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Ficha Técnica do Projeto - Descrição

Localização: Porto de Kamsar, Républica da
Guiné (Conakri) 

Descrição sumária da Obra: 
Poço de extração de minério materializado através de 
poço circular vertical e trincheira com escavação ao abrigo 
de paredes moldadas

Quantidades: 
Cerca de 14.000m2 de parede moldada 
Cerca de 55.000m3 de escavação 

Data de início/fim do Projeto: 2015-2016 
Data de início/fim da Obra: 2016-2018 
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Ficha Técnica do Projeto - Entidades

Dono de Obra: 
Compagnie des Bauxites de Guinée 

Empreiteiro Geral: 
Tecnasol, FGE Fundações e Geotecnia

Projetista Escavação e Contenção Periférica e 
Projetista de Fundações: 
Tecnasol, FGE Fundações e Geotecnia

Consultor Análises Tridimensionais:
JETsj, Geotecnia

Revisor de Projeto: 
Mueser Rutledge Consulting Engineers 
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Introdução

Républica da Guiné – Conakri / Porto de Kamsar

Fonte: Google Earth Pro



17CNG 2021 | 8

Introdução

República da Guiné 

✓ Um dos maiores produtores de bauxite do mundo;

✓ Detém cerca de um terço das reservas mundiais identificadas mundialmente;

✓ Exploração aumentou na última década o que motivou a construção de mais 

infraestuturas.

Obra

✓ Poço de extração de bauxite;

✓ Poço circular com acesso por trincheira inclinada;

✓ Geometria particular: Trincheira não colinear com o centro do poço.
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Introdução

Fonte: Google Earth Pro
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Introdução

Painéis de parede 
moldada e=1,0m

Painéis de parede 
moldada e=1,0m

Escoras horizontais 
em betão armado Vigas anelares em 

betão armado

Lajes de travamento 
em betão armado

Abertura de ligação 
poço-trincheira

Laje em betão 
armado fundada em 

microestacas
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Introdução

L=122m

H=22mØ44,5m

EIXO TRINCHEIRA NÃO 
COLINEAR COM O 
CENTRO DO POÇO

ABERTURA ENTRE 
TRINCHEIRA E POÇO
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Introdução

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO POÇO
Paredes Moldadas e=1,0m

Vigas anelares em betão armado

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO TRINCHEIRA
Paredes Moldadas e=1,0m

Escoras horizontais em betão armado
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

✓ Quaternário Superior Marinho

✓ Ordoviciano
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica

✓ Sondagens

✓ Ensaios SPT

✓ Ensaios Laboratoriais
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica

Avaliação da Permeabilidade dos Solos

✓ Ensaios LeFranc

ZG Período Formação K [ms-1]

GZ5 Recente Aluvião 10-6

GZ4 Quaternário Unidade Laterítica 10-10

GZ3 Quaternário Unidade Saprolítica 10-10

GZ2 Quaternário Unidade Saprolítica 10-5

GZ1 Ordoviciano Grés de Pita 10-7
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica

P
ie

zó
m

et
ro
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Enquadramento Geológico-Geotécnico
P

ie
zó

m
et

ro
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✓ Piezómetros de tubo aberto

✓ Influência da maré (localização a 800m da costa)

✓ Nível de água a 1,0m de profundidade

✓ Incerteza acerca da existência de aquífero confinado

✓ Nível Freático de Projeto

✓ Permanente – nível do solo 

✓ Acidental – 1m acima do nível do solo 

✓ Execução de furos de alívio



Campanha de Prospeção 
Geológico-Geotécnica

Complementar
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

✓ 8 x Sondagens



17CNG 2021 | 26

Enquadramento Geológico-Geotécnico

ZG Período Formação NSPT Descrição

GZ5 Recente Aluvião 0 a 10 Silte argiloso e argilas orgânicas

GZ4 Quaternário Unidade Laterítica 20 e 60 Argilas siltosas e arenosas

GZ3 Quaternário Unidade Saprolítica 4 e 46 Siltes argilosos

GZ2 Quaternário Unidade Saprolítica 37 e 60 Areias siltosas

GZ1 Ordoviciano Grés de Pita >60 Argilitos de consistência muito rígida 

Zonamento
Geológico-Geotécnico
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

ZG1

ZG5

ZG3

ZG2

ZG4

ZG Profundidade média (m)

ZG5 0 - 7,5

ZG4 7,5 - 15,5

ZG3 15,5 - 29,0

ZG2 29,0 - 41,0

ZG1 > 41.0

NFH=22m Zonamento
Geológico-Geotécnico
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

ZG1

ZG5

ZG3

ZG2

ZG4

NF

Zonamento
Geológico-Geotécnico

ZG Profundidade média (m)

ZG5 0 - 7,5

ZG4 7,5 - 15,5

ZG3 15,5 - 29,0

ZG2 29,0 - 41,0

ZG1 > 41.0
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Enquadramento Geológico-Geotécnico

ZG NSPT
Prof.
[m]

K0
[-]

ϒsat
[kN/m3]

c’
[kPa]

ϕ’
[°]

𝐸50𝑟𝑒𝑓
[MPa]

𝐸𝑜𝑒𝑑𝑟𝑒𝑓
[MPa]

𝐸𝑢𝑟𝑟𝑒𝑓
[MPa]

m
[-]

k
[ms-1]

ZG5 0 a 10 0 - 7,5 0,64 17 3 21 6 6 18 0,8 10-6

ZG4 20 e 60 7,5 - 15,5 0,44 22 8 34 30 30 90 0,8 10-10

ZG3 4 e 46 15,5 - 29,0 0,58 20 35 25 20 20 60 0,8 10-10

ZG2 37 e 60 29,0 - 41,0 0,38 21 0 38 100 100 300 0,5 10-5

ZG1 >60 > 41.0 0,38 22 40 38 150 150 450 1,0 10-7

Parametrização Geomecânica
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

PAREDE MOLDADA

✓ Espessura painéis = 1,00m
✓ Painéis de arranque L=5,10m
✓ Painéis de continuidade L=4,00m
✓ Painéis de fecho L=5,35m
✓ 3 Colunas Ø800mm jet-grouting a 

tardoz das juntas

POÇO
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

PAREDE MOLDADA

✓ Painéis com comprimentos entre  44,5m e 48,0m

✓ Encastramento mínimo 3,0m na unidade Ordoviciano

✓ Tolerância de desvio de execução 1%

ZG1

ZG5

ZG3

ZG2

ZG4

H
 =

 2
2m

H
 =

 4
4,

5m
 a

 4
8,

0m

M
ín

3,
00

m
POÇO
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
PAREDE 

MOLDADA
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
PAREDE 

MOLDADA
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

POÇO

VIGAS ANELARES DE TRAVAMENTO

✓ 1º, 2º e 3º níveis – Viga 1,00m x 0,80m

✓ 4º nível – Viga 0,50m x 1,20m

✓ 5º nível – Viga 1,00m x 0,80m
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

1º, 2º e 3º níveis
Viga 1,00x0,80m (largura x altura)

POÇO

Zona
corrente
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

1º, 2º e 3º níveis
Viga 1,00x0,80m (largura x altura)

POÇO

Zona
de ligação à 
trincheira
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

4º nível 
Viga 0,50 x 1,20m

POÇO

Zona
corrente



17CNG 2021 | 39

Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

POÇO

Zona
de ligação à 
trincheira

4º nível 
Viga 0,50 x 1,20m
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

PAREDE MOLDADA

✓ Espessura painéis = 1,00m

✓ Painéis de arranque L=5,10m

✓ Painéis de continuidade L=4,00m

✓ Painéis de fecho L=4,00m

✓ 3 Colunas Ø800mm jet-grouting a tardoz 

das juntas

TRINCHEIRA
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção

PAREDE MOLDADA
✓ Altura de escavação máxima 22m / Painéis com 45,8m
✓ Altura de escavação máxima 14m / Painéis com 25,5m
✓ Altura de escavação máxima 7m / Painéis com 16,0m
✓ Tolerância de desvio de execução 1%

H
 =

 2
2m

H = 45,8m                        H=25,5m H=16,0m

TRINCHEIRA
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
TRINCHEIRA

TRAVAMENTO ZONA CORRENTE

✓ Escoras em betão armado

✓ Altura 0,85m x Largura 2,00m

TRAVAMENTO ZONA DE LIGAÇÃO AO POÇO

✓ Bandas de laje em betão armado

✓ Espessura 0,85m

POÇO - TRINCHEIRA
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
TRINCHEIRA

Corte transversal Planta
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
POÇO - TRINCHEIRA

Corte transversal

Planta



17CNG 2021 | 45

Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
POÇO - TRINCHEIRA

4,
56

m 12,0m Interior
Poço

Interior
Trincheira

Banda de laje
-----------Viga 4º nível

----------- Viga 5º nível

Viga 4º nível

Viga 5º nível
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Soluções Adotadas – Estrutura de Contenção
POÇO - TRINCHEIRA
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
LAJE DE FUNDO

✓ Paredes moldadas intersectam a camada ZG1- argilito de baixa permeabilidade (10-7m/s)

✓ A longo prazo poderá haver a instalação de pressões hidrostáticas sob a laje de fundo

✓ Laje de fundo em betão armado fundada em microestacas

✓ Equipamentos com tolerância reduzida a assentamentos diferenciais 

✓ Microestacas também equilibram cargas de compressão provenientes da estrutura interna e equipamentos
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
LAJE DE FUNDO

Ações atuantes

✓ Pressão hidrostática ascendente (nível de água 1m acima do nível do solo)

✓ Cargas das estruturas interiores e equipamentos
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
LAJE DE FUNDO Poço

✓ Laje de fundo e=70cm (geral)

✓ 428 x Microestacas autoperfurantes

✓ Malha aproximada 2,0m x 2,0m

✓ L=28m
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
MICROESTACAS

✓ TITAN 73/35mm

✓ Carga de dimensionamento 856 kN

✓ Carga última 1160kN

✓ Ponteira Ø175mm

✓ Acopolador Ø95mm

✓ Diâmetro do bolbo = diâmetro ponteira + 20mm

73
m

m

35
m

m

17
5m

m
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
MICROESTACAS

Durabilidade / Controlo Corrosão

✓ Assegurada pelo bolbo de selagem 

✓ Barra Titan assegura abertura de fendas <0,1mm

✓ EN14199/DIN 30mm recobrimento mínimo (tração)
17

5m
m

95
m

m
A

co
po

ad
or

Recobrimento = (175+20-95)/2=50mm > 30mm

20
m

m
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
MICROESTACAS

✓ 2 x Microestacas de teste

✓ Ensaio de arrancamento

1350 kN
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
LAJE DE FUNDO - POÇO ✓ 428 x Microestacas autoperfurantes

✓ L=28m
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Soluções Adotadas – Laje de Fundo
LAJE DE FUNDO - TRINCHEIRA ✓ 255 x Microestacas autoperfurantes

✓ L =12m a L=28m
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Soluções Adotadas – Materiais

Betão:

-Betão de regularização: NP EN 206-1; C12/15

- Muros Guia: NP EN 206-1; C16/20; X0(Pt); Cl 0.40; D20; S3

- Parede Moldada: NP EN 206-1; C35/45; XC4+XS3(Pt); Cl 0.20; D20; S4

- Viga de Coroamento: NP EN 206-1; C35/45; XC4+XS3(Pt); Cl 0.20; D20; S3

-Vigas anelares, escoras horizontais e lajes: NP EN 206-1; C35/45; XC4+XS3(Pt); Cl 0.20; D20; S3

Aço:

- Aço para betão armado: A500 NR SD
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Soluções Adotadas – Materiais

Colunas de Jet-Grouting Tipo 1:

- UCS 2,5MPa (28 dias)

- E=800MPa (28 dias)

Microestacas:

Microestacas autoperfurantes TITAN 73/35 (S 460 NH)
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

✓ Instalação e zeragem das marcas topográficas na linha férrea existente;

✓ Preparação da Plataforma de trabalho;

✓ Execução dos muros guia;

✓ Escavação, preenchimento com bentonite e execução dos painéis de parede moldada com sequência

primária e secundária e com encastramento mínimo de 3m na camada ZG1;

✓ Instalação previa no interior dos painéis das calhas inclinométricas;

✓ Demolição dos muros guia e execução da viga de coroamento dos painéis de parede moldada;

✓ Execução das colunas de jet-grouting no tardoz das juntas entre painéis de parede moldada;
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

✓ Instalação e zeragem dos piezómetros;

✓ Execução dos furos de alívios de pressões hidrostáticas no interior do poço e da trincheira;

✓ Escavação faseada no interior do poço até à cota de fundo da escavação com instalação das vigas

anelares de travamento em betão armado no final de cada fase de escavação e instalação dos alvos

topográficos ao nível das referidas vigas;

✓ Escavação faseada no interior da trincheira até à cota de fundo da escavação com instalação das vigas

de travamento em betão armado no final de cada fase de escavação e instalação dos alvos topográficos

ao nível das referidas vigas;

✓ Demolição localizada dos painéis de parede moldada para materialização da abertura entre o poço e a

trincheira.
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

FASEAMENTO CONSTRUTIVO 1/5
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

FASEAMENTO CONSTRUTIVO 2/5
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

FASEAMENTO CONSTRUTIVO 3/5
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

FASEAMENTO CONSTRUTIVO 4/5
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

FASEAMENTO CONSTRUTIVO 5/5
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos

✓ 8 x Furos de alívio de pressões hidrostáticas

✓ Tubo PVC diâmetro mínimo 10’’

✓ Preenchido com brita

✓ Crepinado ao nível da camada ZG2 (Areias Siltosas)

ZG1

ZG5

ZG3

ZG2

ZG4

10-6

10-10

10-10

10-5

10-7

FUROS DE ALÍVIO
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Soluções Adotadas – Processos Construtivos
Execução de Paredes Moldadas

✓ De acordo com a norma EN1538:2010

✓ Tolerância de desvio de verticalidade de 1% assegurada pelo empreiteiro

✓ Encastramento mínimo de 3m na camada do Ordoviciano

✓ Deverá ser assegurado que dois painéis adjacentes não desviam em sentidos opostos

✓ Em caso de desvio em sentidos opostos deverá ser efetuado reaterro e nova escavação

✓ Escavação de painéis possível a mais de 10m de distância de um painel betonado a menos de 24h

✓ Altura de painel a sanear de no mínimo 70cm

Execução das vigas anelares de travamento

✓ Requisito para avanço da escavação - resistência mínima (fck,min) de 22,75MPa 
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Análise Numérica – Estrutura de Contenção

Poço

Trincheira

Modelo 2D
Estado Plano de Deformação

Modelo 2D
Axissimétrico

Modelo 3D

Software: PLAXIS
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Análise Numérica – Estrutura de Contenção

Modelação do 
comportamento 

de estruturas 
em interação 
com o solo

2D

3D

• Análises preliminares do poço e trincheira;

• Modelos simples e com algum nível de simetria
ou continuidade;

• Tempo de processamento curto;

• Fácil implementação de análises iterativas e de
sensibilidade.

