção de fachada modelada no software 

SAP2000 onde se efetuou uma análise de dados, de custos e a sua verificação de segurança às cargas 

aplicadas. 
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Seguidamente, no quinto capítulo, recorreu-se ao software Plaxis 2D para a caracterização do terreno 

da parede de contenção e das bandas de laje, e procedeu-se à análise dos deslocamentos e esforços 

que seriam expectáveis de ocorrer na obra. Apresentaram-se ainda soluções alternativas à estipulada 

em projeto, de modo a observar quais os parâmetros que têm maior influência a nível de 

deslocamentos. 

No sexto capítulo, apresentaram-se as conclusões dos resultados obtidos, assim como sugestões para 

desenvolvimentos futuros. 

Por fim, representaram-se as referências bibliográficas que foram consultadas durante a realização 

desta dissertação, bem comos os anexos com a informação complementar ao corpo do texto. 
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2. Estruturas de Contenção Periférica 

2.1. Generalidades 

As estruturas de contenção periférica vêm possibilitar a criação de zonas subterrâneas, que com a 

valorização dos espaços urbanos permitem uma melhor organização e rentabilização dos terrenos. 

Estas estruturas têm como objetivo suportar os impulsos de terras provocados pelo solo durante a fase 

de escavação e garantir a segurança a todos os trabalhos a realizar na área de intervenção. 

Como se sabe, os terrenos possuem características muito diferentes e para tal é necessário realizar 

um estudo prévio do solo, usualmente através de sondagens, que permitem a identificação das 

características do terreno. Para a escolha do tipo de parede de contenção, é necessário, para além das 

características do terreno, a necessidade de impermeabilização, limitações construtivas, solicitações 

da estrutura, economia e tempos de execução (Cravinho et al., 2011). 

Para conter os impulsos do solo, podem ser adotadas diversas soluções, sendo as mais usuais as 

paredes moldadas, cortinas de estacas, muros de suporte, muros de “Berlim” e muros de “Berlim 

definitivo” ou de “Munique”. Cada solução apresenta vantagens e desvantagens, e por isso surge a 

necessidade de serem realizados estudos para verificar qual o método que melhor se adapta à situação 

existente. Ao longo da dissertação foi dada especial atenção ao tipo de contenção muro de “Berlim 

definitivo”. 

Segundo o Eurocódigo 7, existem dois tipos de estruturas de suporte: rígidas e flexíveis. As flexíveis 

dividem-se em autoportantes, mono apoiadas e multiapoiadas. Relativamente às autoportantes estas 

estão simplesmente encastradas no terreno, não necessitando de apoios estruturais, visto que as 

pressões das terras da zona enterrada conseguem garantir a sua estabilidade. As monoapoiadas e 

multiapoiadas podem ser escoradas ou ancoradas, diferindo entre si o número de apoios. 

Para todas as estruturas do suporte o Eurocódigo 7 elabora uma lista dos estados limites últimos a 

considerar e, de seguida, representam-se os mais relevantes (NP - ENV 1997-1, 2010): 

− Perda de estabilidade global; 

− Rotura de um elemento estrutural; 

− Rotura conjunta do terreno e de um elemento estrutural; 

− Rotura por levantamento hidráulico; 

− Movimentos das estruturas de suporte que possam causar o colapso ou afetar a estrutura. 
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2.2. Estrutura de Contenção Flexível 

De modo a suster os impulsos do terreno recorre-se normalmente a travamentos provisórios através 

de escoras, que são normalmente utilizadas em faces opostas ou inclinadas ligadas a blocos de betão 

(Guerra, 2014), ou através de ancoragens se as condições geológicas do terreno o permitirem. Porém, 

pode optar-se por um método de travamento definitivo em bandas de laje, que garante a estabilidade 

da estrutura vertical bem como dos impulsos de terras. A execução desta estrutura é conseguida 

simultaneamente com a escavação dos pisos enterrados, e é completada no fim da escavação, dando 

origem a lajes de piso. 

Para muitos casos de escavações com alguma profundidade é adotado um modelo de escoramento 

apoiado em vários níveis, o que leva a que as pressões do terreno incididas na estrutura de contenção 

provoquem deslocamentos à medida em que esses escoramentos vão sendo colocados. No primeiro 

nível os deslocamentos são desprezáveis, uma vez que o travamento se encontra muito próximo do 

topo da escavação, o que já não acontece nos níveis seguintes, pois com o aumento da profundidade 

surgem novos deslocamentos o que leva a que se considere um movimento com uma rotação em torno 

do topo, como está representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Deslocamento em torno do topo (Guerra, 2014) 

 

2.3. Pressões de Terras 

Para a determinação dos impulsos de terras, as teorias clássicas de Rankine (1857) e Coulomb (1776) 

foram utilizadas durante vários anos para o dimensionamento de estruturas de suporte flexíveis e 

estabeleceram certas hipóteses para que as suas teorias pudessem ser aplicadas. Rankine considera 

que a superfície do terreno é horizontal, paramento vertical, não existência de atrito entre o solo e a 

estrutura de suporte e o solo ser homogéneo. Para estas condições, estabeleceu uma relação entre a 

tensão horizontal e a tensão vertical denominado coeficiente de impulso, chegando à conclusão que a 

pressão num ponto do solo, depende desse mesmo coeficiente, do peso próprio do solo e da 

profundidade. Este coeficiente difere caso se esteja numa situação de impulsos ativos e passivos do 

solo. O impulso ativo representa uma situação em que o solo empurra a estrutura de contenção e tem 
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como objetivo determinar as menores tensões para que o solo não entre em rotura. Já no caso do 

impulso passivo, traduz uma situação em que a estrutura de contenção é empurrada contra o terreno 

e tem como finalidade a determinação da maior tensão que pode ser aplicada. 

Com o passar dos anos, foi possível verificar que, para a determinação dos diagramas aparentes em 

estruturas de contenção flexível, não seria possível a aplicação de uma teoria de impulsos, visto que 

se trata de um problema de interação solo-estrutura. Para isso, optou-se por estudar os esforços que 

os impulsos iriam provocar no escoramento e, a partir daí, foi possível deduzir os diagramas de 

pressões aparentes, dividindo esse esforço pela área de influência de cada escora. Posteriormente, foi 

possível observar que esses resultados diferiam bastante ao longo da escavação e, com isso, Terzaghi 

e Peck, propuseram os diagramas envolventes, como ilustra a Figura 2. 

Para os solos arenosos foram simulados vários testes em que se alterava a rigidez de cada escora e 

verificou-se que, apesar de apresentar algumas diferenças, o diagrama retangular era uma boa 

aproximação das cargas para o dimensionamento das escoras (Guerra, 2014). Enquanto que para os 

solos arenosos não existiram grandes dúvidas, para os solos argilosos surge um novo parâmetro, o 

número de estabilidade de base, que para valores muito elevados os esforços não traduzem uma boa 

aproximação das propostas apresentadas. Estas diferenças não ocorrem em solos com boas 

características ou quando existe uma camada indeformável sob a escavação, pois os impulsos que a 

estrutura sofre são apenas do terreno suportado. O que já não acontece nas argilas moles, ou seja, 

para valores muito superiores do número de estabilidade da base, ocorre uma redistribuição de tensões 

na parte inferior da escavação para a zona escorada, denominado efeito de arco, com alguma 

complexidade e incerteza na previsão. Clough (1976) conclui que para estes casos, seria apropriado 

utilizar numa primeira fase a teoria de Rankine para a determinação de um diagrama de pressões 

iniciais, sendo multiplicado por um fator que dependesse do terreno, e posteriormente recorrer aos 

diagramas de Terzaghi e Peck (Matos Fernandes, 1983) 

 

Figura 2 - Diagramas de Terzaghi e Peck (Guerra, 2014)  
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2.4. Paredes de “Munique” ou “Berlim definitivo” 

2.4.1. Generalidades 

Como já foi referido anteriormente, as paredes de “Berlim definitivo” ou paredes de “Munique” são 

bastante utilizadas como estruturas de contenção de modo a suportar os impulsos. Esta solução que 

começou a surgir na década de setenta, traz vantagens económicas relativamente às restantes 

soluções mais tradicionais e é normalmente aplicada para solos com alguma coesão sem presença 

significativa de água. 

Nesta solução de contenção, são utilizadas máquinas de cravação ou de perfuração para a introdução 

de microestacas ou perfis metálicos no terreno. Estes elementos verticais têm como objetivo transmitir 

as cargas verticais ao terreno e podem ser embebidos na parede de contenção ou na parte interior da 

escavação. 

Devido às cargas horizontais, a construção das paredes vai sendo executada por painéis enquanto se 

executam as ancoragens e o escoramento. Caso a zona de escavação esteja situada numa zona 

urbana com pisos enterrados, na periferia ou junto da zona do metropolitano e não seja possível a 

execução de ancoragens, pode optar-se por outro tipo de estruturas de suporte, nomeadamente a 

execução de bandas de laje. 

2.4.2.  Processo Construtivo 

Procedeu-se à análise do processo construtivo da estrutura de contenção recorrendo à execução de 

microestacas em vez de perfis metálicos, visto que foi a metodologia adotada em projeto, e para a sua 

correta execução torna-se necessário respeitar as seguintes fases construtivas (Brito, 2001; Cravinho 

et al., 2011): 

Em primeiro lugar procede-se à preparação e organização do espaço na zona de intervenção, de modo 

a garantir uma boa acessibilidade ao interior da obra de todos os equipamentos necessários a fim de 

ocorrer a escavação. É necessário que se garantam bons acessos devido à circulação dos camiões 

que asseguram o transporte de material durante a fase de escavação. Retroescavadoras, máquinas de 

trado, misturadoras e gruas são equipamentos que exigem espaço na zona de escavação que tem de 

se encontrar funcional para o procedimento da obra. 

Após estarem reunidas todas as condições de gestão do espaço, procede-se à limpeza e escavação 

do terreno. Efetua-se uma escavação até à cota inferior da viga de coroamento, preparando o terreno 

para a colocação das microestacas ou perfis metálicos. Para se iniciar o processo de execução das 

microestacas são utilizadas máquinas perfuradoras de rotação em que será colocada a armadura e a 

injeção da calda, como será referido no subcapítulo referente às microestacas com maior detalhe. As 

microestacas devem ficar cinquenta centímetros acima do solo para que seja executada posteriormente 

a viga de coroamento. 
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A viga de coroamento serve para unir as microestacas de modo a que exista uma transmissão dos 

esforços. Para ser executada é aberta uma vala em que é colocada areia no fundo, a fim de evitar o 

contacto direto entre o terreno e o betão, de modo a garantir a armadura de espera, com vista à 

execução dos painéis primários e secundários. De seguida, coloca-se a armadura, se necessário 

escoramento contra o terreno, e procede-se à cofragem e betonagem da viga. 

Com a viga de coroamento já executada, segue-se a execução dos painéis primários, secundários e 

terciários. Este processo repete-se até ao fundo da escavação ao longo de todo o perímetro de 

escavação. Os painéis primários e secundários são executados alternadamente devido aos impulsos 

de terras e ao chamado “efeito de arco”, enquanto que no painel terciário, como se encontra junto aos 

cantos da escavação, não existe esse problema, o qual é resolvido com recurso a escoramentos de 

canto. Executam-se os painéis primários simultaneamente, com recurso a retroescavadoras ou a 

martelos pneumáticos para a remoção do terreno de modo a garantir a espessura do muro pretendido. 

É pretendida uma superfície regular do terreno e aconselha-se a aplicação de uma manta geotêxtil 

drenante antes da aplicação das armaduras. Com a colocação das armaduras deve-se introduzir 

novamente a camada de areia para garantir as armaduras de espera do próximo nível, tal como 

aconteceu com a viga de coroamento, e nesse nível seguinte as armaduras devem ser saneadas com 

um jato de água a alta pressão. Além disso, durante a colocação das armaduras será necessário 

garantir o comprimento de amarração, bem como os espaçadores de modo a assegurar o recobrimento.  

Quanto à execução dos painéis secundários segue-se a mesma metodologia dos painéis primários, 

sendo possível que estes possam apresentar comprimentos mais elevados e no caso de se recorrer à 

solução com recurso a ancoragens, só se aplicam nos painéis primários. No caso dos painéis terciários, 

prescinde-se da utilização de ancoragens devido à sua proximidade, e utilizam-se perfis metálicos 

encastrados. 

De seguida, na montagem da cofragem, que pode ser metálica ou de madeira, é essencial que seja 

deixada uma abertura no topo do painel, para que posteriormente se possa efetuar a betonagem. Para 

conter as paredes da cofragem recorre-se a barrotes de madeira ou a prumos que são aplicados contra 

o terreno, de modo a conter os impulsos provocados pelo betão, como ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Cofragem do muro de “Berlim definitivo” (Brito, 2001) 
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A betonagem efetua-se recorrendo a uma grua que é transportada num balde ou trémie ligada a uma 

manga que é colocada no interior do painel de modo a evitar que ocorra segregação dos agregados do 

betão, e de seguida é vibrado para garantir uma boa homogeneidade no betão e evitar que se formem 

bolhas de ar. 

Assim que o betão fizer a presa, pode realizar-se a demolição da parte superior do painel chamado 

“bico de pato”, com recurso a um martelo pneumático, acabando por deixar algumas irregularidades no 

muro, como mostra a Figura 4. Algumas horas depois de se ter efetuado a betonagem, retiram-se 

cuidadosamente as cofragens de modo a não danificar a superfície do betão. 

 

Figura 4 - Painel sem o "bico de pato" (Cravinho, 2011) 

Existem variantes na elaboração deste método, pois caso sejam executadas ancoragens é necessário 

proceder à execução de um furo, normalmente com recurso ao trado e, consequentemente, à colocação 

da armadura, injeção da calda e aplicação do pré-esforço, enquanto que para as bandas de laje são 

deixadas aberturas nos painéis com as armaduras de espera para mais tarde serem executadas. 

2.4.3. Vantagens e desvantagens 

Este método relativamente às restantes soluções de contenção periférica apresenta algumas 

vantagens e desvantagens (Brito, 2001): 

Vantagens 

− Económico; 

− Possibilidade de a escavação decorrer simultaneamente com a execução da contenção; 

− Não exige mão de obra nem equipamento especializada; 

− Não necessita de uma grande área de estaleiro nem de acessos especiais à zona de 

intervenção; 

− Para pisos enterrados, nomeadamente garagens, esteticamente aceitáveis não sendo 

necessário acabamentos; 

− Bons desempenhos face à baixa espessura e bom aproveitamento da área de escavação. 