• Avaliação do comportamento global da estrutura;

• Modelação da região de contato entre a trincheira
e o poço;

• Avaliação do desequilibro de impulsos originado
pela escavação da trincheira.
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Parede moldada ↔ plate

Modelo Constitutivo: Hardening-Soil

Vigas anelares ↔ fixed-end-anchor

Modelo 2D
Axissimétrico

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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Parede moldada ↔ plate

Modelo Constitutivo: Hardening-Soil

Escoras ↔ fixed-end-anchor

Modelo 2D
Estado Plano de Deformação

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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Painéis de parede moldada ↔ plate

Modelo Constitutivo: Hardening-Soil

Escoras e vigas anelares ↔ beam

200m 150m

67m

elementos finitos:
137 692

nós:
2 065 380

Modelo 3D

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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Plate ↔ Painel de parede moldadaPlate ↔ Painel de parede moldada

Ligação rotulada entre painéis de 
parede moldada

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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Laje de travamento 
em betão armado

Painel ‘T’

Abertura

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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2D Axissimétrico 3D Global 

2D
Δu=5 mm

3D
Δu =6 mm

Deformação Horizontal

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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2D Axissimétrico 3D Global 

2D
M=272 kNm/m

3D
M=345 kNm/m

Diagrama de Momentos Fletores

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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2D Axissimétrico 3D Global 

2D
N=7864 kN/m

3D
N=6270 kN/m

Diagrama de Forças de Compressão Circunferencial1

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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2D EPD 3D Global 

2D
Δu=41mm

3D
Δu=35mm

Deformação Horizontal

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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2D EPD 3D Global 

2D
M=2381 kNm/m

3D
M=2552 kNm/m

Diagrama de Momentos Fletores

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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3D Global 

Deslocamentos Horizontais

Desativação de painéis para 
materialização da abertura

Δh=4mm
em ambos os 

modelos

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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3D Global 

Esforços Axiais nas Bandas de Lajes

Desativação de painéis para 
materialização da abertura

Ncompressão

3665kN/m

↓
5232kN/m

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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3D Global 

Pressões Hidrostáticas

Camada permeável em subpressão abaixo do 
fundo de escavação

↓
Interpolação de pressões hidrostáticas para 
simulação da execução de furos de alívio

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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2D Axissimétrico 

Análise de Percolação da Água

Confirmação da eficiência 
do comprimento de ficha 
das paredes moldadas no 
controlo da afluência de 

água ao fundo de 
escavação

Determinação do caudal 
afluente ao fundo da 

escavação Q=95L/dia

k=10-6 ms-1

k=10-10 ms-1

k=10-10 ms-1

k=10-5 ms-1

k=10-7 ms-1

Análise Numérica – Estrutura de Contenção
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Análise Numérica – Estrutura de Contenção

ΔM, horizontal = N x máxima excentricidade

σN,máx= N / largura mínima de contacto

Dimensionamento considerando cenário desvio de verticalidade (1%) 
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Análise Numérica – Estrutura de Contenção

Dimensionamento Painéis de Parede moldada

✓ Flexão vertical (M11) – Flexão simples

✓ Flexão horizontal (M22 + ΔM22) - Flexão Composta com N22 (esforço axial horizontal)

✓ Flexão de torsão M12 considerada em adição em modulo aos momentos vertical e horizontal (M11 e M22)

M11
M22

+ ΔM22
N2 N2

ΔM22=N2 x e
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Análise Numérica – Laje de Fundo

✓ Estimativa das deflexões na laje importante dados os requisitos dos equipamentos a instalar sobre esta

✓ Consideração da redução do módulo de elasticidade a longo prazo

Secção 3.1.4 (EC2)

Coeficiente de fluência φ
Ec* = Ec/(1+φ)

Ec* = Ec/(1+3,50)
✓ Verificou-se que dada a presença das microestacas o aumento da deformação a

longo prazo não é muito significativa

✓ Importante ainda determinar a rigidez das microestacas



17CNG 2021 | 86

Análise Numérica – Laje de Fundo

✓ Estimativa da rigidez das microestacas

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras

𝑠𝑇 = 𝑠𝑒 + 𝑠𝑁
𝑠𝑒 = 𝑁𝑒𝑘 × 𝐿𝐸𝐴𝑝 𝐸𝑝 𝑠𝑁 =  9 𝑁 𝑒𝑘𝑅 𝑑 − 2 𝐷

90
 

Deformação total

Deformação elástica ao nível do comprimento livre Deformação ao nível do bolbo de selagem *solos granulares

𝑁𝑒𝑘 - Esforço Axial𝐿𝐸 - Comprimento livre𝐴𝑝 - Área𝐸𝑝 - Modulo de elásticidade

𝑅 𝑑 - Resistência interface𝐷 – Diâmetro do bolbo de selagem𝐿𝐸 - Comprimento livre𝑁𝑒𝑘 - Esforço Axial
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Análise Numérica – Laje de Fundo

✓ Estimativa da rigidez das microestacas

✓ Rigidez microestacas – valor mínimo e valor máximo função da geologia local

✓ Valor mínimo – cenário critico para esforços e deformações ao nível da laje

✓ Valor máximo – cenário critico para o esforço axial das microestacas
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Análise Numérica – Laje de Fundo

✓ Dimensionamento bolbo de selagem das microestacas – Metodo de Bustamente

ZG Período Formação qs [kPa] α [-]

ZG4 Quaternário Unidade Laterítica 100 1,1

ZG3 Quaternário Unidade Saprolítica 100 1,1

ZG2 Quaternário Unidade Saprolítica 300 1,2

ZG1 Ordoviciano Grés de Pita 250 1,0

Sondagem
NSd

Compressão [kN]
NSdk

Tração [kN]

SB107 1535 1395

SB108 1707 1552

SB109 1254 1140

SB112 1333 1212

SB113 1436 1305

SB114 1417 1288

✓ Diâmetro furo 175mm

✓ L=28m
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Análise Numérica – Laje de Fundo

M11 diagrama de momentos (ENVE – Min.)

M11 diagrama de momentos (ENVE – Max.) 
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Análise Numérica – Laje de Fundo

Deslocamento vertical de longo prazo (ENVE) – UzDeslocamento vertical (ENVE) – Uz

Deflexões negativas
Combinação sem 

impulso hidrostático

-11mm imediato
-15mm longo prazo
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Análise Numérica – Laje de Fundo

Deslocamento vertical de longo prazo (ENVE) – UzDeslocamento vertical (ENVE) – Uz

Deflexões positivas
Combinação cem 

impulso hidrostático

22 mm imediato
25 mm longo prazo
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Análise Numérica – Laje de Fundo

Verificação de Segurança 
ao Estado Limite de Serviço

Deflexão positiva

L/250 = 30000/250 = 120mm

25mm < 120mm
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Soluções Adotadas

Laje de Fundo

- ELU – Flexão simples

- ELU – Esforço transverso

- ELU – Punçoamento

- ELU – Ligação Laje / Parede moldada

- ELS – Abertura de fendas

- ELS – Deformação admissível

Microestacas:

- ELU – Resistência da seção de aço

- ELU – Resistencia da interface solo / bolbo de selagem
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Análise Numérica - Regulamentos e Normas

IBC 2012 - International Building Code (2012).

ACI 318-14 - Structural Concrete Building Code (2014).

ASCE/SEI 7-10 - Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (2010).

PIP STS03001 - Plain and Reinforced Concrete Specification.

NP EN 206-1 - Concrete - Specification, performance, production and conformity.

EN 1992-1-1 - Eurocode 2 - Design of Concrete Structures.

EN 1997-1 - Eurocode 7 - Geotechnical Design.

EN 1538 - Execution of Special Geotechnical Work - Diaphragm Walls.

EN 12716 - Execution of Special Geotechnical Works - Jet Grouting.

NP-EN197 - Cement - Composition, specifications and conformity criteria.
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Plano de Instrumentação e Observação

OBJETIVO

✓ Gestão do risco associado aos trabalhos de escavação

✓ Validação dos pressupostos de projeto

✓ Aplicação atempada de medidas corretivas

DISPOSITIVOS

✓ Inclinómetros

✓ Alvos Topográficos

✓ Piezómetros
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Plano de Instrumentação e Observação

Inclinómetro

Alvo Topográfico
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Plano de Instrumentação e Observação

Inclinómetro

Alvo Topográfico
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Plano de Instrumentação e Observação

Inclinómetro

Alvo Topográfico



17CNG 2021 | 100

Plano de Instrumentação e Observação

FREQUÊNCIA DE LEITURAS

✓ Durante a execução da obra: semanal

✓ Primeiro ano após conclusão obra: 6 campanhas de leitura

✓ Entre segundo e quarto ano após conclusão: 3 campanhas de leitura 

✓ Após quarto ano: 2 leituras 

CRITÉRIOS DE ALERTA

✓ Deformação horizontal da Estrutura de Contenção

✓ Atenção: 7mm

✓ Alarme: 10mm
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Plano de Instrumentação e Observação

INCLINÓMETROS
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Plano de Instrumentação e Observação

INCLINÓMETROS
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Plano de Instrumentação e Observação

INCLINÓMETROS
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Plano de Instrumentação e Observação

INCLINÓMETROS
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Plano de Instrumentação e Observação

ALVOS 
TOPOGRÁFICOS

TT5

TT13

TT09

TT1

TT17
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Plano de Instrumentação e Observação

ALVOS 
TOPOGRÁFICOS

TT14

TT10

TT2

TT6



17CNG 2021 | 107

Plano de Instrumentação e Observação

ALVOS 
TOPOGRÁFICOS

TT7

TT11

TT15

TT19

TT3
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Plano de Instrumentação e Observação

ALVOS 
TOPOGRÁFICOS

TT8

TT4

TT20
TT12

TT16
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Plano de Instrumentação e Observação

ALVOS 
TOPOGRÁFICOS

1º Nível
2º e 3º Níveis
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Considerações Finais

❑ Importância de um estudo geológico geotécnico adaptado às soluções a implementar

❑ Importância dos estudos numéricos tridimensionais complementados com os estudos bidimensionais

❑ Importância da adoção de soluções compatíveis com a fase definitiva

❑ Importância do plano de instrumentação e observação na gestão do risco e avaliação das condições de
segurança da obra

❑ Importância do intenso trabalho de coordenação em fase de projeto entre as várias entidades envolvidas e
posteriormente em fase de obra na conclusão com sucesso
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Considerações Finais

BETÃO ARMADO
m3

PAINÉIS DE PAREDE MOLDADA - POÇO 6 761,40   

PAINÉIS DE PAREDE MOLDADA - TRINCHEIRA 7 617,16   

LAJE DE FUNDO - POÇO 1 065,99   
LAJE DE FUNDO - TRINCHEIRA 1 050,60   

OUTROS ELEMENTOS – VIGAS / ESCORAS / LAJES / PILARES 2 648,31

TOTAL 19 143,46

PRINCIPAIS QUANTIDADES
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Considerações Finais

MICROESTACAS AUTOPERFURANTES

TITAN 73/35 (S460NH)
uni ml

POÇO 428 11 984
TRINCHEIRA 255 5955

TOTAL 683 17939

PRINCIPAIS QUANTIDADES
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Considerações Finais

Vista da obra na fase de execução da parede moldada
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Processos Construtivos

Vista da obra na fase inicial dos trabalhos de escavação – Vista da viga anelar do 1º nível
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Processos Construtivos

Vista da obra na fase inicial dos trabalhos de escavação – Execução da segunda fase de escavação na 

frente norte e término da execução da viga anelar do 2º nível na frente sul
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Considerações Finais

Vista da obra na fase final dos trabalhos de escavação
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Considerações Finais

Vista da obra na fase de execução da laje de fundo
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Considerações Finais

Vista da obra na fase final dos trabalhos de ligação entre o poço e a trincheira
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Considerações Finais
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SOLUÇÕES DE ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA ADOTADAS NO 
LIDL BELENENSES EM LISBOA 
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LIDL BELENENSES IN LISBON 
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RESUMO 
 
No presente artigo são apresentadas as soluções de escavação e contenção periférica, 
necessárias à execução de 2 pisos semienterrados do empreendimento da nova loja 
Lidl Belenenses, localizado junto ao estádio do Restelo, com uma vista privilegiada 
sobre Belém e sobre o Tejo. A construção deste empreendimento requereu a execução 
de uma escavação do lote em cerca de 8 m, intersetando essencialmente formações da 
unidade do Cretácico e aterros recentes, decorrentes da construção do posto de 
abastecimento existente e do estádio. Por forma a possibilitar a escavação sem 
comprometer o bom funcionamento das zonas adjacentes, preconizou-se uma solução 
em talude com a execução de muros de contenção do tipo “Munique”, os quais, numa 
fase definitiva, irão servir de contenção de terras e acomodar a estrutura de pavimento 
da loja, composta por lajes “PI” pré-fabricadas. Estes muros, durante a fase provisória, 
serão travados com ancoragens e escoras metálicas. Tendo em conta a complexidade 
da geometria da estrutura, a qual se adapta à forma do estádio, e à necessidade de 
compatibilização do projeto de escavação com o de estruturas, optou-se por realizar 
este projeto através de ferramentas BIM, as quais possibilitam a conceção de um projeto 
com uma maior qualidade. Para além de alguns critérios de conceção adotados, são 
também apresentados os principais resultados do plano de instrumentação e 
observação proposto para a estrutura de contenção e infraestruturas vizinhas, os quais 
possibilitaram a adoção de soluções que permitiram minimizar o prazo da intervenção. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present paper describes the solutions of excavation and peripheral retaining walls 
required for the construction of two semi-underground floors of the upcoming Lidl 
Belenenses store, located next to Restelo stadium with a privileged view over Belém and 
the Tagus River. The construction of this enterprise comprises an 8 m depth excavation 
intersecting mainly Cretacic soils and backfill, the latter due to the construction of a gas 
station and the nearby stadium. To perform the excavation without disturbing the 
surrounding area, a retaining wall solution was adopted using “Munich” technology, 
which will support the ground floor structure, composed of prefabricated “PI” slabs. In a 
provisional stage, these walls will be braced by anchors and steel struts. Given the 
complexity of the structure’s geometry and the need to reconcile both excavation and 
structural projects, the project was modeled using BIM tools, enabling the design of a 
higher quality project. In addition to the design criteria, the main results of the proposed 
instrumentation and observation plan for the retaining structure and the nearby 
infrastructures are also presented, which allowed to minimize the intervention period. 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as soluções de escavação e contenção periférica, 
necessárias à execução de 2 pisos semienterrados do empreendimento da nova loja 
Lidl Belenenses, localizado junto ao estádio do Restelo, com uma vista privilegiada 
sobre Belém e sobre o Tejo. 
 
O edifício a construir apresenta uma área de implantação de cerca de 4800 m2, 
delimitada pela linha a vermelho apresentada na Figura 1, e será composto por 3 pisos, 
sendo dois semienterrados e um último de cobertura ajardinada. 
 

 

Figura 1 - Localização da nova loja Lidl junto às imediações do estádio do Belenenses 

 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos relativos à zona de implantação da obra 
 
A zona de implantação da obra era ocupada maioritariamente por um parque de 
estacionamento, pelo posto de abastecimento de combustível da Repsol e por algumas 
infraestruturas pertencentes ao clube de futebol “Os Belenenses” (bilheteiras e edifício 
com posto de transformação), as quais necessitaram de ser removidas antes da 
execução dos trabalhos de escavação e contenção periférica. 

  

2.2.    Condicionamentos relativos às confrontações da obra 
 
A área em estudo apresenta-se numa zona sem edificações vizinhas muito próximas, 
estando delimitada por algumas infraestruturas e arruamentos, as quais condicionaram 
as soluções de contenção desenvolvidas (Figura 2): 

• A Norte encontra-se limitada, em todo o seu desenvolvimento, pelo estádio do 
Belenenses, destacando-se a proximidade das torres de iluminação do mesmo. 
Nesta mesma frente encontra-se também um arruamento muito próximo da zona 
de escavação, o qual se manteve transitável durante toda a execução da obra; 



• A Sul encontra-se delimitada pela avenida do Restelo e pelo parque de 
estacionamento existente; 

• A Este encontra-se delimitada pela rua dos Jerónimos e a avenida da Ilha da 
Madeira; 

• A Oeste encontra-se delimitada pelo campo de futebol pertencente ao 
Belenenses e por uma escadaria de acesso às imediações do estádio, a qual 
teve que ser reposta após a execução dos trabalhos de escavação. 

 

 

Figura 2 - Limitação da área em estudo. Da esquerda para a direita e de cima para baixo: vista 
Norte, vista Sul, vista Este e vista Oeste 

   
As soluções propostas foram desenvolvidas com base neste enquadramento, prevendo-
se um comportamento das soluções desenvolvidas compatíveis com as confrontações 
e infraestruturas existentes, durante e após a execução da escavação 
 
2.3. Condicionamentos geológicos-geotécnicos 
 
O reconhecimento geológico-geotécnico e hidrogeológico da área em estudo foi 
realizado através de duas campanhas de prospeção geotécnica, as quais contemplaram 
ao todo a execução de 7 sondagens mecânicas, acompanhadas de ensaios de 
caracterização in situ SPT. 
 
De acordo com o relatório geológico-geotécnico da prospeção realizada em 
complemento com a carta geológica do concelho de Lisboa, identificou-se um ambiente 
geológico composto essencialmente por um substrato calcário, quer em estado rochoso 
como arenoso, com diferentes graus de alteração e fracturação, atribuído à unidade 
cretácea, designada na literatura de especialidade por “Formação da Bica” (C2

Bi), 
recoberto por aterros contemporâneos (At). 
 
A prospeção realizada permitiu identificar espessuras de aterro variadas entre 1.00 m e 
5.50 m, associadas à construção do estádio, parque de estacionamento e posto de 
abastecimento. Estes materiais apresentam características heterogéneas, sendo 
maioritariamente compostos por areias siltosas revestido por pedra da calçada ou 



pavimento betuminoso, elementos pétreos de basalto e calcário ou argamassa de 
dimensões variadas. Subjacente a estes depósitos de aterro surge um substrato da 
“formação da Bica”, sendo este constituído por siltes argilosos em zonas mais próximas 
da superfície com NSPT variáveis entre 11 e 32 pancadas, mas também por maciços 
rochosos em profundidade, mediamente a muito alterados e com carsificação 
generalizada, denotando um incremento gradual de resistência em profundidade. Esta 
formação possui alguma heterogeneidade em profundidade, apresentando quer rocha 
a partir de 3.50 m, quer terrenos de mediana capacidade até aos 8.50 m, com registos 
de NSPT acima das 60 pancadas. 
 
Apesar da zona de implantação da loja se localizar numa zona em vale, a prospeção 
realizada não encontrou qualquer nível de água, pelo que a estrutura de contenção não 
teve interferência no regime hidrogeológico local. 
 
A análise do dispositivo geológico-geotécnico resultante da campanha de prospeção 
permitiu individualizar 4 horizontes geotécnicos, com base na caracterização 
macroscópica da amostragem recolhida através das sondagens. No Quadro 1 
apresentam-se os parâmetros geomecânicos adotados na modelação do 
comportamento das diferentes zonas geotécnicas consideradas. 
 

Quadro 1 - Parâmetros geomecânicos dos horizontes geotécnicos identificados 

Horizonte 
geotécnico 

Formação NSPT 
 

(kN/m3) 
c’ 

(kPa) 
’ 
(º) 

Es 
[MPa] 

ZG1A Maciços calcários alterados >60 21.0 30 33 100 

ZG1B Maciços calcários muito alterados >60 19.0 20 30 75 

ZG1C Calcários decompostos 11-32 18.0 5 27 30 

ZG2 Aterro <10 17.5 - 26 5 

 
 
3. SOLUÇÕES PROPOSTAS 
 
Na conceção das soluções preconizadas no âmbito da presente obra procurou-se, para 
além da necessária contenção dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 

• Controlar as deformações nos terrenos e infraestruturas envolventes à 
escavação, permitindo ainda a fácil adaptação da solução a eventuais 
singularidades de natureza geológica e geotécnica; 

• Procurar garantir facilidade, rapidez e segurança de execução; 
• Definir soluções com o maior equilíbrio técnico-económico, integrando para tal e 

sempre que viável, os elementos necessários para a fase provisória na solução 
da fase definitiva. 

 
Tendo em conta os condicionamentos existentes, em particular topográficos, 
geológicos-geotécnicos e de ocupação de vizinhança, preconizou-se para a 
generalidade dos trabalhos de contenção periférica, a adoção de uma solução em talude 
com a e execução de muros tipo “Munique” travados por ancoragens e escoras 
metálicas, numa fase provisória, e pela estrutura do pavimento da loja, composta por 
lajes “PI” pré-fabricadas, numa fase definitiva. Esta solução foi concebida para as zonas 



1, 2 e 3, correspondendo estas à implantação da nova loja Lidl e à nova escadaria de 
acesso ao estádio e à cobertura ajardinada. 
 
Para as zonas 4 e 5 de acesso ao estádio preconizou-se a realização de um muro de 
betão armado em consola apoiado em microestacas para compatibilização dos arranjos 
exteriores com o estádio do Belenenses. 
 
Apresenta-se na Figura 3 a identificação das diversas zonas de escavação na zona de 
implantação da nova loja Lidl. 
 

 

Figura 3 - Divisão das zonas de escavação e contenção periférica da loja Lidl e envolvente 

 
3.1. Zona 1, 2 e 3 – Contenção do tipo muros de “Munique” 
 
A solução em causa apresenta uma grande versatilidade e tem como principal vantagem 
o facto de permitir executar, durante a escavação, a parede definitiva, podendo o 
número de travamentos, ser redefinidos em fase de obra, em função das reais 
características dos terrenos escavados, assim como dos resultados do plano de 
instrumentação e observação proposto. Esta tecnologia consiste na execução, de cima 
para baixo, de uma parede em betão armado constituída por painéis primários e 
secundários, os quais se encontram suportados por microestacas provisórias 
executadas antes do início dos trabalhos de escavação. A estabilidade da parede face 
aos impulsos do terreno e sobrecargas é garantida, na fase de escavação, pela 
colocação de elementos provisórios como ancoragens e escoras metálicas nos cantos 
e, na fase definitiva, pelas lajes da própria estrutura. 
 
No presente caso definiu-se uma parede com uma espessura teórica mínima de 40 cm, 
permitindo assim acomodar o apoio das “lajes PI” pré-fabricadas, assim como o apoio 
dos pilares pré-fabricados de betão. Os painéis constituintes da parede de contenção 
apoiaram provisoriamente em microestacas verticais com secção tubular, em aço de 
alta resistência N80 (API 5A) de perfis Ø 88,9x7.5 mm e Ø 88,9x9.0 mm e, embebidas 
no interior da parede. Estes elementos foram colocados em furos de 6" (150 mm) de 
diâmetro e selados, através de injeção repetitiva e seletiva (IRS) com válvulas 
antirretorno e obturador duplo, no comprimento correspondente ao bolbo de selagem, 
localizado abaixo da cota final de escavação, no substrato competente (NSPT ≥ 60) e 



geologicamente estável. Foram obtidos bolos de selagem de 3 e 4 m (Bustamante e 
Doix, 1985). 
 
Foram preconizados um a dois níveis de travamentos, consoante a altura de escavação 
e as zonas geotécnicas no tardoz, materializados por escoras metálicas e ancoragens 
(Figura 4). As escoras metálicas foram materializadas por perfis do tipo HEB180 e 
HEB200 de aço S275 e as ancoragens, constituídas por 4 cordões de 0,60”, foram 
definidas para um pré-esforço útil de 350 e 450 kN. Estes elementos foram também 
inseridos em furos de diâmetro 6" (150 mm) de diâmetro e selados, através de injeção 
repetitiva e seletiva (IRS) com válvulas antirretorno e obturador duplo, no comprimento 
correspondente ao bolbo de selagem de 5 m, localizado no substrato competente (NSPT 
≥ 60) e geologicamente estável. 
 

 

Figura 4 - Execução da solução do tipo muros de "Munique" 

 
Em conjunto com este tipo de solução, preconizou-se também, nas zonas onde não 
havia interferências com infraestruturas, uma solução em talude de escavação   (Figura 
5). A geometria dos taludes proposta regeu-se por inclinações do tipo 2/3 (V/H) por 
forma a verificar a estabilidade da mesma. 
 

 

Figura 5 - Solução em talude e microestacas para a execução da solução do tipo muros de 
Munique 



4. DIMENSIONAMENTO 
 
De forma a analisar comportamento da estrutura de contenção no que se refere a 
esforços e deformações, foi utilizado o programa de elementos finitos Plaxis 2D, 
particularmente vocacionado para o efeito, simulando todas as fases construtivas. Para 
efeitos de modelação do terreno foram utilizados os parâmetros apresentados no 
Quadro 1. 
 
A análise desenvolvida consistiu no estudo de secções tipo consideradas como 
representativas e mais condicionantes, com o intuito de avaliar as deformações, estados 
de tensão, esforços nos elementos constituintes da solução e a estabilidade da 
escavação a conter, bem como estimar os incrementos de deformação em estruturas e 
infraestruturas vizinhas à escavação. 
 
Apresenta-se na Figura 6 uma das secções tipo modeladas e os resultados das 
deformações horizontais no tardoz da contenção para a fase final da contenção em que 
já estariam executados os dois níveis de ancoragens. A deformação horizontal máxima 
na última fase de escavação é de 8.4 mm sendo este um valor perfeitamente compatível 
com o bom desempenho de todas as estruturas e infraestruturas vizinhas para uma 
contenção com cerca de 8 m de altura. 
 

 

Figura 6 - Modelação da secção tipo da contenção periférica e deslocamentos horizontais na 
fase final da escavação 

 
 
5. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS BIM 
 
Tendo em conta a complexidade geométrica da estrutura, a qual se adapta à forma do 
estádio, e à necessidade de compatibilização logo em fase de projeto das diversas 
especialidades, optou-se pela produção de projeto e compatibilização/coordenação em 
ambiente BIM, utilizando ferramentas fornecidas pela Autodesk, nomeadamente o Revit 
para modelação dos elementos, e o BIM360 para compatibilização das especialidades. 



O uso deste tipo de ferramentas mostrou-se muito valioso na medida em que foi possível 
dois tipos de construção (pré-fabricada e in situ) interligarem-se harmoniosamente, para 
que, na fase de execução da obra, não surgissem praticamente erros de 
compatibilização. 
 

 

Figura 7 - Compatibilização dos projetos de escavação e contenção periférica e de estruturas 

 
Na Figura 7 é possível verificar a interligação entre os elementos pertencentes à 
estrutura provisória e definitiva, nomeadamente no que diz respeito à localização dos 
elementos de travamento das paredes (escoras e ancoragens), os quais não interferem 
com os elementos da estrutura pré-fabricada (lajes PI e pilares). 
 
 
6. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, e conforme prática corrente neste tipo de 
intervenções, foi definido um plano de instrumentação e observação com o objetivo de 
garantir a realização, em condições de segurança e de economia, dos trabalhos 
relativos à escavação e à construção das estruturas de contenção, assim como a análise 
do comportamento das estruturas e infraestruturas vizinhas durante a execução desta 
fase de obra. Neste enquadramento, foram propostos os seguintes aparelhos, definindo, 
sempre que possível, seções de instrumentação: 

• 13 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados da contenção periférica 
e pela fachada do estádio do Belenenses e torres de iluminação; 

• 1 célula de carga, para aferição da carga instalada numa ancoragem; 

• 4 inclinómetros, distribuídos pelos vários alçados da contenção periférica; 
• 1 sismógrafo com localizações variáveis para aferição de vibrações nas 

construções vizinhas, durante os trabalhos de escavação em rocha. 
 
Com base na modelação realizada através do programa de elementos finitos citado, 
foram definidos os critérios de alerta e de alarme para todos os aparelhos e para todas 
as estruturas e infraestruturas monitorizadas. Foram igualmente definidas medidas de 
reforço, caso os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. 
 
Os resultados obtidos permitiram comprovar a adequação das soluções implementadas 
e dos parâmetros geomecânicos considerados na modelação das mesmas soluções. O 
plano de instrumentação e observação permitiu ainda identificar que os terrenos 
intersetados, em algumas zonas, correspondiam a um maciço rochoso com 



características melhores que as definidas em projeto, possibilitando assim a redução do 
número de travamentos a realizar, a realização de taludes com uma maior inclinação e 
a abertura de painéis da parede de contenção de maiores dimensões, sem comprometer 
a estabilidade da escavação e das infraestruturas vizinhas. 
 

 

Figura 8 - Resultados da instrumentação da obra de escavação (alvos topográficos e 
inclinómetro I1) 

 

Pela análise dos resultados da instrumentação da obra apresentados na Figura 8 é 
possível constar que todos os alvos topográficos instalados apresentam deformações 
em x e em y inferiores aos critérios de alerta e alarme definidos e que a deformação 
horizontal medida no topo do inclinómetro I1 de cerca de 6 mm é perfeitamente 
compatível com o bom desempenho de todas as estruturas e infraestruturas vizinhas. 

 

As medições das vibrações resultantes do desmantelamento de rocha apresentam-se 
inferiores ao limite de alarme, sendo que, na sua maioria, os valores ficam abaixo do 
limite de alerta (Figura 9). Os dois valores de velocidade de pico superiores ao limite de 
alarme são atribuídos a erros relacionados com o aparelho, pelo que deverão ser 
desconsiderados. 

 

 

Figura 9 - Resultados da instrumentação da obra de escavação (medição da vibração pelo 
sismógrafo) 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O artigo em questão pretende apresentar vantagens do uso da tecnologia de muros de 
Munique para a execução de contenções periféricas de escavações, em especial a sua 
versatilidade e adaptabilidade às condições reais da obra. Este tipo de solução permite 
a realização de alterações à solução inicialmente preconizada, no que diz respeito à 
painelização e ao número de travamentos provisórios a realizar, reduzindo a prazo de 
intervenção e, consequentemente, o seu custo. 
 