9 
 

Desvantagens 

− Processo muito demorado; 

− Não garantem um bom desempenho na presença de nível freático; 

− A longo prazo, apresentam problemas de impermeabilização; 

− Para a sua aplicação requer que o terreno possua alguma coesão; 

− Provocam descompressão no solo o que leva a assentamentos; 

− A introdução dos perfis metálicos ou microestacas pode introduzir vibrações nas construções 

vizinhas. 

2.4.4. Microestacas 

Como foi referido anteriormente, as microestacas fazem parte do método construtivo da parede de 

contenção e são estacas moldadas de diâmetro reduzido com elevada resistência que induzem uma 

baixa perturbação ao terreno, e que têm um bom desempenho à compressão e tração, que podem ser 

executadas de diferentes formas: microestacas de baixa pressão, denominadas do tipo I ou 

microestacas de alta pressão designada do tipo II. Nas do tipo I, como o nome indica, a injeção dá-se 

por gravidade onde se introduz uma armadura clássica, ou um varão único e extrai-se o tubo à medida 

que ocorre a injeção da argamassa (Brito, 2015). Nas do tipo II, a injeção dá-se a alta pressão e pode 

ser uma injeção global unitária (IGU), em que a calda é colocada numa primeira fase no tubo por 

gravidade até fazer presa e, de seguida, é injetada a calda a uma pressão de pelo menos 1MPa, 

enquanto que na injeção repetitiva e seletiva (IRS). A calda é colocada por gravidade até se dar o 

endurecimento e, de seguida, é injetada a calda a uma pressão entre 2MPa a 8MPa (Bruce et al., 2002). 

As microestacas são normalmente utilizadas para reforço e recalçamento de fundações e as fases de 

execução variam, caso se trate de um solo incoerente ou não. Assim, analisou-se uma fase construtiva 

de uma injeção repetitiva seletiva, uma vez que foram as condições estabelecidas em projeto, como 

está representado na Figura 5. 

A perfuração do terreno pode ser executada com recurso ao trado ou varas e bit e a utilização de um 

tubo de revestimento depende das características do terreno. De seguida, procede-se à colocação da 

armadura primária, que contem umas membranas de borracha, denominadas de manchetes, que 

permitem a formação do bolbo de selagem. Após a colocação da armadura primária ou tubo manchete, 

procede-se ao enchimento da zona entre o furo e o tubo, até preencher a totalidade do furo. Segue-se 

a injeção secundária, que só se inicia depois da calda colocada anteriormente fazer presa. Começa por 

se introduzir a calda de cimento através de uma mangueira ou de um obturador, podendo ser simples 

ou duplo, ao nível da primeira manchete até à sua abertura, sendo a mesma controlada através de um 

manómetro que permite que se obtenha a pressão pretendida (Brito, 2015). Este processo é repetido 

ao longo do tubo manchete e no final coloca-se a armadura secundária no interior do tubo, 

preenchendo-o com calda de cimento. 

As microestacas apresentam um conjunto de vantagens e desvantagens (Machado et al., 2013): 
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Vantagens 

− Aplicabilidade em várias direções; 

− Bom desempenho em diversas características do solo; 

− Elevada capacidade de carga face ao seu diâmetro reduzido; 

− Bom comportamento à tração e compressão; 

− Permite controlar assentamentos; 

− Equipamento de furação de baixo custo sem induzir elevadas perturbações no terreno; 

− Reduzidas vibrações e ruido. 

Desvantagens 

− Limitação quanto à encurvadura lateral devido à elevada esbelteza e da capacidade de carga;  

− Mão de obra e equipamento especializado. 

 

Figura 5 - Fases de execução das microestacas: 1) Furação 2) Introdução do tubo manchete 3) 
Injeção primária 4) Injeção secundária (Brito, 2015) 

 

2.5. Estruturas Auxiliares de Suporte 

2.5.1. Generalidades 

Na escavação de pisos enterrados, as paredes de contenção por vezes não são suficientes para 

suportar os impulsos de terras provenientes do solo, sendo recorrente a utilização de estruturas 

auxiliares de suporte de modo a garantir a sua estabilidade. Escoramentos, bandas de laje e 

ancoragens são exemplos de elementos de suporte horizontal aplicados que têm diferentes campos de 

aplicação e dependem das características do terreno. 

Comparando estes três elementos, observa-se que os escoramentos e as bandas de laje são 

elementos que se encontram dentro da área de escavação, enquanto que nas ancoragens isso já não 
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se verifica, pois estas ocupam parte da periferia da zona de intervenção. A escolha das alternativas 

anteriormente enunciadas baseia-se na possibilidade de ocupação do terreno vizinho, se se pretender 

obter uma solução de contenção de carácter provisório ou definitiva e no caso de cumprimento de 

prazos. 

Para concluir, os dois elementos de suporte horizontal abordados foram apenas os escoramentos e as 

bandas de laje, visto que não foram utilizadas ancoragens em projeto. 

2.5.2. Escoramentos 

As escoras foram dos primeiros elementos a serem utilizados no apoio a estruturas de contenção, 

podendo ser de madeira, metal, betão e betão armado. Este método é normalmente utilizado em faces 

opostas da escavação em meios urbanos de dimensões relativamente reduzidas, uma vez que as 

distâncias são relativamente reduzidas, não necessitando, assim, de um travamento adicional. Em 

situações que isso não seja possível, o travamento por este método deixa de ser eficiente o que provoca 

constrangimentos na execução da escavação e encarecendo os custos da estrutura (Mateus, 2010). A 

maior parte da aplicação destes elementos surge na execução dos painéis terciários, como ilustra a 

Figura 6, nomeadamente na construção dos muros de “Berlim definitivo” como se referiu no ponto 2.4, 

que devido à sua proximidade, dispensa-se a utilização de ancoragens. 

 

Figura 6 - Escoramento de canto (Brito, 2001) 

2.5.3. Bandas de Laje 

As bandas de laje constituem uma solução de travamento definitiva, tendo como objetivo evitar 

deslocamentos na parede de contenção. São executadas bandas de laje que funcionam como vigas 

em betão armado, formando um quadro rígido ao longo do perímetro da escavação, deixando um 

espaço central livre para se prosseguir com a escavação. Trata-se de um método de travamento 

definitivo, visto que as bandas de lajes se encontram ligadas à parede de contenção, também ela 

definitiva, em que a sua execução ocorre desde o fundo da escavação e vai progredindo faseadamente 

até ao topo, formando-se as lajes de piso. 

Esta solução apresenta algumas parecenças com método Top-Down, apresenta várias vantagens caso 

se consiga compatibilizar com o projeto de arquitetura. No entanto, em zonas de grandes aberturas, 

nomeadamente rampas de acesso aos pisos de estacionamento e caixas de elevadores, não é rentável 
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envolver as bandas de laje como solução definitiva. Nesses casos, é habitual a aplicação de uma viga 

treliçada metálica, que será retirada posteriormente e, assim, resultar numa solução mais rápida e 

económica, como se pode observar na Figura 7 (Pinto et al., 2008).  

Outra grande vantagem deste método é o aproveitamento do tempo, pois o facto de a escavação 

proceder em simultâneo com outras frentes de obra possibilita uma melhor gestão dos trabalhos a 

realizar. Além disso, esta solução de contenção ocorre sem induzir vibrações no terreno nem na 

ocupação do espaço para fora da zona de escavação, como acontece no caso das ancoragens.  

A compatibilização do projeto arquitetura e de escavação possibilita a integração das bandas de laje 

na fase final de construção, não sendo necessário a desativação nem remoção de elementos 

anteriormente executados. 

De seguida apresentaram-se resumidamente as vantagens e desvantagens da utilização deste método 

de travamento (Pinto et al., 2008): 

Vantagens 

− Provoca menores vibrações nas construções vizinhas, sem recorrer a furações do terreno fora 

da zona de intervenção; 

− Não existe a necessidade de furação da parede de contenção; 

− Permite a incorporação das estruturas de suporte na fase definitiva da obra; 

− As bandas de laje apresentam uma elevada rigidez e segurança. 

Desvantagens 

− Maior condicionamento da escavação em relação aos elementos de travamento; 

− Maior nível de cuidado para compatibilizar com os projetos de arquitetura de modo a incorporar 

as estruturas de travamento como solução final. 

 

Figura 7 - Bandas de laje com treliças metálicas (Pinto et al., 2008) 
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2.6. Influência das escavações nas construções vizinhas 

Nas obras deste género, situadas no meio urbano, por serem construções bastante antigas, surge uma 

preocupação durante a fase de escavação, suscetível a deslocamentos e assentamentos que possam 

ser induzidos pelas vibrações ou pela compressão e descompressão a que o solo está sujeito. No 

Eurocódigo 7, apresentam-se alguns requisitos de projeto necessários para respeitar as condições de 

segurança relativamente às construções vizinhas, inspeções e medições do comportamento das 

construções da vizinhança e assentamentos excessivos ou danos provocados quando ocorre o 

abaixamento do nível freático (NP - ENV 1997-1, 2010). 

O Eurocódigo 7, estabelece o nível de risco associado a cada estrutura organizando-as por categorias 

geotécnicas de um a três. Categoria geotécnica 1, para estruturas pequenas e relativamente simples, 

em que são efetuados estudos de caracterização geotécnica de natureza qualitativa e que representem 

riscos desprezáveis. Na categoria geotécnica 2 são os tipos convencionais de estruturas e fundações 

que não envolvam riscos fora do comum ou situações do terreno em que não existam carregamentos 

invulgares. Deverá ainda conter dados geotécnicos representados quantitativamente, ao contrário do 

que acontece na categoria geotécnica 1. Por último, estabeleceu-se que na última categoria seriam as 

estruturas que não foram abrangidas anteriormente, isto é, situações que representem riscos anormais, 

estruturas de grande dimensão condições de terreno pouco comuns, carregamentos não correntes e 

forte zona sísmica (Santos, 2003; NP - ENV 1997-1, 2010). 

As movimentações do solo e a alteração do nível freático, na fase de escavação, podem provocar 

deformações nas construções vizinhas e, para que isso seja evitado, estabelece-se um plano de 

monitorização, onde estão representados intervalos de valores que se consideram aceitáveis e 

excessivos para a segurança em obra, permitindo controlar o comportamento tanto do solo como das 

estruturas. São normalmente utilizados alvos topográficos para auxiliar a medição de assentamentos 

horizontais e verticais na estrutura de suporte e em construções vizinhas.  

Para assentamentos ou deslocamentos horizontais no solo e para verificar o nível freático são utilizados 

inclinómetros e piezómetros, que são instalados no solo e permitem efetuar leituras sobre as eventuais 

alterações do solo e do nível freático, respetivamente.  

Outros fatores que podem levar a assentamentos nas construções vizinhas são os métodos de 

contenção adotados, que podem induzir, na sua execução, a elevadas vibrações ao terreno causando 

perturbações no solo e alterando o seu estado. Os casos que apresentam maior cuidado são nas 

soluções onde são utilizados elementos cravados no terreno, como é o caso das estacas prancha ou 

de estacas cravadas. 
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3. Caso de Estudo 

3.1. Enquadramento Geral 

O caso de estudo está situado na Rua Nova de Loureiro n.º 21 a 25, em Lisboa. Encontra-se entre dois 

edifícios de habitação situados a Norte e Sul, a Nascente pela Rua Nova do Loureiro e a Poente por 

uma zona de logradouro. Na Figura 8 está representado o local deste empreendimento, antes da 

intervenção, que era inicialmente ocupado por uma fábrica de café com uma área de 648 m². 

 

Figura 8 – Planta de localização 

No projeto estava previsto a preservação da fachada principal - voltada para a Rua Nova do Loureiro - 

e a demolição dos elementos estruturais e não estruturais, com objetivo da construção de cinco pisos 

de habitação acima da cota de soleira, cinco pisos enterrados em que três são para habitação e os 

restantes para estacionamento. Na zona de logradouro foi implementada uma zona ajardinada. 

Para a preservação da fachada principal estabeleceu-se que o sistema de contenção se iria basear 

num travamento horizontal de modo a assegurar a estabilidade da ação do vento, minimizando 

deformações que poderiam dar origem a anomalias. 

O edifício estava dividido em três partes, o volume principal, secundário e anexos. O volume principal 

fazia fronteira com a fachada voltada para a Rua Nova do Loureiro, constituído por dois pisos de 206 

m² e com níveis de degradação mais elevados. As paredes constituintes eram de alvenaria, rebocadas, 

pintadas e com uma cobertura revestida a telha de “Marselha” suportada por asnas e vigas de madeira. 

O volume secundário, continha uma área de implantação de 257 m², um pé direito de 8,30 m e asnas 

metálicas revestidas com painéis de fibrocimento, também com sinais de degradação. A chaminé 

composta por alvenaria de tijolo e escadas metálicas em seu redor, situava-se nesta zona e 



16 
 

apresentava alguns sinais de curvatura na extremidade superior, bem como alguma fissuração ao longo 

do seu comprimento, o que punha em causa a sua estabilidade estrutural. No terceiro volume, com 

uma área de implantação de 177 m², encontravam-se os anexos e armazéns orientados para a Rua do 

Século com um muro de suporte no tardoz do terreno. 

Os resíduos da demolição tinham de estar de acordo com a legislação em vigor, respeitando a gestão 

de resíduos de construção e demolição de modo a preservar o ambiente. 

3.2. Principais condicionamentos 

3.2.1. Condicionamentos geológicos/geotécnicos 

Para o estudo do solo realizaram-se quatro sondagens à rotação com amostragem contínua e 

cinquenta e cinco ensaios de penetração dinâmica, denominados SPT (standard penetration test). A 

zona de intervenção situa-se na zona do Bairro Alto, que se insere numa zona geológica de formação 

de areolas de Estefânia (MEs), como é possível verificar na Figura 9. No anexo IV pode ser consultada 

a figura completa com a devida legenda. A camada é composta por areias finas, areias argilosas, argilas 

e alguns bancos de biocalcarenitos (Pinto et al., 2017). Sob essa camada existe outra formação 

composta por argilas e margas designada por Camadas de Prazes (MPr). 