Ainda, de salientar que o uso de ferramentas BIM em projetos de escavação e 
contenção periférica é crucial no desenvolvimento de um projeto mais completo, com 
menos erros e, consequentemente, com uma maior qualidade final em obra. Esta 
ferramenta permite aos projetistas compreender de uma forma mais simples a estrutura 
como um todo, bem como de ter em atenção todos os pormenores, nomeadamente no 
que diz respeito à compatibilização com as restantes especialidades. 
 
Por último, no contexto do imprescindível acompanhamento de uma obra com as 
características da presente, destaca-se o papel do plano de instrumentação e 
observação proposto, como ferramenta pró-ativa na implementação atempada de 
medidas que possam assegurar a execução e manutenção da obra em condições de 
segurança e de economia. 
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RESUMO 
 
No presente artigo é apresentada a solução de escavação e contenção periférica, 
necessária à execução de 2 pisos enterrados do empreendimento Jardim de São 
Mamede, em construção na Rua da Imprensa Nacional, nº 67 a 69, Lisboa. Além da 
solução técnica desenvolvida, ilustra-se a complexidade da mesma tendo em vista a 
sua compatibilidade com as estruturas existentes a manter e a demolir. São descritos 
os principais condicionamentos, nomeadamente: geológicos e geotécnicos e de 
vizinhança, destacando-se as estruturas vizinhas, algumas centenárias, bem como 
uma galeria pertencente ao Aqueduto das Águas Livres. A construção dos edifícios 
constituintes do empreendimento, requereu a execução de uma escavação, de cerca 
de 6m de profundidade, intersectando essencialmente camadas de aterros, que 
atingem por vezes 6m, e formações do Miocénico, Cretácico e Complexo Vulcânico de 
Lisboa. Devido à complexidade da intervenção, em parte justificada pelas estruturas 
existentes no lote e seus limites, optou-se por realizar a escavação de cerca de 6m 
recorrendo à tecnologia de “Berlim Definitivo”, com travamentos materializados por 
ancoragens, escoras metálicas e tirantes, tendo em vista assegurar uma reduzida 
perturbação do solo e infraestruturas envolventes. Além dos critérios de conceção e 
dimensionamento das soluções desenvolvidas, são também apresentados os 
principais resultados relativos à monitorização da estrutura de contenção e estruturas 
vizinhas, sendo feita uma análise comparativa do comportamento destas ao longo da 
escavação com os valores estimados em fase de projeto. 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the design and executed solutions for the peripheral retaining 
walls, required for the construction of the 2 underground floors of the Jardim de São 
Mamede buildings, located in Lisbon. In addition to the technical solution developed, is 
illustrated the complexity in view of its compatibility with existing structures to maintain 
and demolish. The main conditions are described, namely: geological and 
geotechnical, neighbor structures and infrastructures, some of them centuries old, as 
well as a gallery belonging to the Águas Livres Aqueduct. The construction requires an 
excavation, about 6m deep, intersection of landfills, which reach 6m, and formations of 
the Miocene, Cretaceous and Lisbon Volcanic Complex. Due to the complexity of the 
intervention, partly justified by the existing structures in the lot and in its limits, it was 
decided to excavate about 6m using the technology of “Berlin Definitive”, braced by 
anchors, steel rods and steel props, having with a view to ensuring reduced soil 
disturbance and surrounding infrastructure. The main design and execution criteria are 
presented as well as the main results of the Monitoring and Survey Plan, including the 
comparison between the design and the “in-situ” values. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo é apresentada a solução de escavação e contenção periférica, 
necessários à execução de 2 pisos enterrados do empreendimento Jardim de São 
Mamede em construção na Rua da Imprensa Nacional, nº 67 a 69, Lisboa. O lote 
intervencionado era composto por diversas estruturas, de diferentes épocas e 
diferentes tipos de sistemas estruturais. 
 
A Sul do lote existia um edifício, do final do século XIX, início do século XX, com uma 
área de implantação de cerca de 315m2. O edifício em causa contemplava uma cave, 
um piso térreo e um piso elevado, e foi parcialmente demolido, tendo sido mantidas as 
salas do piso 0, devido à relevância histórica dos seus adornos. Adjacente a este 
edifício surge outro, de época semelhante, com área de implantação de 173m2, que 
possui um piso térreo e um piso elevado, e que será integralmente demolido. O 
sistema estrutural destes edifícios centenários é constituído por paredes periféricas de 
alvenaria de pedra ordinária, paredes interiores de alvenaria de tijolo maciço, por 
vezes com elementos de madeira, e os pavimentos e cobertura são de madeira. 
 
Por sua vez, a Norte, existia um edifício composto por 3 blocos distintos, separados 
por juntas, tendo cada um dimensões de cerca de 12m x 11m, com 8 pisos elevados e 
um embasamento comum ao nível dos 2 pisos inferiores, com dimensões de 40m x 
19m. Este conjunto de edifícios, que ao nível do piso -2 apresenta um desnível de 
cerca de 6m para a Travessa de Noronha, será demolido, mantendo-se a fachada 
principal de notáveis dimensões. Sendo a sua construção realizada nos anos 60, 
apresentavam já um sistema estrutural de pórtico de betão armado. 
 
Entre os dois conjuntos de edifícios, a Sul e a Norte, existia um muro de contrafortes 
que permitia a diferença de cota de cerca de 3m, entre a cota do piso 0 do lote 
intervencionado e os logradouros dos edifícios vizinhos. 
 
Na vista aérea apresentada na Figura 1, é possível identificar a implantação da obra, 
bem como algumas das mais relevantes confrontações e condicionamentos do lote em 
estudo. 
 

 
Figura 1 – Vista aérea do lote intervencionado (Google Earth) 



2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
Tendo em vista a caracterização do comportamento geotécnico associado aos 
terrenos ocorrentes no local, foi executada uma campanha de prospeção geotécnica, 
envolvendo a execução de 6 sondagens mecânicas à rotação, acompanhadas da 
realização de ensaios de caracterização in situ, SPT, tendo em duas delas sido 
instalados piezómetros de tubo aberto. Complementarmente, foram executados 13 
poços de inspeção com o objetivo de melhor caracterizar as fundações existentes 
 
Como indicado no Relatório do Estudo Geológico-Geotécnico, e de acordo com Carta 
Geológica de Lisboa, o ambiente geológico é caracterizado pela ocorrência de 
terrenos pertencentes ao Miocénico e ao Cretácico. As formações do Miocénico, M|

1 – 
“Argilas e Calcários dos Prazeres”, caracterizam-se por argilas e margas de lagunas 
litorais. As formações do Cretácico, correspondem ao β – Complexo Vulcânico de 
Lisboa, são formados por lavas, piroclastos, filões e chaminés, por vezes com 
intercalações Vulcano-sedimentares. Estas formações encontram-se cobertas por 
aterros (At). 
 
A prospeção realizada veio confirmar que o cenário geológico-geotécnico é 
caracterizado, superficialmente, por depósitos de aterro (At), com espessura variável 
entre 2m e 6m. Estes materiais apresentavam características heterogéneas, sendo 
formados por argilas, por vezes ligeiramente arenosas, apresentando fragmentos de 
rocha e restos de alvenaria decorrentes da ocupação humana. Subjacente ao depósito 
de aterros surge um substrato, com espessura variável entre 1.5m e 4.5m e valores de 
NSPT entre 5 e 36 pancadas, caracterizado por Margas, com intercalações arenosas, 
por argilas e por formações do Complexo Vulcânico de Lisboa com intercalações 
Vulcano-sedimentares. Inferiormente, e até à profundidade máxima atingida pelas 
sondagens, surge um substrato competente, com registos de NSPT acima das 60 
pancadas, composto por Margas e Argilas da formação das Argilas e Calcários dos 
Prazeres (MPr), CVL com intercalações Vulcano-Sedimentares e Basaltos do CVL (β). 
Por último, e apenas numa das sondagens, foi detetado um horizonte composto por 
Margas e calcários fossilíferos, carsificados, pouco a medianamente alterados com 
fraturas afastadas. O dispositivo geológico mostrou-se pouco produtivo, tendo sido 
detetada água em duas sondagens, ligeiramente abaixo da cota final de escavação, 
cuja produtividade se confirmou como dependente do regime pluviométrico. 
 
No Quadro 1 apresentam-se os parâmetros geomecânicos adotados na modelação do 
comportamento das diferentes zonas geotécnicas consideradas. 
 

Quadro 1 - Parâmetros geomecânicos 
Horizonte 
geotécnico Formação NSPT  

(kN/m3) 
’ 
(º) 

c’ 
(kPa) 

Es 
[MPa] 

ZG4 Aterros 4-23 18 30 0 7 

ZG3 
Margas, com intercalações arenosas, 

argilas e formações do CVL com 
intercalações Vulcano-sedimentares 

5-36 19 30 20 12 

ZG2 
Argilas e Calcários dos Prazeres ou CVL 
com intercalações Vulcano-sedimentares 

e basaltos do CVL 
60 18 35 40 40 

ZG1 Margas e calcários fossilíferos, 
carsificados 

60 e 
rochoso 

18-20 40 200 100 



2.2. Condicionamentos relativos às confrontações do edifício 
 
O recinto da escavação insere-se numa zona fortemente urbanizada da cidade de 
Lisboa, encontrando-se na sua vizinhança imediata diversas edificações, algumas 
centenárias, e respetivos logradouros, arruamentos e infraestruturas. Assim sendo, foi 
necessário desenvolver soluções compatíveis com a preservação da integridade das 
referidas estruturas e infraestruturas, assegurando, ainda, todas as condições de boa 
funcionalidade das mesmas. Enunciam-se de seguida as principais confrontações: 

• Rua da Imprensa Nacional, a Sul; 
• Travessa do Noronha, a Norte; 
• Edifícios vizinhos e respetivos logradouros, a Nascente, nomeadamente: 

o Edifício com 5 pisos elevados sem caves, junto à Rua da Imprensa 
Nacional; 

o Edifício com 7 pisos elevados com uma cave, junto à Travessa do 
Noronha; 

• Logradouros de edifícios vizinhos, a Poente. 
 
2.3. Condicionamentos relativos ao Edifício Centenário a Demolir Parcialmente, 

junto à Rua da Imprensa Nacional 
 
Como se pode observar na Figura 1, existe uma zona de confrontação entre a área de 
escavação e o edifício junto à Rua da Imprensa Nacional. Ora, nesta zona será 
efetuada a demolição do edifício, contudo a tardoz da escavação serão mantidas as 
salas de notável relevância histórica, cujas paredes periféricas coincidem com os 
limites de escavação. 
 
2.4. Condicionamentos relativos ao Bloco de Edifício de Betão a Demolir, junto à 

Travessa do Noronha 
 
Como referido o bloco de edifícios em questão apresentava já duas caves, pelo que 
não foi necessária realizar escavação nesta zona. No entanto, como foi realizada a 
demolição de toda a estrutura, mantendo-se apenas a fachada, foi necessário pensar 
na contenção da periferia das caves, uma vez que as lajes responsáveis pelo 
travamento em questão, deixariam de lá estar em fase provisória. 
 
2.5. Condicionamentos relativos ao Muro de Contrafortes existente no limite 

Nascente do Lote 
 
Entre os dois conjuntos de edifícios, a Sul e a Norte, existia um muro de contrafortes 
que permitia a diferença de cota de cerca de 3m, entre a cota do piso 0 do lote 
intervencionado e os logradouros dos edifícios vizinhos. 
 
Uma vez que era pretendido efetuar a demolição dos contrafortes, dispostos para o 
interior do lote, e realizar uma escavação de cerca de 7m na zona em questão, foi 
necessário elaborar um sistema de travamento provisório, cujo funcionamento fosse 
compatível com o atrás citado e, paralelamente garantisse a menor perturbação 
possível nas zonas contidas pelo muro existente. 
 



3. SOLUÇÕES PROPOSTAS E ADOTADAS 
 
Na conceção das soluções de contenção periférica procurou-se, para além da 
necessária contenção vertical dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 

• Controlar as deformações nos terrenos, construções e infraestruturas 
envolventes à escavação, permitindo ainda a adaptação da solução a possíveis 
singularidades de natureza geológica e geotécnica; 

• Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e 
infraestruturas adjacentes; 

• Definir soluções com o menor prazo de execução e o menor custo associado 
possível, integrando para tal e sempre que viável, os elementos necessários 
para a fase provisória da obra de contenção periférica na solução para a fase 
definitiva da mesma. 

 
Atendendo aos principais condicionamentos existentes, anteriormente apresentados, 
optou-se por conceber e por executar uma solução de contenção periférica com 
recurso à tecnologia do tipo Berlim definitivo. Esta foi horizontalmente travada por 
ancoragens, escoramentos e tirantes provisórios, e pode ser categorizada em quatro 
soluções tipo, que diferem, particularmente, no que toca ao faseamento construtivo. 
Estas são de seguida apresentadas e ilustradas na Figura 2: 
 

• Solução 1 – Contenção do tipo Berlim Definitivo, travada por ancoragens, 
escoramentos e tirantes provisórios; 

• Solução 2 – Contenção do tipo Berlim Definitivo, travada por ancoragens, 
escoramentos e tirantes provisórios, simultaneamente compatível com 
recalçamento de paredes existentes a conservar; 

• Solução 3 - Contenção do tipo Berlim Definitivo, travada por ancoragens, com 
faseamento compatível com desmonte de contrafortes de muro existente; 

• Solução 4 – Parede de reforço aplicada sob parede existente, travada por 
ancoragens; 

 

 
Figura 2 – Planta com localização das soluções de contenção periférica 

 



3.1. Solução 1 – Contenção do tipo Berlim Definitivo 
 
Tendo por base os condicionamentos descritos, em particular geológico-geotécnicos e 
de ocupação da vizinhança e do próprio lote, preconizou-se para a generalidade dos 
trabalhos de contenção periférica a adoção de uma solução do tipo Berlim Definitivo. 
 
A solução em causa apresenta como grande vantagem a versatilidade, podendo a 
solução ser adaptada em obra, nomeadamente no que toca à geometria dos painéis, 
que poderá ser ajustada em função da real implantação de estruturas e fundações 
existentes, bem como quanto ao número e disposição de travamentos, cujo reajuste 
poderá ser efetuado em função das reais características dos terrenos escavados, e do 
comportamento da parede, recorrendo para tal ao Plano de Instrumentação e 
Observação proposto. A tecnologia de Berlim Definitivo consiste, basicamente, na 
execução faseada, de cima para baixo, de painéis de betão armado apoiados em 
microestacas, sendo estas executadas antes do início dos trabalhos de escavação, e 
cuja função é suportar as cargas verticais a que a contenção está sujeita. A 
estabilidade da parede, face aos impulsos do terreno, durante as operações de 
escavação, é garantida pela execução de ancoragens e/ou pela colocação de escoras 
metálicas de canto. Em fase definitiva, as lajes da própria estrutura são as 
responsáveis pela estabilidade da parede de contenção. 
 
Neste caso definiu-se uma parede de betão armado com 0.30m de espessura, sendo 
esta constante em todos alçados da escavação. Os painéis da parede de contenção 
apoiaram provisoriamente em microestacas, materializadas por tubos em aço N80 
(API 5A) de perfis 168,3x11mm, 139,7x10mm e 88,9x9mm. Estas foram ligadas 
aos painéis recorrendo a cachorros metálicos. Os comprimentos totais das 
microestacas foram definidos por forma a serem compatíveis com a localização do 
respetivo bolbo de selagem no substrato competente (NSPT ≥ 60) e geologicamente 
estável. Foi efetuada uma furação 250mm para a colocação destes elementos, 
sendo os tubos submetidos a injeção de preenchimento e de selagem, realizada 
através de sistema IRS, com recurso a válvulas anti-retorno e a obturador duplo, 
obtendo bolbos de selagem de 4 a 6m (Bustamante e Doix, 1985). O equilíbrio da 
contenção periférica na fase provisória será garantido pela instalação de dois a três 
níveis de travamentos, materializados por tirantes, escoras e ancoragens. Desta 
forma, definiu-se para as escoras metálicas perfis do tipo HEB200 e HEB180. Por sua 
vez, as ancoragens, na sua generalidade constituídas por 4 ou 5 cordões de 0,60”, 
acomodaram cargas de pré-esforço útil entre 400 e 700kN. Foi efetuada uma furação 
150mm para selagem das ancoragens, sendo esta definida em formações 
competentes e geologicamente estáveis em relação à geometria total da escavação, 
através de sistema IRS, recorrendo a obturador duplo e válvulas anti-retorno. As 
ancoragens foram executadas com inclinações e comprimentos variáveis, com 
comprimentos de selagem mínimos de 5 a 6m (Bustamante e Doix, 1985). 
 
3.2. Solução 2 – Contenção do tipo Berlim Definitivo, compatível com 

recalçamento de paredes existentes a conservar 
 
Como referido, o edifício centenário a demolir parcialmente apresentava já uma cave, 
no entanto a cota de escavação decorrente da intervenção surgia a cerca de 4.3m, 
abaixo do piso existente. Desta forma, tendo em vista realizar a escavação, foi 
necessário recalçar a parede confrontante com o limite da escavação, previamente 
reforçada, garantido desta forma um comportamento adequado e, por sua vez, a 
manutenção das salas a preservar. A solução em causa, ilustrada na Figura 3, diverge 
da solução 1 apenas no facto de a viga de coroamento ter simultaneamente função de 



recalçamento, e as microestacas dupla função de suporte da parede recalçada, bem 
como dos painéis constituintes da estrutura de contenção periférica. 
 

 
Figura 3 – Vista da solução 2, aplicada em fase de obra 

 
3.3. Solução 3 – Contenção do tipo Berlim Definitivo, compatível o Muro de 

Contrafortes existente no limite Nascente do Lote 
 
Sendo pretendido efetuar a demolição dos contrafortes disposto para o interior do lote, 
e realizar uma escavação de cerca de 7m na zona em questão, foi necessário elaborar 
um sistema de travamento provisório, cujo funcionamento fosse compatível com o 
atrás citado e, paralelamente, garantisse a menor perturbação possível nas zonas 
contidas. Posto isto, definiu-se que os painéis primários e respetivas ancoragens, 
deveriam ser executados entre contrafortes, e apenas e só após a blocagem das 
ancoragens, proceder-se ia à demolição dos contrafortes. Por fim, seriam executados 
os painéis secundários, na zona previamente ocupada pelos contrafortes. A solução 
em causa é ilustrada na Figura 4. 
 

 
Figura 4 – Vista da solução 3, aplicada em fase de obra 



3.4. Solução 4 – Parede de reforço ancorada sob parede existente 
 
Ao realizar a demolição da estrutura, o muro existente na periferia da cave, que 
permitia o desnível entre a cave vizinha e o piso -2 do edifício, deixaria de estar 
travado pelas lajes da estrutura, pelo que foi necessário definir travamentos 
provisórios na zona em questão. Para contenção desta zona procedeu-se ao reforço 
da parede existente com uma lâmina de betão de 5cm ancorada. A solução em causa 
é ilustrada na Figura 5. 
 

 
Figura 5 – Vista da solução 4, aplicada em fase de obra 

 
4. DIMENSIONAMENTO 
 
O comportamento da estrutura de contenção periférica foi analisado através do 
programa de elementos finitos PLAXIS 2D. Alguns resultados da modelação adotada 
são apresentados na Figura 6. 
 

 
Figura 6 – Modelo de elementos finitos (deslocamentos horizontais na fase final da escavação),  
 
A análise realizada consistiu no estudo do comportamento da contenção periférica, 
para as principais fases de escavação, com base na modelação de seções tipo, 
representativas das condições de geometria e geológico-geotécnicas da contenção 



periférica. Com base nesta análise, avaliaram-se os principais parâmetros de 
dimensionamento da estrutura de contenção, nomeadamente esforços e deformações, 
estados de tensão e a estabilidade do maciço a conter, bem como ainda estimar os 
incrementos de deformação em estruturas e infraestruturas vizinhas. 
 
5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, e conforme prática corrente neste tipo de 
intervenções, foi definido um Plano de Instrumentação e Observação (PIO), com o 
objetivo de gestão do risco associado à realização dos trabalhos de escavação e 
contenção periférica. No enquadramento descrito, e procurando definir seções de 
instrumentação, recorreu-se a 37 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados 
da contenção periférica e pelas fachadas dos edifícios vizinhos, complementados com 
5 células de carga, para aferição da carga instalada nas ancoragens; Com base na 
modelação realizada através do programa de elementos finitos citado, foram definidos 
os critérios de atenção e de alarme para todos os aparelhos e para todas as estruturas 
e infraestruturas monitorizadas. Foram igualmente definidas medidas de reforço, caso 
os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. 
 

 
Figura 7 – Alguns resultados da instrumentação da obra de escavação 

 
Na sua generalidade os resultados comprovam a adequação das soluções 
implementadas e dos parâmetros considerados na respetiva modelação. No entanto, a 
situação ilustrada na Figura 7, mostra que a parede de contenção apresentou uma 
tendência de deslocamento horizontal no sentido para fora da escavação, 
aproximando-se gradualmente do critério de alarme definido. Deduziu-se que tal 
fenómeno teria origem no excessivo pré-esforço aplicado nas ancoragens associado 
às fracas capacidades resistentes do horizonte ZG4, pelo que se procedeu-se ao alívio 
das mesmas em dois instantes, tendo em vista a estabilização dos deslocamentos 
apresentados. O fenómeno atrás explicitado permite concluir que a solução poderia ter 
sido eventualmente otimizada, em particular no que diz respeito ao número e 
disposição de ancoragens provisórias, força de pré-esforço e número de cordões. 
 
 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes, como de Aleixo, V; Tomásio, R; Pinto, F; e 
Cabral, A, (2018), demonstrou-se as vantagens de recorrer à tecnologia de Berlim 
Definitivo para executar a contenção periférica de escavações a realizar em meio 
urbano complexo e fortemente urbanizado, sem comprometer a segurança da obra e 
das construções e infraestruturas vizinhas. O artigo em questão reforça as vantagens 
desta solução, nomeadamente quando se pretende efetuar escavações em lotes 
fortemente urbanizados com estruturas, a manter e demolir, sendo por vezes de difícil 
previsão, em fase de projeto, as reais condições de escavação obtidas em fase de 
obra. A adaptabilidade e versatilidade deste tipo de solução, permite alterações em 
fase de obra, no que toca à geometria de painelização, bem como ao número, tipo e 
disposição dos travamentos provisórios. No entanto, estas deverão ser efetuadas 
paralelamente a um acompanhamento da obra, e desenvolvidas por um engenheiro 
geotécnico, preferencialmente da equipa de projeto. Devido ao faseamento construtivo 
que lhe está associado e, não obstante as vantagens atrás mencionadas, é relevante 
referir que a sua utilização deverá ser evitada no caso de existência de níveis de água. 
 

 
Figura 8 – Vista da obra após trabalhos de escavação, com estrutura definitiva em construção 

 
Sublinhou-se a importância do Plano de Instrumentação e Observação na gestão do 
comportamento da contenção periférica e estruturas vizinhas, confirmando-se ser uma 
ferramenta indispensável numa obra em meio urbano com características da presente. 
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RESUMO 
 
 

No presente artigo são apresentadas as soluções propostas para os trabalhos de 
escavação e contenção periférica, necessários à execução dos quatro pisos 
enterrados do parque de estacionamento subterrâneo do Arco do Cego, em Lisboa. 
São descritos os principais condicionamentos existentes, nomeadamente: geológicos 
e geotécnicos e de vizinhança, destacando-se a proximidade com a Estação Saldanha 
do Metropolitano de Lisboa, a Sul, bem como o edifício da Gare do Arco do Cego, a 
Nascente, onde se prevê a construção do futuro Innovation Center do Instituto 
Superior Técnico (IST). O recinto de escavação é ainda ladeado a Norte pela Av. João 
Crisóstomo, a Poente pela Av. Defensores de Chaves e a Sul pela Av. Duque de Ávila. 
Por forma a possibilitar a escavação, assegurando uma reduzida perturbação do solo 
e infraestruturas envolventes, prescreveu-se a execução de uma cortina de estacas 
moldadas em todo o perímetro do parque e, na zona da rampa exterior, à tecnologia 
“Berlim definitivo”, travadas através de ancoragens e escoramentos provisórios, em 
função dos diversos condicionamentos identificados. Além de serem abordados 
critérios de conceção e dimensionamento das soluções implementadas, são 
apresentados os principais resultados da instrumentação da obra. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the designed and executed solutions for the peripheral retaining 
walls, required for the construction of the four underground floors of Arco do Cego car 
parking, located in Lisbon. The main conditions are described, mainly: geological and 
geotechnical, as well neighborhood infrastructures, Saldanha Lisbon Metro station at 
the South side, and structures, Arco do Cego station building at the East side, where in 
the next future will be built the new Instituto Superior Técnico (IST) Innovation Center. 
The excavation pit is also surrounded at North by the João Crisóstomo Avenue, at 
West by Defensores de Chaves Avenue and at South by Duque de Ávila Avenue. The 
excavation has an area of about 2200m2 and a depth of about 13m, intersecting 
landfills and clay Miocene materials. In order to minimize the ground perturbation as 
well as the deformations at the neighbor structures and infrastructures, a bored piles 
earth retaining structure and king post reinforced concrete wall, only at the access 
ramp, was designed and built, braced by temporary ground anchors, and steel props. 
The main design and execution criteria are presented as well as the main results of the 
Monitoring and Survey Plan. 
 



1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as soluções de escavação e contenção periférica 
desenvolvidas para a execução dos quatro pisos enterrados, albergando 194 lugares, 
do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Arco do Cego, no cruzamento entre a 
Avenida João Crisóstomo e a Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa, cujo 
promotor é a empresa SPGIS Empark. Sobre a cobertura da estrutura enterrada foi 
executado um edifício de um único piso, para zonas técnicas, cedido à Câmara 
Municipal de Lisboa. 
 
A conceção arquitetónica do Parque, cujo Projeto é da autoria da empresa Formato 
EC Lda., previu um volume com uma forma em planta aproximadamente retangular, 
com uma área total de cerca de 2200m2, por piso. 
 
Na vista aérea da área da Figura 1, é possível identificar a implantação da obra, bem 
como algumas das mais relevantes confrontações e condicionamentos, destacando-se 
a proximidade com o túnel do ML, em particular a Estação Saldanha (Linha Vermelha) 
e o edifício da Gare centenária do Arco do Cego, onde será construído o futuro 
Innovation Center do IST. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Vista aérea do recinto da escavação (Google Earth) 
 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
No sentido de obter informações relativas à caracterização geológica e geotécnica dos 
terrenos interessados pelos trabalhos de escavação e contenção periférica, foi levada 
a cabo uma campanha de prospeção, no âmbito da qual foram executados furos de 
sondagens mecânicas, acompanhados pela realização de ensaios SPT e recolha de 
amostragem para classificação macroscópica. Foi ainda instalado um piezómetro 
hidráulico de tubo aberto num dos furos.  



De modo a aferir as condições de fundação da estrutura da Gare do Arco Cego, 
contígua ao local onde seriam realizados os trabalhos de escavação, assim como 
aferir a sua geometria, constituição e estado de conservação, foram abertos diversos 
poços de prospeção. 
 
De acordo com os resultados da prospeção, à superfície foi confirmada a existência de 
uma cobertura de depósitos de aterro, com espessuras que variam, nos locais 
investigados, entre cerca de 2,5 e 9m, relacionado com os trabalhos de regularização 
topográfica realizados para estabelecimento da plataforma à cota atual. Os aterros são 
representados por uma mistura de solos de natureza variada (argilas arenosas e 
areias argilosas ou siltosas), incluindo por vezes fragmentos líticos, restos de cerâmica 
e blocos de cimento, de tonalidade acastanhada. Subjacente a estes materiais, foram 
observados os solos miocénicos, representados por uma sequência sedimentar de 
solos de natureza argilo-siltosa e argilo-margosa, intercalados por solos de natureza 
silto arenosa, de cor cinzenta e cinzento esverdeada. Em profundidade, constatou-se 
um progressivo aumento da resistência mecânica dos materiais miocénicos, podendo 
definir-se um horizonte onde foram praticados valores de NSPT variando cerca de 30 
e 45 pancadas – solos argilosos rijos e solos arenosos compactos. 
 
No enquadramento descrito, foi definido o zonamento geotécnico, incluindo 
correspondentes parâmetros geotécnicos, indicado no Quadro 1. 
 

Quadro 1 - Parâmetros geomecânicos 
Zona 

geotécnica Formação  
(kN/m3) 

’ 
(º) 

c’ 
(kPa) 

Es 
[MPa] 

ZG3 Aterros 18 24 0 5 

ZG2A  19 32 5 10 

ZG2B 
Argilas Siltosas e silto margosas, 
por vezes com intercalações silto 

arenosas 
20 34 10 20 

ZG1  20 36 20 50 

 
No decorrer da realização da campanha prospeção, foi detetada a presença do nível 
de água a profundidades variáveis entre cerca dos 7 e dos 14m, correspondentes a 
níveis de água com reduzida produtividade, relacionada com a presença de diferentes 
permeabilidades, situação que se confirmou em obra. 
 
2.2. Condicionamentos relativos às Condições de Vizinhança 
 
O recinto da escavação insere-se numa zona fortemente urbanizada da cidade de 
Lisboa, encontrando-se na sua vizinhança imediata diversas edificações, arruamentos 
e infraestruturas. Assim sendo, foi necessário desenvolver soluções compatíveis com 
a preservação da integridade das referidas estruturas e infraestruturas, assegurando, 
ainda, todas as condições de boa funcionalidade das mesmas. Em particular o recinto 
da escavação apresentava as seguintes principais confrontações (Figura 1): 

• Avenida Duque de Ávila, sob a qual se localiza a Linha Vermelha do ML, a Sul; 
• Avenida Defensores de Chaves, a Poente; 
• Avenida João Crisóstomo, a Norte; 



• Edifício da Gare do Arco do Cego, dispondo de estrutura metálica porticada, 
onde será executado o futuro edifício Innovation Center do IST, a Sul. Durante 
a obra, este edifício funcionou com parque de estacionamento público. 