 

Figura 9 – Localização da obra na carta Geológica do Concelho de Lisboa (Ribeiro et al., 2017) 

Quanto às prospeções manuais, foram executados cinco poços para o reconhecimento arqueológico, 

identificação das fundações antigas, do tipo de terreno existente e para a presença de água. As 

prospeções foram realizadas junto das paredes exteriores e laterais e verificou-se que as paredes 

assentavam em estruturas de alvenaria argamassada, por vezes com dificuldade em determinar a 

profundidade das fundações. Nas prospeções um e três verificou-se que as fundações se encontravam 

encastradas nas argilas do Miocénico. No caso da prospeção quatro, não foi possível atingir o substrato 

geológico, não se sabendo ao certo a profundidade e a natureza do solo de fundação. No poço dois 

sob a parede exterior que se encontra na fronteira da Rua Nova do Loureiro, a fundação em alvenaria 

argamassada encontrava-se a dois metros e quarenta de profundidade estando encastrada nas argilas 
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de Miocénico desde os oitenta centímetros de profundidade. Por último, no poço cinco detetaram-se 

duas fundações diferentes, uma que se encontrava a poente e outra a nascente. Assim, designou-se 

poço cinco poente e poço cinco nascente, respetivamente. Relativamente ao poço poente, a distinção 

relativamente às outras prospeções não variava muito. Apresentava as suas fundações a dois metros 

e dez centímetros de profundidade em argilas do Miocénico. Na zona nascente, a parede estava 

suportada por uma fundação mista com placas de betonilha no topo e na base, no meio tijolos com 

argamassa cimentícia e na sua fundação encontrava-se num solo areno siltoso com cascalhos e com 

pedaços de tijolo partido (Pinto et al., 2017). 

Após a realização das prospeções foi possível identificar cinco zonas geotécnicas distintas com base 

na análise das amostragens recolhidas através das sondagens e dos ensaios. A avaliação dos dados 

geotécnicos foi obtida através dos cinquenta e cinco resultados SPT realizados ao longo da zona de 

intervenção, e de acordo com as classes de compacidade/consistência. Na Tabela 1 apresentou-se as 

zonas geotécnicas em função das formações do solo, intervalos 𝑁𝑆𝑃𝑇, peso volúmico do solo, 

resistência não drenada do solo, ângulo de resistência ao corte efetivo, módulo de elasticidade e da 

tensão admissível ao solo. 

Tabela 1 - Zonas Geotécnicas (Pinto et al., 2017) 

Zonas 

Geotécnicas 

Formações Intervalos 

𝑵𝑺𝑷𝑻 

γ 

(KN/m³) 

Cu 

(kPa) 

φ 

(º) 

E 

(MPa) 

G1 Aterro 

arenoso 

- 17-18 - <30 <20 

G2 Argilosos 

muito moles 

a moles 

𝑁𝑆𝑃𝑇 < 4 14-16 <25 - <2 

G3 Argilosos 

muito duros 

15 < 𝑁𝑆𝑃𝑇 < 30 18-19 75-100 - 20-40 

G4 Argilosos 

rijos 

30 < 𝑁𝑆𝑃𝑇 < 60 19-21 100-200 - 40-80 

G5 Argilosos 

muito rijos 

𝑁𝑆𝑃𝑇 > 60 21-22 200-300 - 80-200 
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3.2.2. Condicionamentos relativos à demolição 

Um dos condicionamentos do edifício devia-se ao seu mau estado de conservação, que levou à 

remoção dos elementos com maior sinal de degradação, a fim de não ser posta em causa a segurança 

da obra e de modo a não condicionar os trabalhos previstos. 

O atraso da montagem da grua também surgiu como condicionamento à demolição, visto que a sua 

utilização era imprescindível à remoção da chaminé e parte da cobertura do segundo volume, que 

continha grande parte de envidraçados, como é possível comparar na Figura 10 e Figura 11. 

 

Figura 10 – Chaminé e cobertura 

 

Figura 11 – Parte da chaminé e cobertura 

3.2.3. Condicionamentos relativamente à vizinhança 

Como é possível constatar na Figura 8, o alçado a nascente do edifício encontra-se voltado para a via 

pública, nomeadamente, a Rua Nova do Loureiro. Virado a Poente, no alçado tardoz o edifício confronta 

com um logradouro. Nos alçados Norte e Sul o edifício encontra-se no meio de duas construções 

vizinhas. 

Nas paredes confinantes com os edifícios vizinhos, que se encontravam a Norte e a Sul, a sua 

demolição foi executada com especial cuidado de modo a garantir a integridade das construções 

vizinhas. 
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Relativamente à parede, que servia de divisória do logradouro da obra para o edifício voltado a Norte, 

composta maioritariamente de alvenaria de tijolo, com o processo de escavação e devido às condições 

climatéricas, existiu um deslizamento do terreno que acabou por embater contra a base da parede 

derrubando-a. 

3.2.4. Condicionamentos arquitetónicos 

De acordo com o projeto de arquitetura previu-se a manutenção da fachada que estava voltada para a 

Rua Nova do Loureiro, ou seja, alçado Nascente. Foi necessário executar uma estrutura de contenção 

de fachada de modo a garantir a sua preservação. 

3.2.5. Condicionamentos de serviços 

A nível dos serviços foi necessário efetuar um levantamento dos serviços: coletores unitários e pluviais, 

redes de gás, redes de telecomunicações, redes de eletricidade e redes de água para que estes não 

influenciassem a obra numa fase mais tardia. 

A circulação rodoviária também foi afetada, pois com a contenção de fachada, parte da Rua Nova do 

Loureiro foi ocupada, levando ao desvio da circulação. Na montagem da grua, devido à extensão da 

grua móvel, procedeu-se ao condicionamento do estacionamento bem como ao corte da via de 

circulação. 

3.2.6. Condicionamentos de projeto 

Um dos condicionamentos a nível de projeto verificou-se, na fase de execução das microestacas, a 

existência de uma folga entre a microestaca e a parede. Devido às dimensões da máquina de furação 

não permitiu que fosse posicionada corretamente. A solução adotada passaria pela colocação de 

cachorros metálicos que iam unir as microestacas à parede de contenção. 

3.3. Solução adotada 

3.3.1. Demolição 

Na zona de intervenção o método de demolição adotado foi o tradicional, ou seja, a remoção manual 

dos elementos de suporte, piso por piso. O cuidado com a demolição deveu-se à localização da obra, 

por esta se encontrar numa zona urbana, em que existe a proximidade de edifícios adjacentes, 

nomeadamente no alçado Norte e Sul, bem como acessos condicionados e reduzido espaço em obra. 

A demolição manual ocorreu, sobretudo, com recurso a martelos pneumáticos, picaretas, pás e a todo 

o tipo de utensílios que auxiliem este processo. A solução de demolição passou pela remoção das 

peças estruturais, com o equipamento adequado, seguindo uma lógica estrutural, de modo a respeitar 

as condições de segurança. Durante a demolição não foram utilizados quaisquer materiais explosivos 

e tentou-se sempre evitar o lançamento descontrolado de material. 
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O método de demolição manual considera-se o mais indicado no meio urbano de modo a minimizar 

perturbações na vizinhança, principalmente a nível de poluição sonora e poeiras produzidas na 

demolição dos elementos construtivos. 

O entulho produzido durante a demolição foi acumulado em contentores que eram transportados por 

camiões para o vazadouro. Todo o material resultante da demolição foi sujeito ao procedimento exigido 

na legislação de modo a respeitar todas as condições ambientais. 

A nível de segurança, a zona de intervenção estava limitada apenas aos trabalhadores do empreiteiro 

e pessoas autorizadas e as áreas sujeitas a demolição estavam devidamente isoladas, para que fossem 

respeitadas as condições de segurança no trabalho. O material classificado como mais sensível ou 

instável, foi retirado em primeiro lugar. 

A remoção do material do interior da zona de intervenção iria causar uma descompressão na estrutura 

da fachada principal, o que poderia levar à ocorrência de fissuras. Assim sendo, optou-se pela 

colocação de uma estrutura de contenção de fachada com o objetivo de prevenir eventuais patologias. 

3.3.2. Recalçamento da fachada 

Para a realização do recalçamento de fachada, foram executadas duas filas de microestacas 

solidarizadas entre si à fachada e interligadas através das vigas de recalçamento que foram executadas 

tanto no interior como no exterior da fachada através de barras pré-esforçados do tipo “Gewi”, com 32 

mm de diâmetro (Pinto et al., 2017). As microestacas permitiram ainda servir de apoio para as bandas 

de laje e para os painéis de betão armado dos muros de “Berlim definitivo”. Na Figura 12 estão 

representadas as vigas de recalçamento antes da betonagem. 

Os perfis metálicos adotados foram ϕTM-127.0x90 mm, selados no mínimo cinco metros em terrenos 

com NSPT superior a sessenta pancadas, localizados abaixo da cota final da escavação. Os perfis 

metálicos foram executados em furos com vinte centímetros de diâmetro e preenchidos com calda de 

cimento através do sistema de injeção repetitiva e seletiva (IRS). 

3.3.3. Contenção de fachada 

Durante a fase de escavação e demolição da estrutura, adotou-se uma estrutura metálica de contenção 

de fachada de modo a garantir a sua resistência à ação do vento. A estrutura era composta por vigas 

de distribuição metálicas, constituídas por perfis UNP120, que se localizavam ao nível dos pisos 

existentes. As vigas de distribuição estavam interligadas a perfis verticais HEB160 que por sua vez, se 

encontravam fixados à viga de recalçamento, formando assim um pórtico contraventado. 

Ao longo da fachada foi aplicada uma malha eletrossoldada  AQ38 pelo interior, como está representado 

na Figura 13, revestida com duas camadas de betão projetado armado com espessuras de quatro 

centímetros cada. A camada de betão projetado fixou-se à fachada através de ferrolhos com doze 

centímetros de diâmetro numa malha quadrada de cinquenta centímetros de lado (Pinto et al., 2017). 
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Figura 12 - Viga de recalçamento antes da betonagem 

 

 

Figura 13 – Malha eletrossoldada 
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3.4. Acompanhamento da obra 

3.4.1. Faseamento dos processos observados 

Quando se procedeu ao início do acompanhamento da obra, já se tinha iniciado o processo de 

demolição com a retirada dos elementos que apresentavam uma maior fragilidade e o entulho que se 

encontrava no interior da área de intervenção. No edifício a demolir, colocou-se uma vedação em redor 

do edifício, devidamente sinalizado para evitar que materiais e ferramentas possam pôr em causa a 

segurança na execução dos trabalhos de demolição. Os andaimes foram sendo colocados na fachada 

de modo a permitir uma mobilidade mais fácil aos trabalhadores, para a execução dos trabalhos 

relativamente à contenção. 

De seguida procedeu-se à instalação e zeragem dos alvos topográficos na fachada, conforme estava 

estipulado no plano de instrumentação e observação. Estes alvos topográficos, encontravam-se na 

fachada principal e nos edifícios vizinhos, como é possível observar na Figura 14, os alvos marcados 

a azul. 

 

Figura 14 - Alvos topográficos 

Simultaneamente o material que apresentava maior sinal de degradação ou materiais considerados 

perigosos, que pudessem provocar lesões, foram prontamente retirados. A inspeção das construções 

vizinhas foi efetuada para aferir as condições dos elementos e para avaliar a necessidade de 

escoramentos que fossem necessários para garantir uma demolição em segurança. Esta avaliação foi 

efetuada por uma empresa subcontratada que teve como objetivo inspecionar as frações que se 

consideraram mais suscetíveis de apresentar problemas no decorrer da obra. 
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Relativamente ao corte geral dos fornecimentos públicos, já tinham sido interrompidos pelo antigo 

proprietário e foi apenas necessário efetuar sondagens manuais no perímetro da zona de intervenção 

de modo a garantir que não existiam quaisquer tubagens em utilização. 

Para que fosse possível a remoção da cobertura e dos elementos construtivos que estavam ligados à 

fachada, executou-se um sistema de contenção de fachada. Começou-se por preencher os vãos de 

fachada com alvenaria de tijolo para a aplicação de duas camadas de betão projetado armado de quatro 

centímetros para cada camada e uma malha eletrossoldada AQ38 no interior da fachada. A malha 

quadrada de cinquenta centímetros de lado encontra-se fixada à parede de fachada através de 

ferrolhos com doze milímetros de diâmetro. Como está representado na Figura 15, foram ainda 

colocados os espaçadores de modo a garantir a espessura de quatro centímetros da camada de betão. 

 

Figura 15 - Malha eletrossoldada 

Com a conclusão da aplicação das camadas de betão projetado, começou-se por retirar manualmente 

grande parte dos elementos da cobertura, como os barrotes de madeira, enquanto a licença da câmara 

para a ocupação do espaço público não fosse emitida. Após a montagem da grua, procedeu-se à 

remoção dos elementos de maior porte da cobertura, nomeadamente as asnas. 

A montagem da grua decorreu no local do chafariz da Rua do Século, que teve como fundações 

microestacas, interligadas através de vigas de betão. A conclusão da montagem da grua, permitiu 

acelerar o processo de demolição, com a possibilidade de remoção dos materiais provenientes do 

edifício antigo, bem como no processo de escavação e na realização de inúmeros trabalhos. 
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Entretanto, e devido ao mau tempo, com os trabalhos de remoção de alguma parte do material, existiu 

um pequeno deslizamento de terras, que acabou por embater contra o muro divisório de alvenaria que 

separava a zona de intervenção com o edifício localizado a Norte. Como se pode observar na Figura 

16, o muro de alvenaria possuía uma reduzida espessura, e já apresentava algum sinal de instabilidade. 

Na Figura 16 e Figura 17 representaram-se as diferentes situações, antes e após o derrubamento do 

muro de alvenaria. 

Para prevenir situações como estas, que podem levar a atrasos e a outras complicações na obra, 

propunha-se uma camada de betão projetado, garantindo a estabilidade da parede de alvenaria. 

 

Figura 16 - Muro divisório de alvenaria 

 

Figura 17 - Delimitação do terreno 
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Com o derrubamento da parede de alvenaria foi necessário a construção de uma nova parede divisória 

de modo a substituir a danificada. Entretanto, a remoção do material do volume principal continuava 

enquanto a viga de recalçamento de fachada ia sendo concluída. 