 
3. SOLUÇÕES PROPOSTAS E ADOTADAS 
 
Na conceção das soluções de contenção periférica procurou-se, para além da 
necessária contenção horizontal dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 
 

• Controlar as deformações nos terrenos, construções e infraestruturas 
envolventes à escavação, permitindo ainda a adaptação da solução a possíveis 
singularidades de natureza geológica e geotécnica; 

• Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e 
infraestruturas adjacentes, em particular o edifício da Gare do Arco do Cego; 

• Definir soluções com o menor prazo de execução e o menor custo associado 
possível, integrando para tal e sempre que viável os elementos provisórios na 
solução final da obra. 

 
Atendendo aos principais condicionamentos existentes, optou-se por conceber e por 
executar uma solução de contenção periférica com recurso à tecnologia do tipo cortina 
de estacas em betão armado e contenção tipo “Berlim definitivo” na zona da rampa de 
acesso. Ambas a estruturas de contenção foram travadas através de ancoragens, 
escoramentos provisórios. Neste enquadramento, as soluções desenvolvidas podem 
ser categorizadas nas seguintes soluções tipo (Figuras 1, 2 e 3): 
 

• Solução 1: cortina de estacas, travada por ancoragens, escoramentos e 
tirantes provisórios. No alçado Nascente foi executada uma parede em betão 
armado sobrejacente à viga de coroamento da cortina de estacas; 

• Solução 2: contenção tipo “Berlim definitivo”, travada por ancoragens, 
escoramentos e tirantes provisórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Soluções de contenção periférica em modelo Revit, Gondar et al. (2019) 



Atendendo à proximidade ao recinto da escavação, destaca-se ainda o recalçamento 
com microestacas dos pilares do pórtico do edifício da Gare do Arco, que confrontava 
para o recinto da escavação (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Secção transversal tipo 
 
3.1. Solução 1 – Cortina de Estacas 
 
Tendo por base os condicionamentos descritos, em particular topográficos, geológico-
geotécnicos e de ocupação da vizinhança, preconizou-se para a generalidade dos 
trabalhos de contenção periférica a adoção de uma solução de cortina de estacas 
moldadas, em betão armado, 0,60m afastadas de 1,20m, sendo o terreno entre 
estacas revestido com betão projetado, armado e drenado. Esta solução foi adotada 
em toda a obra, exceto na rampa de acesso, onde foi executada a solução 2, por 
condicionamentos de natureza arquitetónica. 
 
As estacas foram executadas com comprimentos variáveis entre 17 e 18m, por forma 
a assegurar um encastramento de, pelo menos, 4m abaixo da cota final de escavação. 
A profundidade da ficha foi determinada por razões de estabilidade durante a fase de 
escavação e pelas cargas verticais que as lajes transmitem à cortina de estacas, em 
fase de exploração do parque de estacionamento subterrâneo. Atendendo às 
condições geológicas do local e ao comprimento total das estacas, estas foram 
executadas ao abrigo da tecnologia de vara telescópica Kelly, com recurso a 
entubamento provisório apenas na parte superior, correspondente à interseção dos 
materiais de aterro. Com esta solução pretendeu-se possibilitar a escavação de cerca 
de 13m de altura máxima, necessária para a execução dos 4 pisos enterrados. 
 
A cortina foi travada provisoriamente por meio de dois níveis de ancoragens ou de 
escoras de canto, dispondo da função de garantia do equilíbrio horizontal da 
contenção na fase provisória da escavação. Por forma a garantir uma melhor 
distribuição dos esforços na cortina e a fim de evitar fenómenos de concentração 
excessiva de cargas, as ancoragens e os escoramentos foram executados ao nível da 
viga de coroamento e da viga de distribuição do piso -2. As vigas de distribuição foram 
posicionadas de forma a materializar o futuro apoio das lajes dos pisos. 



De modo a equilibrar os impulsos resultantes da escavação e sobretudo melhor 
controlar as deformações da cortina e do terreno contido, foram executadas 
ancoragens constituídas por 7 cordões de 0,6”, acomodando uma carga de pré-
esforço útil de 800kN. Estes elementos de estabilização dispunham de um 
afastamento médio em planta de cerca de 3,6m. Com o objetivo de evitar a 
possibilidade de intersecções destes elementos com instalações e estruturas 
existentes, em particular as microestacas de recalçamento do pórtico da Gare do Arco 
do Cego que confronta para a escavação, assim como de permitir a realização do 
bolbo de selagem em terrenos competentes e geologicamente estáveis em relação à 
geometria da escavação, as ancoragens foram executadas com inclinações e 
comprimentos variáveis, sendo o comprimento de selagem mínimo de 6,0m. Na fase 
definitiva, a própria estrutura das lajes dos pisos enterrados foi responsável pela 
estabilidade da parede de contenção, tendo as ancoragens ou escoras provisórias 
sido desativadas, imediatamente após a conclusão da referida estrutura. 
 
Considera-se importante referir que, face ao reduzido valor da permeabilidade média 
dos terrenos interessados, de forma a assegurar condições de drenagem da cortina, 
foram executados drenos sub-horizontais entre as estacas da cortina, com 4m de 
comprimento e 50mm de diâmetro, em PVC rígido, canelado e crepinado, revestidos 
com geotêxtil de 200g/m2. Estes geodrenos asseguram a drenagem interna do maciço, 
prevenindo a eventual geração de impulsos hidrostáticos provocados pela infiltração 
de águas pluviais (Figuras 2, 3 e 4). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Vista da solução 1, cortina de estacas 
 
 
3.2. Solução 2 – Contenção tipo “Berlim definitivo” 
 
A utilização da solução de contenção tipo “Berlim definitivo” foi executada na zona da 
rampa de acesso, sobretudo por razões de natureza arquitetónica, associadas à 
menor espessura desta parede (0,30m), comparada com a espessura da cortina de 
estacas (Figuras 2, 3 e 5). A contenção tipo “Berlim definitivo” foi executada através de 
painéis de betão armado, apoiados verticalmente em microestacas e travados 



provisoriamente por ancoragens. Na fase definitiva o travamento foi assegurado pela 
laje de cobertura e pela laje de fundo, integrantes da estrutura da rampa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Vista da solução 2, contenção tipo “Berlim definitivo” 
 

 
3.3. Recalçamento dos pilares do edifício da Gare do Arco do Cego 
 
Os pilares metálicos do pórtico Poente do edifício da Gare do Arco, localizados a uma 
reduzida distância do recinto de escavação, entre 2 a 6m, foram previamente 
recalçados através de pares de microestacas, encabeçados por maciços, em betão 
armado, solidarizados às fundações originais dos referidos pilares (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Vista do reacalçameto dos pilares do pórtico Poente da Gare do Arco do Cego 



4. DIMENSIONAMENTO 
 
O comportamento das estruturas de contenção periférica, em termos de esforços e de 
deformações, foi analisado, para todas as fases construtivas, através do programa de 
elementos finitos PLAXIS 2D, vocacionado para o efeito. Para a concretização desta 
análise foi realizada uma parametrização dos materiais ocorrentes no local, a qual foi 
baseada nas informações recolhidas na campanha de prospeção geológica e 
geotécnica, previamente executada. Para efeitos da modelação do maciço, foram 
utilizados os parâmetros apresentados no Quadro 1. 
 
A análise realizada consistiu no estudo do comportamento da contenção periférica, 
para as principais fases de escavação, com base na modelação de seções tipo, 
representativas das condições de geometria e geológico-geotécnicas da contenção 
periférica. Com base nesta análise, foi possível avaliar os principais parâmetros de 
dimensionamento, nomeadamente, os esforços nas estruturas de contenção, 
deformações, estados de tensão e a estabilidade do maciço a conter, bem como ainda 
estimar os incrementos de deformação em estruturas e infraestruturas vizinhas ao 
recinto de escavação, em particular a Estação Saldanha do ML. Na Figura 7 
apresentam-se a modelação adotada. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Modelação da contenção periférica, solução 1, topo Sul, junto às infraestruturas do 

ML 
 
Destaca-se ainda o facto da solução de contenção periférica ter sido modelada, em 
termos de peças desenhadas, com recurso ao software Revit, o que permitiu verificar 
a compatibilidade entre elementos, como ancoragens e microestacas, e, sobretudo, 
entre projetos, Gondar et al. (2019). 
 
 
5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, e conforme prática corrente neste tipo de 
intervenções, foi definido um Plano de Instrumentação e Observação (PIO), com o 



objetivo de gestão do risco associado à realização dos trabalhos de escavação e 
contenção periférica. No enquadramento descrito, foram instalados os seguintes 
aparelhos, definindo, sempre que possível, seções de instrumentação: 
 

• 50 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados da contenção periférica 
e pelo pórtico Poente do edifício da Gare do Arco do Cego; 

• 4 células de carga, para aferição da carga instalada nas ancoragens; 
• 4 inclinómetros, a tardoz da estrutura de contenção periférica, nos alçados 

Nascente e Poente. 
 
Com base na modelação realizada através do programa de elementos finitos citado, 
foram definidos os critérios de alerta e de alarme para todos os aparelhos e para todas 
as estruturas e infraestruturas monitorizadas. Foram igualmente definidas medidas de 
reforço, caso os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. Os resultados obtidos 
permitiram comprovar a adequação das soluções implementadas e dos parâmetros 
geomecânicos considerados na modelação das soluções, pois, no geral, existiu uma 
boa concordância entre os resultados analíticos e observados em obra (Figura 8). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Resultados da instrumentação da obra de escavação: alvos topográficos 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes, Tomásio e Pinto (2019) e Pinto et al. (2017), 
o enquadramento da obra descrita determinou a necessidade de desenvolver soluções 
económicas e de elevados rendimentos, definidas e compatibilizadas tendo por base 
os vários condicionamentos existentes, sem comprometer a segurança da obra e das 
construções e infraestruturas vizinhas. Neste âmbito, destaca-se a versatilidade e o 
rendimento das soluções de cortina de estacas nos solos do Miocénico de Lisboa, 
incluindo o posicionamento das vigas de distribuição imediatamente sob a cota das 
lajes dos futuros pisos enterrados, permitindo a instalação dos travamentos, na fase 
provisória, incluindo de eventuais travamentos adicionais de reforço, exigindo, 
contudo, uma importante articulação com as soluções de estabilidade e, sobretudo, de 



arquitetura (Figura 9). Por último, volta-se a sublinhar-se a importância do Plano de 
Instrumentação e Observação na gestão do comportamento da contenção periférica e 
das estruturas e infraestruturas vizinhas, confirmando-se como uma ferramenta 
indispensável numa obra em meio urbano, com as características da presente. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Vista da execução da estrutura dos pisos enterrados 
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RESUMO 
 
O presente artigo visa apresentar os principais critérios de conceção das soluções 
adotadas para a escavação de três pisos enterrados, adotada no âmbito da 
construção de um edifício na av. 24 de Julho, em Lisboa. O local de intervenção situa-
se sobre o designado Aterro da Boavista, datado de 1855, o qual correspondeu a uma 
das maiores intervenções urbanísticas do século XIX, materializada sobre um aterro 
hidráulico na margem direita do rio Tejo. No local identificou-se um cenário geológico e 
geotécnico caracterizado pela ocorrência superficial de materiais de aterro, sobre 
formações aluvionares de fracas características geomecânicas, repousando estas, por 
sua vez, sobre o substrato datado do Miocénico, constituindo uma forte condicionante 
à escolha da solução de escavação e contenção periférica a adotar. Adicionalmente, 
dada a localização da obra num local de elevado interesse arqueológico, nível I, 
apresentou-se como obrigatória a execução de uma escavação integral arqueológica, 
tendo esta condicionado, igualmente, a escolha das soluções de travamento da 
estrutura de contenção. A solução adotada incluiu assim a execução de painéis de 
parede moldada, devidamente encastrados no substrato miocénico, e travados 
horizontalmente através de um sistema de escoramentos metálicos provisórios. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the designed and built solutions for the peripheral earth retaining 
walls, required for the construction of 3 underground floors of a new building located 
near Av. 24 de Julho in Lisbon, close to the Tagus right side riverbank. The place is 
located above the named Boavista landfill, dated from 1855 and being one of the 
greatest interventions in the city, where a major land reclamation took place. On site 
was found a thick layer of alluvium material, under the superficial landfill and above 
Miocene soils. The geotechnical and geological scenario has strongly affected the 
adopted earth retaining walls solution. Furthermore, since the place is located on an 
important archaeological site, it was mandatory to perform an archaeological 
excavation which has also affected the adopted construction methods and stages. 
Considering the main restrains, the excavation was performed inside a diaphragm 
earth retaining wall, embedded at the Miocene soils, as well as a steel horizontal 
shoring system. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as soluções de escavação e contenção periférica 
desenvolvidas para a execução dos três pisos enterrados de um edifício destinado a 



Hotel e Apartamentos, localizado na Avenida 24 de Julho, no cruzamento com o 
Boqueirão dos Ferreiros, em Lisboa (ver Figura 1). 

 
Figura 1 – Identificação do lote em ortofotomapa (fonte: GoogleEarth) 

 
O lote onde foi realizada a intervenção apresenta uma área de cerca de 2600m2, 
inserindo-se a implantação dos pisos enterrados numa área de aproximadamente 
1570m2, a qual foi alvo de uma escavação de cerca de 7,5m (zona de 2 caves) a 
10,5m (zona de 3 caves). Atendendo aos principais condicionamentos, foi executada 
uma solução de parede moldada, travada horizontalmente por meio de sistemas de 
escoramentos metálicos provisórios. 
 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Ocupação Histórica do Local de Intervenção 
 
A área de intervenção, correspondente ao lote em análise, situa-se sobre o designado 
aterro da Boavista, datado de 1855, também referido à época como Grande Aterro, o 
qual correspondeu a uma das maiores intervenções urbanísticas do século XIX onde, 
através de aterro hidráulico, se ganhou terreno ao Rio Tejo (ver Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Identificação do lote em cartografia datada de 1844 (Fonte: CML - Lisboa Interactiva) 
 
A análise do percurso histórico do local permite concluir que o lote em questão, o qual 
se encontrava devoluto antes do inicio dos trabalhos, foi anteriormente ocupado por 
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edificados passíveis de ser identificados desde as cartografias datadas de 1911 até 
1987. 
2.2. Condicionamentos Relativos a Condições de Vizinhança 
 
A Poente do recinto da obra encontra-se um edifício, o qual, pela análise da ocupação 
histórica da área, se entende ter sido construído posteriormente à construção do 
antigo edificado no lote em intervenção. Esta cronologia poderá justificar a existência 
de uma empena que sobejou da demolição do antigo edificado, a qual se apresentava 
encostada ao edifício do lote adjacente e careceu de demolição. 
 
2.3. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
Por forma a caracterizar os terrenos ocorrentes no local de intervenção, foi executada 
uma campanha de prospeção geotécnica, envolvendo a execução de 4 furos de 
sondagem verticais, tendo sido neles instalados piezómetros de tubo aberto, assim 
como 4 poços de inspeção, realizados junto aos edifícios adjacentes. 
 
Como resultado da companha de prospeção, concluiu-se a presença superficial de 
depósitos de aterro heterogéneo, com espessura entre cerca de 5m a 7m, sob os 
quais ocorrem depósitos aluvionares lodosos, com espessura variável entre cerca de 
1m e 4m. Inferiormente, foram observadas formações argilosas miocénicas muito rijas, 
apresentando, contudo, níveis descomprimidos de consistência rija. Estes resultados 
estão em linha com o indicado na Carta Geológica do Concelho de Lisboa, a qual 
refere a presença de “Argilas e Calcários dos Prazeres”, sob os materiais aluvionares. 
As informações recolhidas permitiram estabelecer um zonamento geológico e 
geotécnico, o qual se apresenta na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Zonamento Geológico e Geotécnico 
 

I.D.  Litologia Descrição 

ZG3 Recente a - Aterros Depósitos de Aterro heterogéneo arenoso com 
pedras e fragmentos de cerâmica. 

ZG2 Recente a - Aluviões Depósitos lodosos, por vezes com 
fragmentos de conchas, de consistência muito mole. 

ZG1B Miocénico MPr – Argilas dos 

Prazeres 
Argilas cinzentas a anegradas, por vezes com 

conchas, de consistência rija. 

ZG1A Miocénico MPr – Argilas dos 

Prazeres 
Argilas cinzentas a anegradas, por vezes com 

conchas, de consistência muito rija. 
 
A ocorrência em profundidade das diferentes camadas apresenta uma tendência, 
como seria de esperar, de inclinação em direção à Avenida 24 de Julho, no sentido de 
norte para sul em direção ao Rio Tejo (ver Figura 2). 
 



 

Figura 3 – Perfil geológico e geotécnico 
A análise da informação disponibilizada pelos ensaios in situ, assim como pelos 
ensaios laboratoriais, efetuados às amostras indeformadas recolhidas nos furos das 
sondagens, permitiu estabelecer um conjunto de parâmetros geomecânicos médios 
para as várias formações identificadas, os quais se apresentam na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Parametrização geomecânica considerada. 
 

I.D. γ [kN/m3]  [º] c’ [kPa] cu [kPa] E [MPa] 

ZG3 18 25 5 - 15 

ZG2 15 0 - 20 12 

ZG1B 19 30 30 - 50 

ZG1A 20 30 50 - 80 
 
2.4. Condicionamentos Hidrogeológicos 
 
Do ponto de visto hidrogeológico, a área de estudo encontra-se inserida na Unidade 
Hidrogeológica da Orla Ocidental, onde o Miocénico é, quase sempre, composto por 
materiais cuja natureza leva a que os mesmos não sejam enquadrados num sistema 
aquífero, pela sua baixa a muito baixa produtividade. 
 
No âmbito dos estudos realizados, foram medidos os níveis de água estabilizados no 
interior dos piezómetros instalados nos furos das sondagens. Os resultados obtidos 
indicam a presença de um nível de água aproximadamente à cota +1,0. Apesar da 
proximidade ao Rio Tejo, as medições piezométricas não revelaram uma grande 
variação relacionada às marés. O estudo hidrogeológico efetuado permitiu, 
igualmente, concluir que o escoamento subterrâneo se dá preferencialmente no 
sentido norte-sul, em direção ao Rio Tejo, e predominantemente ao nível dos materiais 
superficiais de aterro, mais permeáveis. Neste enquadramento, estima-se que após a 
execução da obra, o escoamento será, sobretudo, assegurado pelos materiais de 
aterro localizados sob o Boqueirão dos Ferreiros, arruamento situado entre a área 
intervencionada e o edifício sede da EDP localizado a Nascente, dispondo este de seis 
pisos enterrados. 
 
2.5. Condicionamentos Relativos à Contaminação dos Solos 
 
Encontrando-se o lote em questão abrangido pelo Plano de Pormenor do Aterro da 
Boavista, e como complemento ao Estudo Geológico e Geotécnico e ao Estudo 
Hidrogeológico, foi realizado um Estudo de Contaminação de Solos, o qual incluiu a 
realização de ensaios a um conjunto de amostras de solo e de amostras de água, 
recolhidas nos furos de sondagem realizados. Este Estudo permitiu confirmar a 
existência de solos contaminados, em particular na camada de aterros, não excluindo 
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a hipótese de os solos em profundidade se encontrarem igualmente contaminados, 
exigindo, assim, a elaboração de um plano de descontaminação de solos e/ou o 
depósito dos materiais escavados em aterros de resíduos perigosos. 
 
2.6. Condicionamentos Relativos a Trabalhos Arqueológicos 
 
A necessidade de efetuar trabalhos de escavação arqueológica durante a execução da 
presente obra condicionou a solução de travamento horizontal estudada para as 
paredes de contenção periférica. Neste sentido, foi determinada a solução de 
travamento que menos condicionaria os trabalhos de escavação arqueológica, tendo-
se excluindo a hipótese de executar uma solução do tipo ‘top-down’ parcial, com 
recurso a bandas de laje, e, em consequência, optado por uma solução de 
escoramentos metálicos provisórios. 
 
Adicionalmente, por forma a proporcionar a execução dos trabalhos de escavação 
arqueológica previstos, a solução de contenção foi dimensionada para suportar, numa 
primeira fase, uma escavação arqueológica integral de 2m de profundidade antes da 
instalação de qualquer nível de travamento horizontal (ver Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Vista da escavação arqueológica integral 

 
 
3. SOLUÇÕES ADOTADAS 
 
Na conceção das soluções de contenção periférica adotadas procurou-se, para além 
da necessária contenção vertical dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 
 

▪ Controlar as deformações nos terrenos, construções e infraestruturas 
envolventes à escavação; 

▪ Definir soluções com o menor prazo de execução e o menor custo associado 
possível, integrando para tal e sempre que viável, os elementos necessários 
para a fase provisória da obra de contenção periférica na solução de estrutura 
e de contenção definitiva dos pisos enterrados; 

▪ Minimizar as interferências com o regime hidrogeológico do local. 
 



Atendendo aos principais condicionamentos, executou-se uma solução de contenção 
periférica por parede moldada, constituída por painéis em betão armado com 
espessura útil de 50cm, travada horizontalmente por escoramentos metálicos 
provisórios. A execução da escavação ao abrigo de painéis de parede moldada, 
devidamente encastrados 2m nas formações miocénicas de matriz argilosa e de baixa 
permeabilidade, visou reduzir o afluxo de água para o interior da zona de escavação. 
 
Esta solução confirmou-se como adequada para terrenos com as características 
encontradas na presente obra. Em particular, destaca-se a profundidade da 
escavação, associada à espessura e às fracas características geomecânicas das 
formações recentes, aterro e aluvião, e sobretudo à cota do nível freático. A parede de 
contenção foi, assim, dimensionada para as seguintes principais funções: 

▪ Elemento de contenção, de forma a permitir a realização da escavação na 
vertical, preservando a estabilidade e a funcionalidade das estruturas e 
infraestruturas localizadas a tardoz do perímetro da escavação; 

▪ Elemento de fundação dos pilares periféricos da estrutura definitiva; 
▪ Elemento de limitação da afluência de água ao interior do recinto da escavação 

nas fases de construção e, sobretudo, de exploração, com funcionamento do 
tipo “ensecadeira”, devidamente encastrada nas formações miocénicas de 
matriz argilosa e de baixa permeabilidade. 

 
Esta solução não dispensou, contudo, a execução sob a última cave de uma laje de 
fundação, em betão armado, e de um sistema de drenagem adequado, com o objetivo 
de permitir o reencaminhamento da eventual água, afluente através da fundação e das 
juntas das paredes moldadas, para o sistema de drenagem geral dos pisos 
enterrados. 
 
No que respeita ao travamento horizontal da cortina de contenção, definiram-se dois a 
três níveis de escoramentos provisórios, materializados por perfis metálicos 
laminados. Atendendo ao vão livre a vencer pelas escoras principais, bem como ao 
dispositivo geológico e geotécnico, por forma a reverter parte das deformações 
horizontais da parede de contenção periférica, acumuladas durante os trabalhos de 
escavação, foi previsto um sistema de pré-esforço dos perfis metálicos através da 
utilização de macacos hidráulicos. Por forma a solidarizar todos os painéis de parede 
ao nível dos sistemas de escoramentos, preconizou-se a execução de uma viga de 
distribuição em betão armado, a integrar como apoio das lajes do piso térreo em fase 
definitiva. Em complemento, o apoio vertical do sistema de escoramento, no caso 
particular das escoras de maior comprimento, foi materializado por perfis metálicos 
verticais previamente fundados em estacas moldadas, em betão simples, executadas 
a partir da superfície, mas betonadas apenas abaixo da cota do fundo de escavação, 
funcionando como elemento de selagem dos perfis verticais. 
 
 
4. DIMENSIONAMENTO 
 
Para o dimensionamento da estrutura de contenção, foi efetuada a modelação do seu 
comportamento, para as fases associadas aos trabalhos de escavação, recorrendo ao 
programa de cálculo de elementos finitos PLAXIS 2D. No que respeita aos 
travamentos horizontais, estes foram considerados ao nível do modelo de elementos 
finitos por meio elementos de rigidez equivalente, tendo esta sido estimada com 
recurso ao programa de cálculo SAP2000, o qual foi também utilizado no 
dimensionamento dos perfis metálicos constituintes do referido sistema de travamento. 
 



A título de exemplo apresenta-se na Figura 5 o modelo de elementos finitos 
bidimensional de uma das seções transversais analisadas, correspondente à zona de 
3 pisos enterrados. Esta análise permitiu estimar as deformações da parede de 
contenção para as várias fases de escavação, estimando-se, para a última fase, um 
deslocamento horizontal máximo de 28mm. 
 

 
 

Figura 5 – Modelo de cálculo Plaxis 2D – Malha de elementos finitos (esquerda) e 
Deslocamentos horizontais [máximo 28mm] (direita) 

 
O modelo de elementos finitos permitiu igualmente estimar os esforços atuantes na 
estrutura de contenção, nos painéis de parede moldada, assim como estimar a força 
instalada ao nível dos vários sistemas de escoramento. No dimensionamento dos 
perfis metálicos desenvolveram-se modelos planos, com recurso a elementos de barra 
utilizando o software SAP2000 para aferição dos esforços de dimensionamento, em 
particular o axial (ver  
Figura 6). Os referidos modelos permitiram igualmente estimar a rigidez horizontal 
equivalente do sistema a utilizar, de forma integrada e iterativa, nos modelos 
bidimensionais, de elementos finitos, de dimensionamento da estrutura de contenção 
periférica. 
 

 
 

Figura 6 – Modelo de Cálculo SAP2000 – Perfis metálicos – Esforços axiais atuantes 
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5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, e conforme prática corrente neste tipo de 
intervenções, foi definido um Plano de Instrumentação e Observação, com o objetivo 
de gestão do risco geológico e geotécnico associado à realização dos trabalhos de 
escavação e contenção periférica. No contexto descrito, foram instalados os seguintes 
aparelhos, definindo, sempre que possível, seções transversais de instrumentação: 
 

• 8 alvos topográficos, distribuídos pelas empenas dos edifícios vizinhos; 
•  29 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados da contenção 

periférica e determinando 12 secções de análise; 
• 5 inclinómetros, inseridos nos painéis de parede moldada, distribuídos pelos 

vários alçados da parede moldada de contenção; 
• 11 extensómetros de corda vibrante, distribuídos pelos perfis de escoramento 

metálicos, para aferição do esforço axial neles instalado; 
• 4 piezómetros de tubo aberto, distribuídos pela área envolvente da escavação. 

 
Com base na modelação realizada, através do programa de elementos finitos citado, 
foram definidos os critérios de alerta e de alarme para todos os aparelhos e para todas 
as estruturas e infraestruturas monitorizadas. Foram igualmente definidas medidas de 
reforço, caso os referidos critérios viessem eventualmente a ser ultrapassados. 
 
À data da redação do presente artigo, os trabalhos de escavação encontram-se 
concluídos. Os registos da monitorização permitiram comprovar a adequação das 
soluções implementadas e a validação dos parâmetros geomecânicos considerados 
na modelação das mesmas soluções. Os alvos instalados nos edifícios vizinhos 
registaram, no geral, movimentos sempre inferiores ao critério de alerta (ver Figura 7). 
Por sua vez, os inclinómetros situados no topo sul da obra, local onde se registaram 
maiores movimentos, apresentam deslocamentos horizontais máximos da ordem dos 
15mm, valor inferior ao critério de alerta estabelecido para a estrutura de contenção. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Principais resultados de instrumentação: alvos topográficos nos edifícios vizinhos (à 

esquerda) e inclinómetros do topo sul da obra (à direita) 

Deslocamentos horizontais em X [mm] 

Deslocamentos horizontais em Y [mm] 

Deslocamentos verticais em Z [mm] 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes de escavações em meio urbano, Pita et al. 
(2012), Pinto et al. (2015, 2017), Fartaria et al. (2018) e Tomásio e Pinto (2019), o 
enquadramento da obra descrita determinou a necessidade de desenvolver soluções 
seguras e económicas, devidamente compatibilizadas com os vários 
condicionamentos existentes, em particular a estruturas e infraestruturas vizinhas. 
 
No caso particular da obra apresentada, a escolha da solução de contenção periférica 
foi altamente limitada, tanto pela elevada posição do nível freático, como pela 
ocorrência de uma espessura significativa de materiais de muito fraca consistência. A 
solução de paredes moldadas adequou-se bem às exigências locais, possibilitando 
ainda a sua utilização como elemento de contenção de carácter definitivo. Também a 
existência no local de solos contaminados recomendava a materialização de uma 
estrutura de contenção que assegurasse a maior estanqueidade possível. 
 
Destaca-se, ainda, o facto de as exigências arqueológicas terem determinado as 
soluções de travamento horizontal, excluindo a hipótese de um travamento por bandas 
de laje, solução em ‘top down’ parcial, que seria a mais adequada, do ponto de vista 
técnico e económico, às condicionantes locais. Optou-se, assim, por um travamento 
por escoras metálicas com aplicação de pré-esforço nas escoras de maior vão livre.  
 
Por último, volta-se a sublinhar a importância do Plano de Instrumentação e 
Observação na gestão do comportamento da contenção periférica e das estruturas e 
infraestruturas vizinhas, confirmando-se como ferramenta indispensável numa obra em 
meio urbano, com as características da presente. 
 