Na Figura 18, assinalado a vermelho, observa-se a remoção de material do primeiro andar do volume 

principal, sendo parte dos detritos projetados para o andar inferior, sem qualquer perímetro de 

segurança. 

 

Figura 18 - Projeção de detritos 

A montagem da grua permitiu alguma rapidez na remoção do entulho acumulado, visto que a zona de 

intervenção não se encontrava numa zona com boa acessibilidade e, assim, o material removido era 

colocado em gamelas, através de uma máquina giratória, e que com o auxílio da grua, era despejado 

em camiões para ser transportado. 

Este processo observa-se bastante moroso visto que a retroescavadora recolhe o material, coloca-o 

nas gamelas e, por fim, transporta-o, com o auxílio do manobrador da grua, até ao camião de transporte 

de material. De salientar que, caso a zona de intervenção possuísse diferentes acessos e se a entrada 

dos camiões de transporte do material fosse permitida, o rendimento do processo seria totalmente 

diferente. 

Na Figura 19 verifica-se o material proveniente da escavação, já colocado no camião/contentor situados 

no Largo do Século, procedendo-se posteriormente ao transporte do mesmo. 
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Figura 19 - Transporte do material 

No decorrer da escavação, estava previsto encontrar no nível inferior à fachada, uma zona com um 

material rochoso, cujo objetivo era picar as extremidades superior e inferior de modo a possibilitar que 

o material pudesse ser arrancado com recurso a uma retroescavadora. Este processo iria acelerar a 

remoção do terreno para a execução a viga de coroamento, mas tal não foi possível executar devido 

às condições do terreno. 

Posteriormente, encontraram-se vestígios de antigas construções no local de intervenção, que levaram 

à suspensão da escavação na zona da fachada, para se proceder à análise do material encontrado. 

Na Figura 20 está representada a zona inferior da fachada bem como o terreno analisado pela 

arqueologia. Estes processos contribuíram para um atraso na execução da viga de coroamento. Apesar 

da zona superior da escavação estar a ser intervencionada pela arqueologia, não impediu que as 

restantes microestacas fossem executadas ao longo do perímetro do terreno. 

 

Figura 20 - Material rochoso na parte inferior da fachada 
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Durante o período de escavação, foi efetuado um pedido de ocupação de via pública com o objetivo de 

alargar o estaleiro de obra que se encontrava no Largo do Século, de modo a que o material 

relativamente à fase posterior da escavação pudesse ser armazenado em obra. Como a Câmara 

Municipal de Lisboa a rejeitou esse pedido, e com vista a evitar atrasos por falta do material, optou-se 

por colocá-lo na zona de intervenção. Como se pode verificar na Figura 21, encontrava-se em obra 

material como: armaduras para os painéis e vigas de coroamento, as devidas cofragens para esses 

elementos, treliça metálica que seria mais tarde utilizada para a banda de laje entre outros utensílios 

que são possíveis de observar. 

 

Figura 21 - Material armazenado em obra 

A zona do logradouro representava, de certo modo, o estaleiro em obra, onde eram armazenados os 

materiais, bem como o espaço onde se executavam os trabalhos preparatórios e onde se encontravam 

os diversos projetos e pormenores construtivos de auxílio à execução da obra. Na Figura 22 é possível 

verificar o espaço de refeições e de apoio à obra. 

 

 

Figura 22 - Espaço reservado ao pessoal em obra 
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Nesta Figura 23 é possível de observar a fronteira do antigo segundo anexo com o logradouro, que 

ilustra também os dois aparelhos de medição: o piezómetro e o inclinómetro. Estes dois aparelhos 

encontravam-se armazenados num tubo PVC e serviam para medir a posição do nível freático e da 

deformação normal ao eixo, respetivamente, piezómetro e inclinómetro. O funcionamento destes dois 

aparelhos irá ser explicado no subcapítulo seguinte (Plano de instrumentação e observação). 

 

Figura 23 - Piezómetro e inclinómetro 

Na Figura 24 representou-se a remoção da sapata do muro que delimitava a zona de intervenção do 

edifício a norte, de modo a respeitar a geometria estabelecida em projeto. 

 

Figura 24 - Remoção da sapata do muro 
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3.4.2. Acesso à obra 

Inicialmente o acesso à zona de intervenção ocorria através da Rua Nova do Loureiro através do portão 

da antiga fábrica, como está representado na Figura 25 e o acesso ao volume dois realizava-se através 

de uma rampa executada devido ao desnível que existia. 

Com o acesso pela fachada principal, foi possível colocar em obra o material e o equipamento 

necessário para a execução das microestacas, contenção da fachada e para os trabalhos de 

escavação. Posteriormente, com a execução da viga de recalçamento da fachada, impossibilitou o 

acesso através do portão principal, e realizou-se uma estrutura alternativa no Largo do Século. Esta 

estrutura continha vários patamares de escadas e permitia a deslocação do interior da obra até ao 

Largo do Século como ilustra a Figura 26. 

Nestas condições, qualquer equipamento para ser introduzido no local de intervenção teria de ser 

colocado com o auxílio da grua. Ou seja, para se introduzirem novos materiais ou equipamentos, era 

necessário interromper o processo de escavação, como foi referido anteriormente, o que iria afetar o 

rendimento dos trabalhos que estavam a ser desenvolvidos. 

 

Figura 25 - Acesso à obra inicial 

 

Figura 26 - Acesso à obra final 

3.4.3. Elementos resistentes 

Com a colocação das microestacas em todo o perímetro do local de intervenção, de modo a realizar a 

viga de coroamento, surgiu a necessidade de realizar uma ligação destes elementos verticais à parede. 

Os elementos metálicos tinham a função de transmitir as cargas verticais ao terreno, como foi referido 



30 
 

em capítulos anteriores, e apresentam melhores resultados a nível de controlo de deslocamentos 

verticais caso se encontrarem localizados no interior da parede. Mas visto que não foi possível devido 

à escassez de espaço para a realização do furo, procedeu-se à aplicação de elementos resistentes que 

estabelecessem a ligação dos elementos metálicos à parede, denominados “cachorros” metálicos. 

Estes elementos de elevada rigidez, embebidos na viga de coroamento, têm como objetivo de transmitir 

as cargas da parede de contenção para as microestacas. 

Os “cachorros” metálicos, compostos por dois perfis UNP280 que se encontravam embebidos na 

parede de contenção através de uma chapa metálica de dimensões 600x500x20 mm soldada à 

armadura da viga de coroamento. Estes perfis possuíam ainda furos de 50 mm de modo a estabelecer 

uma melhor transmissão de esforços devido à sua envolvência com o betão. Para além disso, os perfis 

eram ainda soldados a outros perfis UPN160 que, por sua vez, se encontravam soldados à micro- 

estaca. Estes detalhes encontram-se representados na Figura 27 e Figura 28. Na Figura 29, ilustra-se 

a situação em obra, onde se podem verificar os dois perfis soldados, faltando apenas soldar a chapa 

metálica. 

 

Figura 27 - Corte 2-2 "cachorro" metálico 
(Pinto et al., 2017) 

 

Figura 28 - Corte 1-1 "cachorro" metálico (Pinto et 
al., 2017) 

 

Figura 29 - "Cachorro" metálico em obra 
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3.5. Plano de instrumentação e observação 

3.5.1. Generalidades 

Neste tipo de obras no meio urbano, o plano de instrumentação e observação ganha elevada 

importância, pela existência de deslocamentos e assentamentos das construções vizinhas antigas. 

Assim, com a incerteza das condições geológicas ou geotécnicas surgiu a necessidade de um controlo 

regular, de modo a garantir que o processo de demolição não estaria a causar deslocamentos 

superiores aos estabelecidos nos valores de alerta. 

O plano de instrumentação e observação veio garantir que todos os trabalhos relativos à escavação e 

contenção periférica dos pisos enterrados, fossem realizados em segurança, bem como os 

comportamentos das estruturas vizinhas durante a fase de escavação e execução da obra. 

Posto isto, foram estabelecidos os principais condicionamentos, através de uma análise preliminar, que 

pudessem vir a afetar a zona de intervenção e, assim, quantificar os principais riscos e desse modo 

controlá-los para garantir uma execução dos trabalhos em segurança. 

Para o controlo dos deslocamentos na fachada a preservar, nos edifícios vizinhos, no chafariz do Largo 

do Século e das fundações da grua, instalaram-se placas metálicas onde são colocados os alvos, que 

permitem a leitura do aparelho. Resumidamente, estas medições são realizadas com recurso a uma 

estação total que tem como referência alvos escolhidos pelo técnico, exteriores à zona de intervenção, 

servindo de comparação e definição do espaço, como ilustra a Figura 30. Considerando a 

impossibilidade da avaliação de todos os alvos topográficos, numa zona exterior da escavação, 

efetuaram-se as leituras no interior da zona de intervenção, tendo sido transpostos os valores de 

referência anteriormente observados, visto não ser possível a definição de valores de referência no 

interior da zona de escavação. 

 

Figura 30 – Alvo de referência 
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3.5.2. Grandezas medidas e aparelhos de medição utilizados 

O plano de instrumentação e observação teve, durante a fase de demolição e escavação, como 

principal objetivo o controlo dos seguintes deslocamentos: 

− Deslocamentos horizontais e verticais das fachadas do edifício existente; 

− Deslocamentos horizontais e verticais das fachadas dos edifícios vizinhos; 

− Deslocamentos horizontais e verticais no chafariz existente na Rua do Século, situado no 

tardoz da escavação; 

− Deslocamentos verticais das fundações da grua; 

− Deslocamentos verticais na viga de recalçamento. 

Na medição destes deslocamentos foram utilizados alvos topográficos, estando a sua localização 

representada no projeto. Na fachada principal do edifício existente encontravam-se três alvos 

topográficos, bem como no edifício localizado a norte, no que se encontrava a sul e no chafariz na Rua 

do Século. Nas fundações da grua também se colocou um alvo topográfico e com o decorrer da 

escavação foram colocados três alvos topográficos na viga de recalçamento da fachada. Na Figura 31, 

Figura 32, Figura 33, Figura 34 e Figura 35 encontram-se representadas algumas dessas situações. 

 

Figura 31 - Alvo na fachada 

 

 

Figura 32 - Alvos nos edifícios vizinhos 
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Figura 33 - Alvo no chafariz da Rua do Século 

 

Figura 34 - Alvo na fundação da grua 

 

 

Figura 35 - Alvo na viga de recalçamento 
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3.5.3. Frequência de Leituras 

Devido às características e localização da obra, estabeleceu-se que os aparelhos seriam instalados 

durante a fase de remoção da estrutura existente, na execução de contenção da fachada e durante a 

construção da nova estrutura. Atendendo à importância de não ocorrerem deslocamentos, estabeleceu-

se um limite mínimo de uma leitura por semana. 

Os resultados do plano de instrumentação e observação foram analisados por técnicos e pela 

fiscalização, sendo os resultados representados graficamente para uma melhor análise dos dados 

obtidos. 

Para garantir a segurança em obra, estabeleceu-se um intervalo de tempo para cada leitura e 

apresentação dos resultados, aos responsáveis pela leitura e interpretação dos valores obtidos, que 

não deveria exceder três dias úteis. 

Durante a fase inicial de escavação, estabeleceu-se que as leituras iriam decorrer semanalmente, dado 

a não ocorrência de deslocamentos significativos e também devido aos métodos de contenção 

utilizados, bandas de laje, não necessitarem de um controlo tão exigente como outros tipos de 

contenção. 

3.5.4. Critérios de alerta e alarme 

Com base nas características geológicas do local de intervenção, e com o tipo de estruturas envolvidas 

no local, determinaram-se critérios que alertariam para um eventual imprevisto na construção. Na 

Tabela 2 estão representados os valores de alerta e de alarme para os deslocamentos horizontais e 

verticais. 

A interpretação destes valores avaliou-se periodicamente, elaborando-se uma análise comparativa com 

valores obtidos anteriormente, e estimando um padrão que permitisse prever o comportamento da 

estrutura. 

Tabela 2 - Deslocamentos de alerta e alarme 

 Deslocamento Horizontal Deslocamento Vertical 

Critério de alerta 20 mm 15 mm 

Critério de alarme 30 mm 25 mm 

 

3.5.5. Monitorização em obra 

A monitorização em obra tem como objetivo analisar deslocamentos ao longo de um período, 

verificando a sua incrementação face às ações sujeitas. Na zona de intervenção colocaram-se vinte 
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alvos topográficos, um piezómetro e um inclinómetro. Os alvos topográficos foram sendo adicionados 

em vários locais críticos da estrutura e de estruturas vizinhas, com o decorrer da obra.  

A instalação do piezómetro foi necessária para verificar a posição do nível freático no terreno, que 

consiste num tubo de PVC rígido com fendas de tamanho muito reduzido, permitindo a entrada da água 

numa câmara piezométrica no interior do tubo. Através de uma sonda elétrica que vai sendo introduzida 

no tubo é possível de detetar a profundidade a que o nível da água se encontra. 

No caso do inclinómetro o objetivo da sua colocação em obra, surge na necessidade de medir 

deformações normais ao eixo do furo. Através de um sensor e de um torpedo que circula numa calha 

no interior do tubo é possível medir a inclinação em relação à vertical, e o resultado obtido é a distância 

horizontal em função da profundidade. 

As seguintes medições dizem respeito ao intervalo de tempo entre dia um de fevereiro 2018 até trinta 

de agosto de 2018. Na Figura 36 representou-se a localização da fachada e do inclinómetro com os 

diferentes eixos devidamente assinalados. 

De seguida representaram-se os gráficos relativos aos deslocamentos nas três direções dos alvos 

topográficos instalados na contenção de fachada, em que o traço horizontal a amarelo e a vermelho 

representam os critérios de alerta e alarme, respetivamente. 

Representado a azul, a verde e a roxo estão os três alvos topográficos instalados na estrutura de 

contenção de fachada em função da relação dos deslocamentos com o período de seis meses. Na 

Figura 37, Figura 38 e Figura 39 estão representados os gráficos bem como a planta da zona de 

intervenção. 

 

Figura 36 – Localização (Pinto et al., 2017) 
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Figura 37 - Deslocamentos em X (Aleixo, 2018) 

 

 

Figura 38 - Deslocamentos em Y (Aleixo, 2018) 

 

 

Figura 39 - Deslocamentos em Z (Aleixo, 2018) 
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Como se pode observar na Figura 38, não se verificaram grandes deslocamentos em Y, ou seja, 

deslocamentos na direção horizontal da fachada. As pequenas oscilações nesta direção eram 

expectáveis, visto que não existem forças aplicadas nessa direção. 

Nas Figura 37 e Figura 39 registaram-se as primeiras oscilações, o que coincidiu com o início da 

remoção da cobertura do volume um. O maior incremento na direção X ocorreu durante os meses da 

montagem da estrutura de contenção de fachada, tendo-se verificado um decréscimo assim que esta 

se concluiu. Em relação aos deslocamentos em Z, o pico verificou-se no fim do mês de julho, durante 

os trabalhos de escavação da zona inferior da fachada para a execução da viga de coroamento. Os 

resultados referentes aos restantes dezassete alvos, estão representados no Anexo III. 

De seguida representaram-se os resultados referentes ao inclinómetro. 

 

Figura 40 – Inclinómetro deslocamento 
acumulado direção A (Aleixo, 2018) 

 

Figura 41 – Inclinómetro deslocamento 
acumulado direção B (Aleixo, 2018) 
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Em primeiro lugar, é possível verificar que as leituras são referentes ao mês de agosto de 2018, uma 

vez que foi quando se iniciou a escavação na zona junto ao inclinómetro. 

De seguida, constatou-se que na direção B não existem praticamente alterações, como é possível de 

verificar na Figura 41, dado que a escavação que ocorreu para a execução das microestacas e da viga 

de coroamento, só se realizou na direção A, ficando o terreno ao nível do topo do piezómetro na direção 

contrária. 

Na Figura 40 observa-se que o deslocamento acumulado durante trinta dias, se realizou sobretudo no 

topo do piezómetro. Com a execução da viga de coroamento situada entre os quatro e seis metros de 

profundidade, foi possível justificar os deslocamentos sofridos em relação à vertical, no sentido do eixo 

positivo, pela existência de impulsos do terreno apenas de um lado. 

3.6. Plano de segurança e saúde 

O plano de segurança e saúde para a execução da obra (PSSO) tem como objetivo avaliar os riscos 

previsíveis que possam acontecer em obra, e definir técnicas de segurança e normas de prevenção de 

modo a evitar a ocorrência de acidentes no trabalho durante a execução do processo de escavação e 

construção. 

Este plano constitui um documento base que inclui uma breve introdução, memória descritiva, 

caracterização da empreitada, ações para prevenção de riscos, monitorização e acompanhamento e 

um conjunto de anexos que será elaborada pela entidade executante. Nesta empreitada a entidade 

executante foi a empresa TECNASOL – Fundações e Geotecnia, S.A. 

De modo a cumprir com o exigido na legislação, o plano de segurança e saúde na obra tem como 

objetivo: 

− Realizar todos os trabalhadores com adequadas condições de segurança e saúde; 

− Proporcionar boas condições de trabalho de modo a alcançar bons níveis de produtividade; 

− Reduzir índices de sinistralidade e custos associados a acidentes; 

− Realizar todos os trabalhos com qualidade e boa organização. 

Os objetivos estabelecidos seguem um conjunto de princípios que se assume da responsabilidade da 

Direção Técnica da Empreitada, Dono de Obra e Fiscalização: 

− Reconhecimento da relevância da segurança e saúde no desempenho do trabalho; 

− Cumprimento de toda a legislação e regulamentação no âmbito da segurança e saúde no 

trabalho; 

− Prevenção de riscos; 

− Planeamento das atividades com os diversos riscos associados; 

− Remoção de material que coloque em perigo a saúde dos trabalhadores; 

− Promoção de medidas que garantam a segurança no trabalho; 

− Incentivo dos trabalhadores à segurança dos restantes colegas. 
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Constam também no PSSO informações relativas a eventuais trabalhadores imigrantes, ao horário de 

trabalho, ao controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação bem como seguros de 

acidentes de trabalho. 

Relativamente à caracterização da empreitada, o PSSO tem como objetivo registar algumas situações 

que dizem respeito à realização da obra. O plano de trabalhos conforme estabelecido em projeto deve 

ser preparado de forma a que não existam situações de risco que possam ocorrer com trabalhos em 

simultâneo. 

Estabeleceu-se ainda os trabalhos com riscos especiais de segurança e saúde na obra de acordo como 

previsto na legislação tais como: 

− Montagem e desmontagem de andaimes; 

− Movimentos de terras; 

− Execução de microestacas; 

− Demolições manuais e mecânicas; 

− Montagem da grua torre; 

− Execução de elementos de betão armado; 

− Remoção de materiais com amianto. 

Quanto às ações para a prevenção de riscos, na execução do projeto de estaleiro estabeleceu-se que 

este tinha de estar de acordo com o PSSO. Todos os elementos necessários para a instalação e 

organização do estaleiro devem estar devidamente identificados de modo a garantir o menor número 

de viagens entre operações. A nível de acessos, todos os caminhos pedonais, vias rodoviárias devem 

estar devidamente sinalizadas com indicações relativas a segurança e saúde, sinalização na entrada 

para o estaleiro, equipamentos a utilizar em obra, bem como sinalização de zonas perigosas. 

A nível de equipamentos, o PSSO estipula que a entidade executante deve assegurar o bom 

funcionamento de todos os equipamentos, através da verificação do plano de manutenção e inspeção. 

Quanto aos equipamentos de proteção individual, cada trabalhador deve possuir os acessórios de 

segurança com vista a evitar possíveis situações de risco. 

Relativamente aos trabalhadores estipula-se ainda um procedimento de identificação do pessoal em 

obra, bem como de um serviço de medicina no trabalho e formação de modo a que todos os 

trabalhadores tenham conhecimento de medidas de emergência e socorro a adotar em caso de 

acidente. 

Com a possibilidade de ocorrência de acidentes, existe a obrigação por parte da entidade executante 

de elaborar um plano de emergência com o objetivo de minimizar os danos provocados. É ainda 

requerida uma análise periódica do sistema de gestão de segurança e saúde e a identificação de 

alterações necessárias para a melhoria das condições de segurança no trabalho. 

Para finalizar, em anexo encontra-se diversa informação de apoio ao funcionamento da obra. 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4. Modelação da estrutura de contenção da fachada – 

SAP2000 

4.1. Generalidades 

Neste capítulo recorreu-se ao SAP2000, um programa de elementos finitos cujo objetivo é auxiliar na 

análise e dimensionamentos das mais diversas estruturas presentes na engenharia civil, permitindo 

testar novas soluções que possam otimizar o projeto existente. 

Esta ferramenta é bastante útil nos dias de hoje, pois permite uma recriação da estrutura real e, com a 

imposição de ações, permite que se tenha uma perspetiva de possíveis situações que possam vir a 

acontecer, bem como do comportamento da estrutura. 

A utilização deste programa possibilitou prever o comportamento da estrutura de contenção de fachada 

caso não se implementasse uma solução alternativa, como irá ser explicado nos pontos seguintes. 

4.2. Descrição do Modelo 

Neste capítulo analisaram-se os deslocamentos sofridos pela estrutura metálica de contenção de 

fachada. Como foi referido em capítulos anteriores, tinha sido adotada uma solução de contenção de 

fachada, que devido a problemas em obra teve que ser alterada. Durante a execução destes perfis 

metálicos verticais, sofreram uma rotação de noventa graus, ou seja, os perfis passaram a estar 

orientados segundo o eixo de menor inércia.  

Inicialmente estabeleceu-se no projeto que a estrutura porticada metálica era composta por sete perfis 

verticais HEB160 e por três perfis horizontais UNP120; o material utilizado em ambos os perfis era o 

aço S275. Com o decorrer da obra, sugeriu-se uma alteração dos materiais, como está representado 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Alteração dos perfis 

Perfis inicialmente estabelecidos no projeto Perfis propostos com o decorrer da obra 

Perfil HEB160 Perfil HEB180 

Perfil UNP120 Perfil HEA120 

Na execução dos perfis verticais HEB180, efetuou-se uma rotação de noventa graus em todos os perfis, 

e estes passaram a estar orientados segundo o eixo de menor inércia, ou seja, com a alma do perfil 

paralela à fachada.  

Para solucionar este problema, propôs-se a soldadura de perfis HEA120 soldados à alma dos perfis 

HEB180, de modo a garantir a segurança no local de intervenção. 
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De seguida, na Figura 42, representa-se a fachada principal como estava estabelecida no projeto, e na 

Figura 43, a modelação que foi executada no programa SAP2000. 

 

Figura 42 - Fachada principal (Pinto et al., 2017) 

 

Figura 43 - Fachada principal modelada 

4.3. Definição do modelo 

Em primeiro lugar começou por se desenhar a geometria da contenção e por definir as condições de 

apoio. Considerou-se que os perfis verticais (HEB180) estariam encastrados na viga de recalçamento 

da fachada.  

De modo a simplificar o modelo, desprezou-se a presença da parede de alvenaria que se encontrava 

entre a estrutura porticada, uma vez que, a estrutura de alvenaria iria acompanhar o movimento dos 

perfis metálicos quando estes se deformassem, pois encontravam-se ligados à parede de alvenaria 

através de ferrolhos. 

De seguida definiu-se o aço S275 que foi o material utilizado em todos os perfis presentes na contenção 

de fachada, bem como as ações atuantes na fachada. Na Tabela 4 apresentam-se as características 

do aço S275, que já estavam definidas pelo software segundo a norma europeia. 
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Tabela 4 - Propriedades do material S275 (gerador de preços) 

Aço 275 

Peso Volúmico (kN/m³) 76,97 

Módulo de Elasticidade (N/mm²) 210000 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de Expansibilidade Térmica 1,170E-05 

Tensão de Cedência (N/mm²) 275 

Tensão de Rotura (N/mm²) 430 

 

Após as características do aço S275 estarem inseridas no software, procedeu-se à definição das 

dimensões dos perfis que constituíam o pórtico da contenção de fachada. Na Tabela 5 estão 

representadas as dimensões referentes ao perfil HEA120 enquanto que na Tabela 6 as do perfil 

HEB180. Estas características foram retiradas das tabelas representadas no Eurocódigo 3. 

 

Tabela 5 - Características do perfil HEA120 

HEA120 

Comprimento da alma (t3) 120 mm 

Comprimento do banzo superior (t2) 120 mm 

Espessura do banzo superior (tf) 11 mm 

Espessura da alma (tw) 6,5 mm 

Comprimento banzo inferior (t2b) 120 mm 

Espessura do banzo inferior (tfb) 11 mm 
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Tabela 6 - Características do perfil HEB180 

HEB180 

Comprimento da alma (t3) 180 mm 

Comprimento do banzo superior (t2) 180 mm 

Espessura do banzo superior (tf) 14 mm 

Espessura da alma (tw) 8,5 mm 

Comprimento banzo inferior (t2b) 180 mm 

Espessura do banzo inferior (tfb) 14 mm 

 

Com os perfis definidos e a geometria do modelo representada, definiram-se apoios encastrados nos 

perfis HEB180 de modo a simular a inclusão destes na viga de recalçamento.  

Para concluir a definição do modelo, foi necessário quantificar as ações que iriam atuar sobre a mesma. 

De modo a simplificar o modelo foram desprezados alguns aspetos que não se consideraram relevantes 

para o dimensionamento da estrutura. Relativamente às ações permanentes, e visto que se considerou 

que a estrutura era apenas composta por perfis metálicos, não representando a parede de alvenaria, o 

peso próprio destes elementos não foi considerado relevante para o dimensionamento do modelo. 

Quanto às ações variáveis, também foram desprezadas ações do sismo, visto que se trata de uma 

estrutura provisória, e também outro tipo de ações como o caso de vibrações ou choques com 

equipamentos que representam uma elevada dificuldade na sua quantificação. 

 A ação variável que possui um maior impacto na estrutura é a ação do vento, e definiu-se que essa 

força iria estar representada ao logo dos perfis orientados na horizontal, através de uma carga 

distribuída de 1kN/m², segundo a direção três. Essa carga foi multiplicada pela área de influência de 

cada elemento, originando as cargas distribuídas representadas na Figura 44. 

A ação do vento relaciona-se com diversos aspetos, tais como a localização e a geometria da estrutura, 

que devem estar de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações. Ao ser aplicada uma carga de 

1kN/m² obtém-se um valor aproximado da situação real.  
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Figura 44 - Cargas distribuídas 

 

Com o modelo completamente definido, foi possível simular o seu comportamento às cargas aplicadas. 

Na Figura 45 está representada a deformada da estrutura provocada pela ação do vento. 

 

Figura 45 – Deformada da estrutura de contenção 

Com a definição deste modelo compararam-se os deslocamentos das duas situações, a solução com 

os perfis orientados corretamente e com os perfis orientados segundo o eixo de menor inércia. Com a 

simulação deste cenário foi possível verificar se os deslocamentos sofridos pela estrutura respeitam os 

critérios de alerta e alarme e avaliar, se com a rotação sofrida, se justificaria um reforço dos perfis 

metálicos. 
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Ao correr a simulação no software, reparou-se que a deformada dos dois modelos era bastante 

semelhante, mas, e como seria de esperar, no caso do perfil orientado segundo a menor inércia, 

apresentava deslocamentos superiores. Nesse caso, optou-se por representar apenas a deformada de 

um modelo, como está ilustrado na Figura 45.  

Como verificado na Figura 43, a estrutura metálica possui dois perfis HEB180 com um comprimento 

superior aos restantes, o que, sujeito às cargas aplicadas, faça com que sejam os elementos mais 

condicionantes da estrutura, que foi comprovado recorrendo ao software SAP2000, onde se 

representaram os deslocamentos segundo as três direções em cada ponto da estrutura. 

4.4. Análise de dados 

Para uma melhor perceção do movimento dos elementos metálicos, foram exportados os valores dos 

deslocamentos em cada ponto, e ordenados do maior para o menor, segundo a direção mais 

condicionante, ou seja, a direção três. Na Tabela 7 e na Tabela 8 estão representados os pontos das 

extremidades dos elementos de maior comprimento. 

Como foi possível visualizar na Tabela 2, que diz respeito aos critérios de alerta e alarme, definiu-se 

como critério de alerta de vinte milímetros na direção horizontal, e de alarme trinta milímetros nessa 

mesma direção. Observando os valores dos deslocamentos nos pontos catorze e sete, os que estão 

sujeitos a uma maior deformação, verifica-se que com os perfis indevidamente colocados, os 

deslocamentos ultrapassavam cerca de dez milímetros os critérios de alerta, situando-se no limite do 

critério de alarme. Por outro lado, do modo como foi estipulado no projeto, o software projetou um 

desvio de dezoito milímetros da posição inicial, o que se encontra dentro dos valores aceitáveis. 

Tabela 7 - Deslocamentos segundo a maior inércia 

Deslocamentos 

Ponto U1 (mm) U2 (mm) U3 (mm) 

14 0,4 0,2 18,9 

7 0,4 0,2 18,9 

13 0,4 0,2 17,1 

8 0,4 0,2 17,1 

 

Tabela 8 - Deslocamentos segundo a menor inércia 

Deslocamentos 

Ponto U1 (mm) U2 (mm) U3 (mm) 

14 0,5 0,2 29,4 

7 0,5 0,2 29,4 

13 0,5 0,2 27,1 

8 0,5 0,2 27,1 
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No caso do movimento dos elementos segundo as direções um e dois, não existem praticamente 

deslocamentos, visto que as cargas estão apenas na direção três. 

Na Figura 46 representaram-se os pontos que apresentam maior deformação. 

 

Figura 46 - Representação dos pontos com maior deslocamento 

 

4.5. Verificação de segurança 

Na verificação de segurança da estrutura metálica, recorreu-se novamente ao software SAP2000 de 

modo a obter os esforços resultantes no perfil mais condicionante. Para o elemento metálico que 

apresentava esforços mais elevados efetuarem-se as verificações de segurança à encurvadura por 

flexão, ao esforço transverso e à flexão composta com compressão. 

De seguida representam-se os cálculos que foram obtidos segundo o Eurocódigo 3. 

1) Verificação de colunas à encurvadura por flexão 

Para verificar a segurança do perfil HEB180 foi necessário analisar o esforço atuante à compressão, e 

compará-lo com o esforço resistente. Na Figura 47 estão representados os esforços à tração e à 

compressão na estrutura provocados pela ação do vento. 

Para assegurar a segurança à encurvadura por flexão a seguinte equação necessita de se verificar. 

𝑁𝐸𝑑 ≤  𝑁𝑏,𝑅𝑑 =  𝜒 .
𝑁𝑅𝑘

𝛾𝑀1
 (1) 
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Figura 47 - Esforço axial na estrutura 

Assim, os perfis que se situam mais à esquerda são os que apresentam maior esforço normal. 

Consequentemente, foi analisado apenas o perfil que está representado a vermelho, visto ser o que 

está a ser comprimido, e retirou-se o valor do 𝑁𝐸𝑑, representado na Figura 48. 

 

Figura 48 - Esforço Axial 

 

O esforço axial máximo, está representado no troço encastrado e tem o valor de: 

𝑁𝐸𝑑 = 67,6 𝑘𝑁 

De seguida procedeu-se ao cálculo dos seguintes parâmetros necessários para o cálculo do  𝑁𝑏,𝑅𝑑,𝑦 e 

𝑁𝑏,𝑅𝑑,𝑧, como está representado no Anexo II. 
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Na determinação do comprimento de encurvadura do troço encastrado, assumiu-se que este seria duas 

vezes o seu comprimento. Este valor foi adotado de modo a simplificar a determinação do esforço 

resistente nas duas direções, que por sua vez está do lado da segurança. 

De seguida representam-se os principais parâmetros no cálculo do esforço resistente: 

𝑁𝑅𝑘 = 1245,8 𝑘𝑁  

𝑁𝑏,𝑅𝑑,𝑦 = 996,6 𝑘𝑁 

𝑁𝑏,𝑅𝑑,𝑧 = 585,5 𝑘𝑁 

𝑁𝐸𝑑 = 67,6 𝑘𝑁 < 𝑁𝑏,𝑅𝑑,𝑦 = 996,6 𝑘𝑁 

𝑁𝐸𝑑 = 67,6 𝑘𝑁 < 𝑁𝑏,𝑅𝑑,𝑧 = 585,5 𝑘𝑁 

Considerando a informação anteriormente apresentada, conclui-se que a verificação à encurvadura por 

flexão está assegurada. 

2) Verificação de segurança ao esforço transverso 

Para se dispensar a verificação é necessário que a equação seguinte seja verificada: 

𝑉𝐸𝑑 ≤  0,5 .  𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 (2) 

Para a determinação do esforço transverso atuante repetiu-se o mesmo procedimento que o anterior 

para o esforço axial. Na Figura 49 representou-se o esforço transverso em todos os elementos da 

estrutura de contenção. 

 

Figura 49 - Esforço transverso na estrutura 

 

De seguida representou-se o tramo onde o esforço transverso possuía o valor mais elevado, conforme 

representado na Figura 50. 
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Figura 50 - Esforço transverso 

 

Ao analisar os resultados fornecidos pelo software SAP2000, foi possível comparar o valor do esforço 

transverso máximo com o esforço transverso plástico resistente. 

𝑉𝐸𝑑 = 19,2 𝑘𝑁 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 321,4 𝑘𝑁 

19,2 𝑘𝑁 ≤  160,7 𝑘𝑁 

3) Verificação de elementos em flexão composta 

Na verificação de segurança a elementos em flexão compostas, as duas seguintes equações 

necessitam de ser verificadas: 

a) 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦 .
𝑁𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦 .
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 .
𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧 .
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1,0 
(3) 

b) 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧 .
𝑁𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦 .
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 .
𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧 .
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1,0 
(4) 

Para concluir a análise de segurança, recorreu-se novamente ao programa para a obtenção dos 

momentos atuantes na estrutura, como ilustra a Figura 51. 
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Figura 51 - Momento fletor na estrutura 

 

 

Figura 52 - Momento Fletor 

 

Na Figura 52 representou-se o andamento do momento fletor ao longo do perfil analisado. Posto isto, 

procedeu-se ao cálculo das equações 3) e 4). Visto que a verificação de segurança se está a realizar 

no perfil que está orientado segundo a menor inércia, a componente 𝑀𝑦,𝐸𝑑 será nula.  

As duas equações ficam sem a parcela do meio, e considerando que alguns dos parâmetros já tinham 

sido calculados para a verificação 1), foi apenas necessário calcular os fatores de interação 𝑘𝑧𝑦 e 𝑘𝑧𝑧, 

o valor de cálculo do momento atuante e o valor característico do momento resistente. 

Em primeiro lugar obtiveram-se os seguintes valores, recorrendo ao programa e ao Eurocódigo 3: 
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𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 30,5 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑧,𝑅𝑘 = 60,3 𝑘𝑁𝑚 

Após o cálculo dos fatores de interação, como está demonstrado no Anexo II, foi possível a segurança 

da estrutura. 

a) 0,36 ≤ 1,0 

b) 0,59 ≤ 1,0 

Constatou-se que a verificação de segurança está assegurada. 

4.6. Análise de Custos 

Com a necessidade de implementar uma solução, e visto que a estrutura porticada se encontrava 

encastrada na viga de recalçamento e os diversos elementos soldados, foi necessário soldar em cada 

elemento HEB180 um outro perfil metálico. O elemento escolhido para solucionar este problema foi um 

HEA120, que foi soldado à alma do HEB180 através do banzo superior e à chapa metálica de ligação 

entre o perfil HEB180 e a viga de recalçamento como ilustra a Figura 53. 

 

 

Figura 53 - Perfil HEA120 soldado 

Estas alterações tiveram algumas implicações no decorrer da obra, nomeadamente atrasos na mesma, 

uma vez que a escavação dos painéis estava prevista iniciar-se assim que a contenção de fachada 

estivesse terminada, e com a necessidade do reforço da estrutura de contenção, impossibilitou a 

continuação dos trabalhos previstos. Surgiram implicações não só a nível de prazos, mas também em 

termos de custos adicionais com material e mão de obra especializada. 

Para uma melhor perceção dos encargos adicionais que esta situação representava, simulou-se o custo 

dos elementos metálicos adicionados à contenção de fachada, comparando-os com os custos 

inicialmente previstos. Na Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 estão representados os custos por metro 

dos diversos elementos metálicos 
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Tabela 9 - Custo por metro do perfil HEA120 (http://www.geradordeprecos.info, 2018) 

Descrição Ud Rend. Preço unitário (€) Importância (€) 

Perfil HEA120 m 1,00 19,92 19,92 

Primário de secagem rápida l 0,10 4,80 0,48 

Equipamentos e elementos auxiliares 
para soldadura elétrica. 

h 0,14 3,09 0,44 

Oficial de 1ª montador de estruturas 
metálicas. 

h 0,14 18,05 2,55 

Ajudante de montador de estruturas 
metálicas. 

h 0,08 17,64 1,43 

Custos diretos complementares % 2,000 24,82 0,50 
   

Total: 25,32 

 

Tabela 10 – Custo por metro do perfil HEB140 (http://www.geradordeprecos.info, 2018) 

Descrição Ud Rend. Preço unitário (€) Importância (€) 

Perfil HEB140 m 1,00 33,74 33,74 

Primário de secagem rápida l 0,10 4,80 0,48 

Equipamentos e elementos auxiliares 
para soldadura elétrica. 

h 0,14 3,09 0,44 

Oficial de 1ª montador de estruturas 
metálicas. 

h 0,14 18,05 2,55 

Ajudante de montador de estruturas 
metálicas. 

h 0,08 17,64 1,43 

Custos diretos complementares % 2,000 38,64 0,77 
   

Total: 39,41 

 

Tabela 11 - Custo por metro do perfil HEB180 (http://www.geradordeprecos.info, 2018) 

Descrição Ud Rend. Preço unitário (€) Importância (€) 

Perfil HEB180 m 1,00 51,25 51,25 

Primário de secagem rápida l 0,10 4,80 0,48 

Equipamentos e elementos auxiliares para 
soldadura elétrica. 

h 0,14 3,09 0,44 

Oficial de 1ª montador de estruturas 
metálicas. 

h 0,14 18,05 2,55 

Ajudante de montador de estruturas 
metálicas. 

h 0,08 17,64 1,43 

Custos diretos complementares % 2,00 56,15 1,12 
   

Total: 57,27 

Com os custos por metro de cada elemento e sabendo o comprimento total dos perfis metálicos, 

calculou-se o custo total do pórtico metálico, acrescido do reforço. Na Tabela 12 representou-se esse 

cálculo, onde é possível verificar o aumento monetário provocado pela soldadura dos novos perfis. 
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Tabela 12 - Custo adicional 

Descrição HEA120 HEB140 HEB180 

Comprimento (m) 121 23 81 

Preço/metro (€) 25 39 57 

Custo (€) 3069 906 4656 

Total (€) 8631 

Comprimento de reforço (m) 41     

Preço/metro (€) 25 
 

  

Custo (€) 1051 
 

  

Total (€) 9682 

Diferença (€) 1051 

Incremento (%) 12 
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5. Modelação da estrutura de contenção – Plaxis 2D 

5.1. Enquadramento geral 

Neste capítulo desenvolveu-se, com recurso ao programa Plaxis 2D, o modelo da estrutura de 

contenção periférica realizada na zona de intervenção, através da simulação do comportamento do 

solo nas estruturas enterradas, bem como a interação solo-estrutura, e qual a sua influência neste 

modelo. 

O Plaxis 2D é uma ferramenta que utiliza elementos finitos para uma análise não linear de deformações 

e estabilidade do solo, permitindo assim a comparação do comportamento real do solo. Este programa 

tem como objetivo disponibilizar uma interface simples, para que se proceda a uma análise prática do 

solo. 

Para proceder a uma análise do caso em estudo, o software disponibiliza diversas opções para simular 

o comportamento do solo: Linear Elastic, Mohr-Coulomb, Soft Soil Model, Hardening Soil Model, Soft 

Soil Creep Model, Jointed Rock Model, User-defined Model. Cada modelo tem diversas vantagens e 

desvantagens, mas os mais utilizados para definir o comportamento do solo são o modelo de Mohr-

Coulomb e o Hardening Soil Model (Tjie-liong, 2016). 

5.1.1. Modelo Mohr-Coulomb 

No modelo de Mohr-Coulomb, foi adotado, de modo a simplificar o estudo do solo, que o seu 

comportamento seria descrito por duas linhas bilineares.  O modelo descreve que a rigidez do solo 

durante a fase elástica se mantém constante até atingir o patamar de rotura (fase plástica). Na 

realidade, o comportamento do solo não segue um comportamento elástico linear e a sua rigidez vai 

sendo alterada consoante as cargas aplicadas. Outra simplificação que o modelo adota, é o facto de 

assumir que o módulo de rigidez de descarga do solo (𝐸𝑢𝑟) o mesmo valor que a rigidez de carga do 

solo (𝐸50) o que na realidade isso não se verifica, visto que o módulo de rigidez de descarga do solo 

em geral é superior cerca de duas a cinco vezes do módulo de rigidez de carga. Esta simplificação do 

modelo traduz uma aproximação do empolamento do terreno que não é realista. Na Figura 54 está 

representado o modelo Mohr-Coulomb em comparação com a situação real do solo, comparando os 

módulos de rigidez (Tjie-liong, 2016). 

 

Figura 54 - Comparação modelo/situação real adaptado de (Tjie-liong, 2016) 
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5.1.2. Modelo Hardening Soil 

Este modelo, foi o adotado para o caso em estudo, visto que é possível simular o comportamento de 

diversos tipos de solos, e contrariamente ao modelo anteriormente descrito, este considera o estado 

endurecido do solo, e é baseado num comportamento não linear. Outra grande diferença entre este 

modelo e o de Mohr-Coulomb é a capacidade de modelar a degradação da rigidez com a aplicação de 

tensões, pois apesar de se regerem pelos mesmo parâmetros, o modelo Hardening Soil considera que 

a superfície de cedência contrai e expande dependendo do nível de consolidação. 

Para adotar este modelo, é necessário a definição de diversos parâmetros que permitam a 

caracterização do solo (Schanz et al., 1999) (Correia, 2017) : 

Parâmetros relativos à superfície de cedência: 

− Coesão efetiva do solo (𝑐𝑟𝑒𝑓); 

− Ângulo de dilatância (ψ ); 

− Ângulo de atrito interno do solo (φ ). 

Parâmetros básicos para a definição da rigidez do solo: 

− Módulo de deformabilidade secante correspondente a 50% da tensão de rotura, em estado 

triaxial, para uma pressão de referência (𝐸50
𝑟𝑒𝑓

); 

− Módulo de deformabilidade endométrico tangente a 50% da tensão de rotura, para uma 

pressão de referência (𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

); 

− Módulo de deformabilidade na descarga/recarga em estado triaxial, para uma pressão de 

referência (𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

); 

− Expoente da lei de potência que relaciona o nível de dependência entre a rigidez do solo e a 

tensão (m). 

Parâmetros avançados: 

− Coeficiente de Poisson na descarga/recarga (𝑣𝑢𝑟); 

− Pressão de referência (𝑝𝑟𝑒𝑓); 

− Coeficiente de impulso do solo em estado de repouso (𝐾0
𝑛𝑐); 

− Coeficiente de rotura, relacionado com a tensão deviatórica na rotura com a hipérbole que 

traduz o andamento tensão-deformação (𝑅𝑓). 

5.1.3. Interação Solo-Estrutura 

O programa de modo a representar o tipo de interação que o solo tem com a estrutura de contenção, 

definiu um parâmetro denominado 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 que permite alterar essa interação. Este elemento que toma 

valores maiores que zero e um, tem como objetivo definir a fricção que o solo representa na estrutura, 

isto é, para valores muito próximos de zero, não existe praticamente atrito na interface. Por sua vez, 
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quando este parâmetro toma o valor máximo de um, significa que o solo está totalmente em contacto 

com a parede de contenção, o que implica que não existe deslizamento (Tjie-liong, 2016). 

 

5.2. Caracterização do modelo 

De forma a analisar o comportamento da parede de contenção, representou-se umas das secções mais 

condicionantes, o alçado nascente que se situa na Rua Nova do Loureiro, com o objetivo de avaliar as 

deformações provocadas pelo solo e os estados de tensão e estabilidade da parede de contenção. 

Para representar o modelo definiu-se uma janela de quarenta metros de largura e trinta metros de 

altura, de modo a conseguir visualizar numa fase posterior o comportamento do solo na envolvente da 

zona de intervenção. A malha foi definida através de elementos triangulares de quinze nós de modo a 

apresentar resultados com maior nível de detalhe. 

De seguida, procedeu-se à definição da geometria do terreno, recorrendo ao comando Geometry line, 

onde se representaram as quatro camadas presentes no terreno. Definiu-se a espessura de cada 

camada e, através do comando Plate foi possível representar a parede de contenção com uma 

profundidade de cerca de vinte metros. A sobrecarga utilizada foi de 10kN/m², que foi aplicada 

recorrendo ao elemento DIstributed load – load system A. Com a sobrecarga e a parede de contenção 

representados, adicionaram-se as bandas de laje através do elemento Fixed-end Anchor. Para concluir, 

definiu-se as condições de fronteira recorrendo ao comando Standard fixities com objetivo de impedir 

deslocamentos laterais nos limites do modelo. Na Figura 55, está representada a geometria do modelo, 

onde é possível de verificar as quatro camadas, a parede de contenção, as bandas de laje e a carga 

aplicada. 

 

Figura 55 - Modelo Plaxis 
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5.3. Caracterização do Terreno 

De modo a caracterizar o terreno, e pela dificuldade de estimar certos parâmetros que só poderiam ser 

calculados através de ensaios, o manual do software (Plaxis, 2016) sugere a utilização de algumas 

aproximações, que representam uma boa aproximação da realidade. Para a definição de alguns 

parâmetros, mencionados no subcapítulo anterior, efetuaram-se as seguintes aproximações: 

𝐸 ≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

≈ 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

≈ 3𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 

Com estes valores definidos, procedeu-se à caracterização dos seguintes parâmetros necessários para 

a definição do solo no software Plaxis 2D. Alguns desses valores já se encontravam no projeto, sob a 

forma de intervalo. Na introdução dos parâmetros no programa foi estabelecida a média entre esse 

intervalo. Na Tabela 13 estão representados os dados introduzidos no software 

Tabela 13 - Parâmetros de caracterização do solo 

Parâmetros do solo G1 G3 G4 G5 

𝜸𝒖𝒏𝒔𝒂𝒕[𝐤𝐍/𝐦³] 18,0 19,0 21,0 22,0 

𝜸𝒔𝒂𝒕[𝐤𝐍/𝐦³] 18,0 19,0 21,0 22,0 

𝑬𝟓𝟎
𝒓𝒆𝒇

[𝐤𝐍/𝐦²] 15000,0 35000,0 70000,0 15000,0 

𝑬𝒐𝒆𝒅
𝒓𝒆𝒇

[𝐤𝐍/𝐦²] 15000,0 35000,0 70000,0 15000,0 

𝑬𝒖𝒓
𝒓𝒆𝒇

[𝐤𝐍/𝐦²] 45000,0 105000,0 210000,0 45000,0 

𝒄𝒓𝒆𝒇[𝐤𝐏𝐚] 0,0 90,0 150,0 250,0 

𝝋 [°] 25,0 - - - 

𝝍 [°] 30,0 - - - 

𝒗𝒖𝒓[𝐤𝐍/𝐦²] 0,2 0,2 0,2 0,2 

𝒑𝒓𝒆𝒇[𝐤𝐍/𝐦²] 100,0 100,0 100,0 100,0 

𝑹𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 1,0 1,0 1,0 1,0 

𝒎 0,5 0,5 0,5 0,5 

𝑲𝟎 0,4 0,4 0,4 0,4 

𝑹𝒇 0,9 0,9 0,9 0,9 
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A zona de estudo está dividida em cinco zonas geotécnicas (G1, G2, G3, G4, G5), mas apenas quatro 

estão representadas ao longo do terreno, uma vez que a “G2” se encontra apenas na zona do 

logradouro. 

A primeira camada, que corresponde a um aterro arenoso “G1” foi representada com uma espessura 

de cerca de um metro e meio. As seguintes camadas foram definidas com espessuras de cerca de três 

e quinze metros, respetivamente as camadas de argilas muito duras “G3” e argilas rijas “G4”. 

A maioria dos parâmetros que se encontram na Tabela 13 estão representados no projeto (Pinto et al., 

2008), os restantes adotou-se os valores padrão do software. No caso do 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 assumiu-se o valor de 

um para todas as camadas, dado que a parede de contenção é betonada contra o terreno, o que 

representa a interação máxima entre o solo e estrutura. 

5.4. Caracterização da parede de contenção 

Para a caracterização da parede de betão foi necessário editar as propriedades do elemento Plate do 

software Plaxis 2D. A parede de contenção foi definida usando os valores que estão representados na 

Tabela 14. Para a definição destas propriedades assumiu-se um módulo de elasticidade de 30GPa, 

visto que o material escolhido se trata de um C30/37. Com o módulo de elasticidade definido procedeu-

se ao cálculo da inércia da secção com objetivo de calcular a rigidez axial (EA) e a rigidez de flexão 

(EI). Com estes valores apresentados, o programa define logo a espessura da parede. Para concluir, 

foram introduzidos os valores do peso próprio da parede de contenção bem como o coeficiente de 

Poisson. 

Para a definição das microestacas, efetuou-se o mesmo procedimento, sabendo que se tratava de um 

elemento N-80 (API 5A) da classe S275 JR. 

Tabela 14 - Propriedades da parede de contenção 

Propriedades Parede de betão armador Microestacas 

EA (kN/m) 9,00E+06 7,76E+05 

EI (kNm²/m) 6,75E+04 1665 

d (m) 0,3 0,16 

w (kN/m/m) 7,5 2,3 

v 0,2 0,3 

5.5. Caracterização da banda de laje 

Na caracterização da banda de laje, no modelo Strut, exigiu-se a definição da rigidez axial da banda de 

laje e o seu espaçamento. Quanto ao espaçamento definiu-se um metro, pois irá avaliar-se por metro 

de comprimento. Relativamente à rigidez axial, o seu cálculo foi baseado na definição da banda de laje 

como uma viga bi-encastrada, com o comprimento equivalente ao da fachada. O objetivo da definição 

da banda de laje como sendo uma viga bi-encastrada teve como objetivo, retirar o deslocamento a meio 

vão, visto que a rigidez axial resulta do inverso da flecha, como está representado nas equações (5,6,7 

e 8). A rigidez axial da banda de laje foi calculada através desta aproximação, pois o software é um 
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programa a duas dimensões e não compatibiliza os deslocamentos nas duas direções (Fernandes, 

2016). 

𝛿 =  
𝑝𝐿⁴

384𝐸𝐼
 (5) 

𝑘 =  
𝐸𝐴

𝐿
 (6) 

𝐹 =  
𝐸𝐴

𝐿
× 𝛿 (7) 

𝐸𝐴 =  
1

𝛿
 (8) 

Na fase final do projeto, é possível verificar a força de travamento aplicada a cada banda de laje, 

posteriormente utilizada para o cálculo das armaduras.  

Tabela 15 - Parâmetros da banda de laje 

Parâmetros   Banda de laje 

Comprimento (m) 26,4 

Largura (m) 4,0 

Espessura (m) 0,3 

Momento de Inércia (m⁴) 0,4 

Módulo de Elasticidade (kN/m²) 3,20E+07 

𝜹 (mm) 0,030 

EA (kN/m) 3,38E+04 

p (kN/m) 1,7 

 

5.6. Faseamento construtivo 

Neste sub-capítulo simulou-se as etapas do faseamento construtivo da parede de contenção, no 

software Plaxis 2D, cujo objetivo é simular o processo construtivo real em obra, definindo a fase de 

escavação, construção e execução das bandas de laje. 

Em primeiro lugar, foi necessário gerar a malha de elementos finitos através do comando Mesh. A partir 

desta ferramenta define-se o tipo de malha a utilizar, desde Very coarse a Very fine. Neste modelo 

utilizou-se a malha Fine com o objetivo de obter resultados mais próximos da realidade sem que o 

processo de cálculo fosse muito extenso. 

Consequentemente, e antes de se iniciar o processo de faseamento construtivo, é necessário gerar as 

pressões provocadas pelo nível freático que se encontra a uma profundidade de nove metros, através 

do elemento Generate water pressures. Para estar concluída a definição do modelo, foram geradas as 

tensões inicias no solo através do elemento Generate initial stresses. 
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De seguida iniciou-se o processo do faseamento construtivo através da janela de cálculo. As fases de 

construção são as seguintes: 

Fase 1 Ativação da sobrecarga e das pressões intersticiais 

Fase 2 Ativação da sobrecarga e das microestacas 

Fase 3 Escavação da primeira parcela de terreno 

Fase 4 Betonagem do primeiro troço de painéis 

Fase 5 Betonagem da primeira banda de laje 

Fase 6 Escavação da segunda parcela de terreno 

Fase 7 Betonagem do segundo troço de painéis 

Fase 8 Betonagem da segunda banda de laje 

Fase 9 Escavação da terceira parcela de terreno 

Fase 10 Betonagem do terceiro troço de painéis 

Fase 11 Escavação da quarta parcela de terreno 

Fase 12 Betonagem do quarto troço de painéis 

Fase 13 Betonagem da terceira banda de laje 

Fase 14 Escavação da quinta parcela de terreno 

Fase 15 Betonagem do quarto troço de painéis 

De modo a iniciar o faseamento construtivo, começou por se definir a primeira fase, “Fase inicial” onde 

foi aplicado a sobrecarga de 10kN/m² e geradas as pressões intersticiais, e selecionou-se a opção Total 

multipliers na secção Parameters, de modo a que os assentamentos ocorridos fossem apenas devido 

à escavação e não da sobrecarga e do nível freático. 

Na fase seguinte, definiu-se o elemento Plate com o material das microestacas ao longo dos vinte e 

um metros de profundidade, e selecionou-se a opção Reset displacements to zero de modo a garantir 

que os assentamentos fossem referentes apenas à escavação. 

Posteriormente, “desligaram-se” as camadas no software referentes a “G1” e “G3”, de modo a simular 

a escavação do terreno, até à cota de profundidade de três metros. Na fase 3 acionou-se o elemento 
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Plate, atribuindo o material que corresponde à parede de contenção. De modo a concluir este troço, 

ativou-se o elemento Strut que corresponde à banda de laje. 

As restantes fases são similares, atribuindo ao elemento Plate as características da parede de 

contenção, na fase correspondente à betonagem dos painéis, mas mantendo esse elemento com as 

características das microestacas nos níveis a baixo até ao fundo da escavação. 

5.7. Resultados 

Com os resultados obtidos o objetivo inicialmente definido seria de comparar os deslocamentos do 

programa com os dados relativamente à instrumentação. Com os parâmetros introduzidos no 

programa, era expectável existir uma semelhança de valores, no entanto, devido a um problema 

externo à dissertação, houve a necessidade de interromper os trabalhos de escavação e de execução 

dos painéis da parede de contenção, o que levou ao não desenvolvimento dos dados de 

instrumentação. Com isto, decidiu-se comparar os resultados obtidos no programa, aos estimados em 

projeto através de uma nova versão do software que permite um maior rigor na definição dos materiais 

e dos processos construtivos. 

Após a definição de todas as fases, foi possível “correr” o programa de modo a obter os resultados 

devidos aos impulsos provocados pelo terreno e pela sobrecarga. Na Figura 56 representou-se a 

deformada da malha de elementos finitos. 

 

Figura 56 - Deformação da parede de contenção 

Como se pode observar, o valor máximo da deformação encontra-se entre a segunda e a terceira banda 

de laje, com um valor de 19 mm.Na Figura 57 é possível analisar a geometria do modelo executado em 

projeto e verificar as diferenças entre o que foi desenvolvido neste capítulo e o de projeto. Em projeto 
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consideraram-se as duas filas de microestacas executadas até ao fundo da escavação devidamente 

seladas. 

 

Figura 57 - Modelo executado em projeto 

Na Figura 58 foi possível analisar como os deslocamentos horizontais se desenvolvem ao longo do 

terreno. O valor máximo de deslocamento horizontal ocorre a cerca de dez metros de profundidade 

com o valor de 16,8 mm.  Este valor considerou-se aceitável, visto que cumpre os critérios de alerta e 

alarme estipulados no projeto. 

 

Figura 58 - Deslocamentos horizontais 

Na Figura 59 representaram-se os deslocamentos horizontais em projeto, onde se verificaram 

deslocamentos na ordem dos 23 mm. A diferença destes valores poderá estar relacionada com o 

cálculo da rigidez da banda de laje, visto que em projeto assumiu-se a geometria do quadro fechado 

da banda de laje, enquanto que no modelo desenvolvido, como já se referiu anteriormente, adotou-se 
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o modelo de uma viga bi-encastrada. Outra razão que pode estar na origem destas pequenas 

diferenças deveu-se ao facto das versões do software serem completamente distintas. 

 

Figura 59 - Deslocamentos horizontais através do modelo em projeto 

Na Figura 60 representaram-se os deslocamentos verticais. O valor máximo registou-se na parte 

exterior do terreno, ou seja, na Rua Nova do Loureiro com um valor máximo de 18 mm. Este valor 

observa-se ligeiramente acima do critério de alerta para deslocamentos verticais, mas visto que não foi 

possível representar o bolbo de selagem na parte inferior da parede, é de prever que o solo apresente 

uma menor capacidade resistente comparativamente à realidade, levando a menores assentamentos. 

 

Figura 60 - Deslocamentos verticais 
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Na Figura 61 apresenta-se os pontos de plastificação sendo possível observar que o comportamento 

do solo é praticamente em regime elástico, onde os pontos representados a verde correspondem aos 

Hardening points, endurecimento por corte, que representam os pontos do solo que não se encontram 

plastificados. No final da escavação observa-se um ponto representado a vermelho, que indica a zona 

do solo plastificada, chamada de Mohr-Coulomb point. 

 

Figura 61 - Pontos de plastificação 

Na Figura 62, representou-se as forças axiais aplicadas à parede de contenção, verificando-se que o 

valor máximo ocorre a quinze metros de profundidade, que corresponde ao fim da escavação. Este 

valor era expectável visto que o diagrama de impulsos toma o valor máximo no fundo da escavação. 

Este valor de 591,71kN/m apresenta algumas semelhanças com o valor calculado em projeto de 

434,7kN/m. Relativamente à Figura 64, apresenta-se a evolução do esforço transverso, em que é 

possível observar o valor máximo de 148,73kN/m, sendo o de projeto 88,99kN/m. A diferença 

observada nos diagramas apresentados incide sobretudo no cálculo da rigidez das bandas de laje, visto 

que os parâmetros do solo e da parede de contenção são idênticos. De modo a concluir a análise dos 

esforços na parede de contenção, representa-se na Figura 66 a evolução do momento fletor. Era de 

esperar uma maior discrepância nestes valores, visto que no projeto a banda de laje foi modelada no 

software SAP2000 simulando uma melhor aproximação ao modelo real. O valor máximo é de 

101,52kNm/m enquanto o de projeto adquire o valor de 122,4kNm/m. 

Em relação aos esforços da parede de contenção, representou-se o alçado nascente, da Rua Nova do 

Loureiro, mas em projeto representou-se de sul para norte, ou seja, com o interior da obra no lado 

esquerdo do plano, enquanto que no software modelou-se de norte para sul, com o interior da obra no 

lado direito do plano. Posto isto, e visto que foi representado o alçado de outra perspetiva, adaptou-se 

o esforço axial, transverso e momento fletor com vista a uma melhor comparação. 
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Figura 62 – Evolução do esforço axial 

 

 

Figura 63 - Evolução do esforço axial projeto 
(Aleixo et al., 2017)(adaptado) 

 

Figura 64 - Evolução do esforço transverso 

 

 

Figura 65 - Evolução do esforço transverso 
projeto (Aleixo et al., 2017)(adaptado) 
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Figura 66 - Evolução do momento fletor 

 

 

Figura 67 - Evolução do momento fletor projeto 
(Aleixo et al., 2017)(adaptado) 

5.8. Soluções alternativas 

5.8.1. Incremento da largura da banda de laje 

Neste subcapítulo estudou-se a possibilidade de reduzir os deslocamentos horizontais provocados pelo 

terreno na parede de contenção, visto que a previsão em projeto é ligeiramente acima do critério de 

alerta. Com a impossibilidade de execução de ancoragens nos alçados Norte, Sul e Poente, a 

implementação desta alternativa apenas no alçado nascente não se justificava. Contudo, se existisse 

um incremento da largura da banda de laje, levava a um aumento da sua rigidez que por sua vez 

diminuiria os deslocamentos provocados pelo terreno. 

No software introduziu-se os novos parâmetros relativamente à banda de laje, e foram analisados os 

deslocamentos comparativamente com o modelo anterior. Na Figura 68 representou-se a solução 

alternativa e os deslocamentos provocados com a alteração implementada. 

O resultado máximo do deslocamento horizontal foi de 15,23 mm, uma diminuição relativamente ao 

modelo apresentado, como seria de esperar. No entanto o aumento de um metro na banda de laje para 

uma diminuição de cerca de um milímetro e meio dos deslocamentos horizontais, não se considera 

uma solução eficaz. 
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Figura 68 - Deslocamentos horizontais solução alternativa 

Na Tabela 16 representou-se os parâmetros com a alteração da largura da banda de laje com o 

incremento de um metro.  

Tabela 16 - Parâmetros da banda de laje com incremento de largura 

Parâmetros  Banda de laje 

Comprimento (m) 26,4 

Largura (m) 5,0 

Espessura (m) 0,3 

Momento de Inércia (m⁴) 0,4 

Módulo de Elasticidade (kN/m²) 3,20E+07 

𝜹 (mm) 0,015 

EA (kN/m) 6,61E+04 

p (kN/m) 1,7 

 

5.8.2. Cortina de estacas 

Com o intuito de representar uma alternativa à solução inicial, estudou-se o comportamento do solo 

caso a parede de contenção fosse uma cortina de estacas. Esta representação foi apenas com o 

objetivo de analisar quais as diferenças que estas duas soluções apresentam, visto não existirem 

condições necessárias para que se procedesse à execução de uma cortina de estacas. 

Assim sendo, foram executadas algumas alterações relativamente ao processo construtivo da cortina 

de estacas. Começou-se por adotar um diâmetro de sessenta centímetros para cada estaca, o módulo 

de elasticidade foi considerado o mesmo que da parede de contenção, 30GPa. Através do diâmetro e 

do módulo de elasticidade foi calculada a rigidez axial e de flexão, adotando-se os restantes parâmetros 
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iguais aos da parede de contenção. Na Tabela 17 estão representadas as características da cortina de 

estacas. 

Tabela 17 - Propriedades da cortina de estacas 

Propriedades Cortina de estacas 

EA (kN/m) 8,48E+06 

EI (kNm²/m) 1,91E+05 

d (m) 0,6 

w (kN/m/m) 7,5 

v 0,2 

 

Com a cortina de estacas definida, procedeu-se à alteração da fase construtiva, uma vez que se 

mantiveram as características do solo e da banda de laje. De seguida representou-se as diferentes 

fases do processo construtivo 

Fase 1 Ativação da sobrecarga e das pressões intersticiais 

Fase 2 Ativação da sobrecarga e da cortina de estacas 

Fase 3 Escavação da primeira parcela de terreno 

Fase 4 Betonagem da primeira banda de laje  

Fase 5 Escavação da segunda parcela de terreno 

Fase 6 Betonagem da segunda banda de laje  

Fase 7 Escavação da terceira parcela de terreno  

Fase 8 Escavação da quarta parcela de terreno 

Fase 9 Betonagem da terceira banda de laje  

Fase 10 Escavação da quinta parcela de terreno 

Após a simulação do processo construtivo foi possível comparar os resultados. Representou-se na 

Figura 69 os deslocamentos horizontais da cortina de estacas. 

Como se pode observar não existem praticamente diferenças a nível de deslocamentos, tanto verticais 

como horizontais. Visto que o processo construtivo difere bastante, uma das razões que poderá ter 

levado a estes resultados é o facto de se tratar de um software a duas dimensões e não ter em 

consideração a escavação dos painéis, nomeadamente o efeito de arco provocado pelo terreno. Outra 
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razão para a similaridade de resultados é o facto da rigidez axial (EA) e rigidez de flexão (EI) possuírem 

valores muito semelhantes, levando a deslocamentos na mesma ordem de grandeza. 

 

Figura 69 - Deslocamentos horizontais da cortina de estacas 
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6. Considerações finais 

6.1. Conclusões 

Após a finalização deste trabalho é de notar que os objetivos inicialmente propostos não foram 

possíveis de concretizar, devido a aspetos que normalmente acontecem em obra. Devido a atrasos na 

realização de algumas tarefas e à necessidade de alteração de empresa, não foi possível a comparação 

dos resultados do modelo executado no software com os dados da instrumentação que 

corresponderiam aos movimentos referentes à parede de contenção. No entanto, os imprevistos 

ocorridos permitiram um novo rumo a este trabalho, e possibilitaram a aprendizagem de um novo 

software. 

Numa primeira abordagem foi possível efetuar uma pesquisa bibliográfica onde se abordaram temas 

relacionados com estruturas de contenção flexíveis e processos construtivos das paredes de “Berlim 

definitivo” ou paredes de “Munique”. Neste trabalho desenvolveram-se apenas os processos realizados 

em obra, com vista a compreender melhor as suas funções e que resultados esperar com a sua 

execução. Foram ainda abordados os temas em relação a estruturas auxiliares de suporte, que como 

se pôde verificar nos resultados obtidos, têm um grande impacto nas movimentações da parede de 

contenção. Na conclusão da pesquisa bibliográfica foi possível observar a necessidade da 

instrumentação e observação em obra, devido ao seu nível de incerteza associado. 

As visitas ao local de intervenção, permitiram observar as inúmeras dificuldades ao longo do processo 

de demolição, escavação e construção, relacionados com burocracia necessária para o procedimento 

da obra. Foi possível observar o impacto da presença da arqueologia e a necessidade de análise do 

terreno e da documentação de toda a informação, para o decorrer da obra. 

Quanto à instrumentação, no período acompanhado pela obra, não se fizeram notar deslocamentos 

relevantes, visto que a escavação dos níveis mais inferiores ainda não tinha sido realizada, o que não 

era de esperar grandes oscilações nos dados de instrumentação. Contudo, foi possível presenciar a 

periodicidade destas leituras e o seu procedimento, e perceber a importância que estas leituras 

representam para o desenvolvimento da obra, dado que se trata de uma escavação em meio urbano 

com um nível de incerteza associado ao comportamento do solo. 

O erro de execução dos perfis metálicos para a contenção de fachada, tratou-se de uma situação não 

prevista, que foi possível modelar, para uma melhor compreensão do impacto que esta rotação de 

perfis iria representar a nível de deslocamentos e de segurança. 

A respeito da modelação no software Plaxis 2D, estava estabelecido a comparação dos resultados dos 

deslocamentos obtidos no programa com os dados da instrumentação. Como não foi possível realizar 

essa comparação, esta realizou-se com base nos resultados do projeto, obtendo-se valores na mesma 

ordem de grandeza. 
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6.2. Desenvolvimentos futuros 

Na sequência da realização desta dissertação, e devido à complexidade do comportamento do solo, 

existe uma variedade de alternativas para continuar o seu desenvolvimento. No entanto, considerando 

a impossibilidade de acompanhar a totalidade da obra, e não se obteve resultados da instrumentação 

relativamente aos níveis inferiores, que acabam por ser mais os que apresentam maiores oscilações, 

seria interessante comparar esses dados com os que foram obtidos através do programa, e verificar a 

sua relação. 

Na modelação da contenção de fachada, propõe-se uma modelação mais complexa recorrendo ao 

software SAP2000, visto que se adotaram algumas simplificações relativamente a modelo criado. A 

criação da geometria da parede no interior da contenção de fachada, bem como a representação da 

solução alternativa com os perfis soldados e posteriormente comparar os deslocamentos face à solução 

inicialmente proposta. 

A modelação deste modelo foi efetuada através de um programa a duas dimensões, o que permitiu 

apenas simular o comportamento da parede de contenção em duas direções. Com a evolução de 

programas de modelação a 3D, a recriação deste modelo nas três direções permitiria um estudo mais 

complexo da parede de contenção, bem como das bandas de laje. 
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Anexos 
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Anexo I – Plantas 

 

 

Figura AI. 1 – Imagem representativa do alçado AB ou alçado nascente 
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Figura AI. 2 – Imagem representativa do alçado AB ou alçado nascente de demolição 
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Anexo II – Cálculos da contenção de fachada 

Tabela AII. 1 - Cálculo da verificação de segurança à encurvadura de flexão 

HEB180 

NEd 67,56 kN 

N,Rk 1245,8 kN 

A 4530 mm² 

fy 275 N/mm² 

L 2710 mm 

Lcr 5420 mm 

Iy 3,83E+07 mm4 

Iz 1,36E+07 mm4 

E 2,10E+05 N/mm² 

Ncr,y 2702,2 kN 

Ncr,z 959,5 kN 

y-y curva b Classe 
1 

z-z curva c Classe 
1 

λy 0,7   

λz 1,1   

χy 0,8 curva 
b 

χz 0,5 curva c 

Nb,Rd,y 996,6 kN 

Nb,Rd,z 585,5 kN 

 

Tabela AII. 2 - Cálculo da verificação de 
segurança ao esforço transverso 

 

 

Tabela AII. 3 - Cálculo da verificação de 
segurança a elementos à flexão composta 
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Anexo III – Monitorização 

 

Figura AII. 1 - Planta de localização dos alvos topográficos 

 

Figura AIII. 2 - Alvos A4, A5 e A6 



vi 
 

 

Figura AIII. 3 - Alvos A7, A8 e A9 

 

Figura AIII. 4 - Alvos A10, A11, A12, A13 
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Figura AIII. 5 - Alvos A14, A15 

 

Figura AIII. 6 - Alvos A16, A17 e A18 
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Figura AIII. 7 - A19 e A20 
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Anexo IV – Carta Geológica 

 

 