À data da redação deste artigo, os trabalhos de escavação encontram-se concluídos, 
contudo a execução da estrutura definitiva encontra-se suspensa desde Maio de 2021, 
devido à presença de elementos de uma antiga embarcação, situação que motivou a 
necessidade nova escavação integral arqueológica (ver Figura 8 e Figura 9). Durante 
a suspensão dos trabalhos, situação não prevista no Projeto de Escavação e 
Contenção Periférica, a instrumentação e observação da obra tem-se confirmado 
como uma ferramenta indispensável na avaliação do desempenho da obra e das 
estruturas vizinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Vista da fase final de escavação no topo sul da obra 



 

 
Figura 9 – Vista da fase final de escavação no topo norte da obra  

 
AGRADECIMENTOS 
 
Os autores agradecem à Lace Investment Partners, promotor da obra, a autorização 
para a redação e publicação do presente artigo. Consideram ainda importante 
sublinhar que as soluções implementadas resultaram de um trabalho de equipa, no 
âmbito do qual deve ser destacado o papel importante das empresas: HCI 
Construções, empreiteiro geral; Mota-Engil, empreiteiro dos trabalhos de geotecnia; 
Tecnoplano, fiscalização; Betar, autora do projeto de estabilidade; e Promontório, 
responsável pelo projeto de arquitetura. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
Pita, X.; Pinto, A.; Borges, R. (2012). Soluções de Contenção Periférica e de Fundações 

da Estação Elevatória das Agências em Lisboa – 13º Congresso Nacional de 
Geotecnia, Abril 2012, Portugal, pp. 33 – 34, (Melhoria do Terreno: Inovações e 
Previsões de Comportamento). ISBN 978- 972-98781-8-3. 

 
Pinto, A.; Fartaria, C.; Pita, X. e Tomásio, R. (2017). FPM41 high rise building in central 

Lisbon: innovative solutions for a deep and complex excavation. 19th 
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 
Seoul, Korea. pp 2029 – 2032, TC 207 (Soil Structure). ISBN 978-89-952197-5-1. 

 
Tomásio, R. e Pinto, A. (2019). Retaining Wall Solutions for Underground Extension of 

Hospital da Luz in Lisbon – Portugal. 17th European Conference on Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering. Reykjavik, Iceland. Discussion Section 
D5-5 (Soil Structure). ISBN 978-9935-9436-1-3. 

 
Fartaria, C.; Pisco, G.; Tomásio, R.; Costa, J. e Azevedo, J. (2018). Numerical Analysis 

of an Unsymmetrical Railcar Unloading Pit and Connection Trench. 9th European 
Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering NUMGE18. 
Porto, Portugal. pp 1155 – 1162 (Supported Excavations and Retaining Walls). 
ISBN 978-1138-54-446-8. 



SOLUÇÕES DE ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA ADOTADAS NO 
HOTEL AVEDON, EM LISBOA 

 
DEEP EXCAVATION SOLUTIONS IN AN URBAN ENVIROMENT IN LISBON - 

HOTEL AVEDON 
 

Fartaria, Catarina, JETsj Geotecnia Lda., Lisboa, Portugal, cfartaria@jetsj.com 
Pinto, Alexandre, JETsj Geotecnia Lda., Lisboa, Portugal, apinto@jetsj.com 
Silva, Carlos, Alves Ribeiro S.A., Lisboa, Portugal, carlos.silva@alvesribeiro.pt 
 
 
RESUMO 
 
No presente artigo são apresentadas as soluções estudada e executadas no âmbito 
dos trabalhos de escavação e contenção periférica, que possibilitaram a construção 
dos quatro pisos enterrados do Hotel Avedon, em Lisboa. São descritos os principais 
condicionamentos existentes, nomeadamente: geológicos e geotécnicos e de 
vizinhança, destacando-se as infraestruturas enterradas e as estruturas vizinhas. Por 
forma a possibilitar a escavação, assegurando uma reduzida perturbação do solo e 
infraestruturas envolventes, prescreveu-se a execução de uma cortina de estacas 
moldadas, em betão armado, travadas através de ancoragens, tirantes e de 
escoramentos provisórios, em função dos diversos condicionamentos identificados. 
Nos alçados Norte e Nascente, que confrontavam para uma zona de área permeável, 
sobre a cortina de estacas foi executado um muro de suporte, em betão armado, 
apoiado em contrafortes. Além de serem abordados critérios de conceção e 
dimensionamento das soluções implementadas, são apresentados os principais 
resultados da instrumentação da obra e das infraestruturas vizinhas, incluindo a 
análise e comparação dos mesmos com os valores estimados em fase de projeto. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the designed and executed solutions for the peripheral retaining 
walls, required for the construction of the 4 underground floors of the Avedon Hotel 
building, located in Lisbon. The main conditions are described, mainly: geological and 
geotechnical, as well neighbor structures and infrastructures. The excavation pit has an 
area of about 2000m2 and a depth of about 13m, intersecting landfills and clay Miocene 
materials. In order to minimize the ground perturbation as well as the deformations at 
the neighbor structures and infrastructures, a bored piles earth retaining structure was 
designed and built, braced by temporary ground anchors, steel rods and steel props. At 
the North and East sides, facing the permeable area, a traditional reinforced concrete 
retaining wall, supported by buttresses, was design and built over the bored piles wall. 
The main design and execution criteria are presented as well as the main results of the 
Monitoring and Survey Plan, including the comparison between the design and the “in-
situ” values. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as soluções de escavação e contenção periférica 
desenvolvidas para a execução dos quatro pisos enterrados do Hotel Avedon, em 
execução no cruzamento da Rua Andrade Corvo e a Rua Sousa Martins, em Lisboa, 
cujo promotor é a empresa “Avedon S.A.”. 



A conceção arquitetónica do edifício, cujo Projeto é da autoria de Frederico Valsassina 
Arquitetos Lda., previu um edifício com uma forma em planta aproximadamente em 
“L”, com uma área total de cerca de 1700m2 por piso. O edifício apresenta 6 pisos 
elevados, destinados a hotelaria e restauração, e 4 pisos enterrados, para 
estacionamento e zonas técnicas. 
 
Na vista aérea da área da Figura 1, é possível identificar a implantação da obra, bem 
como algumas das mais relevantes confrontações e condicionamentos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Vista aérea do recinto da escavação e da área permeável (Google Earth) 

 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
Tendo em vista a caracterização do comportamento geotécnico associado aos 
terrenos ocorrentes no local, foi executada uma campanha de prospeção geotécnica, 
envolvendo a execução de 5 furos de sondagens verticais, tendo em três deles sido 
instalados piezómetros de tubo aberto, e um poço de inspeção a fundações. 
 
O Relatório do Estudo Geológico-Geotécnico da prospeção realizada, confirmou um 
ambiente geológico caracterizado pela ocorrência de um substrato de fácies 
sedimentar datado do Miocénico, Argilas dos Prazeres (MPr), recoberto dos materiais 
modernos de origem antrópica, Depósito de Aterros (At). 
 
Com base no documento citado, confirmou-se que o cenário geológico-geotécnico é 
caracterizado, superficialmente, por depósitos de aterro (At), com espessura variável 
entre 2m e 5m, relacionados com a ocupação urbana moderna, incluindo as fundações 
dos edifícios centenários, pré existentes no local e previamente demolidos. Estes 
materiais de aterros apresentavam características heterogéneas, essencialmente 
argilo - arenosa a argilo-siltosa, englobando numerosos fragmentos líticos de calibre 



variável, incluindo, como já referido, as fundações dos edifícios pré-existentes e 
demolidos para viabilizar a execução da obra descrita no presente artigo. 
 
O substrato local pertence a uma sequência sedimentar típica do «Miocénico da 
Região de Lisboa», representada por uma alternância de leitos de composição 
diversa, com os estratos inclinando suavemente para SE. A formação designada por 
Argilas dos Prazeres (MPr), que materializa a base do Miocénico, encontra-se 
localmente representada por uma sucessão de horizontes coesivos, silto-argilosos e 
margosos, intercalados com leitos de argilas carbonosas e lentículas margo-gresosas 
(cascões) muito resistentes. Os níveis menos profundos do Miocénico são compostos 
por argilas sedosas cinzento esverdeadas até próximo de 6m e 9m de profundidade. 
Estes materiais proporcionaram valores de NSPT situados entre 12 e 53 pancadas, 
traduzindo a presença de materiais com comportamento geotécnico de solos coesivos 
duros a rijos. Inferiormente, foram interessadas argilas siltosas e margosas muito 
duras e rijas, com frequentes intercalações de laminações argilo-carbonosas cinzentas 
a cinzentas escuras e de lentículas calco-margosas fossilíferas, constituindo bancadas 
de cascões conquíferos que não atingem mais de 1,5m de possança. Estes materiais 
demonstram comportamento geotécnico genericamente favorável (rijo), indicado por 
registos de NSPT acima das 60 pancadas. O dispositivo geológico prospetado 
mostrou-se pouco produtivo, tendo sido detetada água apenas em duas sondagens, 
ligeiramente abaixo da cota final de escavação, associada a ocorrência de nível de 
cascão calcário, constituindo um nível de águas com caracter suspenso, embora 
perene, e cuja produtividade se confirmou como dependente do regime pluviométrico. 
No Quadro 1 apresentam-se os parâmetros geomecânicos adotados na modelação do 
comportamento das diferentes zonas geotécnicas consideradas. 
 

Quadro 1 - Parâmetros geomecânicos 

Zona 
geotécnica 

Formação 
 

(kN/m3) 
’ 
(º) 

c’ 
(kPa) 

Es 
[MPa] 

ZG1 Aterros 17 0-5 27 8 

ZG2A Argilas Siltosas 19 5-25 27 15 

ZG2B 
Argilas Siltosas com concreções 

carbonatadas e calcários margosos 
21 20-30 33 50 

 
2.2. Condicionamentos relativos às Condições de Vizinhança 
 
O recinto da escavação insere-se numa zona fortemente urbanizada da cidade de 
Lisboa, encontrando-se na sua vizinhança imediata diversas edificações, arruamentos 
e infraestruturas. Assim sendo, foi necessário desenvolver soluções compatíveis com 
a preservação da integridade das referidas estruturas e infraestruturas, assegurando, 
ainda, todas as condições de boa funcionalidade das mesmas. Em particular o recinto 
da escavação apresentava as seguintes principais confrontações: 

• Rua Andrade Corvo, a Sul; 

• Rua Sousa Martins, a Poente; 

• Edifício centenário com 3 pisos elevados e respetivo logradouro, a Norte; 

• Edifício com estrutura em betão armado, com 6 pisos elevados e respetivo 
logradouro, a Sul. 
 

 
 



3. SOLUÇÕES PROPOSTAS E ADOTADAS 
 
Na conceção das soluções de contenção periférica procurou-se, para além da 
necessária contenção horizontal dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 
 

• Controlar as deformações nos terrenos, construções e infraestruturas 
envolventes à escavação, permitindo ainda a adaptação da solução a possíveis 
singularidades de natureza geológica e geotécnica; 

• Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e 
infraestruturas adjacentes; 

• Definir soluções com o menor prazo de execução e o menor custo associado 
possível, integrando para tal e sempre que viável, os elementos necessários 
para a fase provisória da obra de contenção periférica na solução para a fase 
definitiva da mesma obra. 

 
Atendendo aos principais condicionamentos existentes, optou-se por conceber e por 
executar uma solução de contenção periférica com recurso à tecnologia do tipo cortina 
de estacas em betão armado e muro em betão armado, apoiado em contrafortes. A 
cortina de estacas foi travada através de ancoragens, escoramentos provisórios. Neste 
enquadramento, as soluções desenvolvidas podem ser categorizadas nas seguintes 
soluções tipo (Figuras 1, 2 e 3): 
 

• Solução 1: cortina de estacas travada por ancoragens, escoramentos e tirantes 
provisórios; 

• Solução 2: parede em betão armado, apoiada em contrafortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Planta com localização das soluções de contenção periférica 

 



 
Figura 3 – Corte tipo A-A das soluções de contenção periférica 

 
3.1. Solução 1 – Cortina de Estacas em Betão Armado 
Tendo por base os condicionamentos descritos, em particular topográficos, geológico-
geotécnicos e de ocupação da vizinhança, preconizou-se para a generalidade dos 
trabalhos de contenção periférica a adoção de uma solução de cortina de estacas 

moldadas, em betão armado, 0,60m afastadas de 1,20m, sendo o terreno entre 
estacas revestido com betão projetado, armado e drenado. Esta solução foi adotada 
em todos os alçados, exceto em parte dos alçados Norte e Nascente, onde foi 
executada a solução 2, sobre a viga de coroamento da cortina de estacas. 
 
As estacas foram executadas com comprimentos variáveis entre 17 e 18m, por forma 
a assegurar um encastramento de, pelo menos, 4m abaixo da cota final de escavação. 
A profundidade da ficha foi determinada por razões de estabilidade durante a fase de 
escavação e pelas cargas verticais dos pilares e paredes que nascem sobre a viga de 
coroamento da cortina de estacas, em fase de exploração do edifício. Atendendo às 
condições geológicas do local e ao comprimento total das estacas, estas foram 
executadas ao abrigo da tecnologia de vara telescópica Kelly, com recurso a 
entubamento provisório apenas na parte superior, correspondente à interseção dos 
materiais de aterro. Com esta solução pretendeu-se possibilitar a escavação de cerca 
de 12m de altura máxima, necessária para a execução dos 4 pisos enterrados. 
 
A cortina foi travada provisoriamente por meio de dois a três níveis de ancoragens, 
tirantes ou de escoras de canto, dispondo da função de garantia do equilíbrio 
horizontal da contenção na fase provisória da escavação. Por forma a garantir uma 
melhor distribuição dos esforços na cortina e a fim de evitar fenómenos de 
concentração excessiva de cargas, as ancoragens e os escoramentos foram 
executados ao nível das vigas de distribuição. 
 
De modo a equilibrar os impulsos resultantes da escavação e sobretudo melhor 
controlar as deformações da cortina e do terreno contido, foram executadas 
ancoragens constituídas por 5 cordões de 0,6”, acomodando uma carga de pré-
esforço útil de 650kN. Estes elementos de estabilização dispunham de um 
afastamento médio em planta de cerca de 3,6m. Com o objetivo de evitar a 



possibilidade de intersecções destes elementos com instalações e estruturas 
existentes, assim como de permitir a realização do bolbo de selagem em terrenos 
competentes e geologicamente estáveis em relação à geometria da escavação, as 
ancoragens foram executadas com inclinações e comprimentos variáveis, sendo o 
comprimento de selagem mínimo de 6,0m. Na fase definitiva, a própria estrutura das 
lajes dos pisos enterrados foi responsável pela estabilidade da parede de contenção, 
tendo as ancoragens ou escoras provisórias sido desativadas, imediatamente após a 
conclusão da referida estrutura. 
 
Considera-se importante referir que, face ao reduzido valor da permeabilidade média 
dos terrenos interessados, de forma a assegurar condições de drenagem da cortina, 
foram executados drenos sub-horizontais entre as estacas da cortina, com 4m de 
comprimento e 50mm de diâmetro, em PVC rígido, canelado e crepinado, revestidos 
com geotêxtil de 200g/m2. Estes geodrenos asseguram a drenagem interna do maciço, 
prevenindo a eventual geração de impulsos hidrostáticos provocados pela infiltração 
de águas pluviais (Figuras 2, 3 e 4). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Vista da solução 1 - Cortina de estacas em betão armado 

 
3.2. Solução 2 – Muro em betão armado apoiado com contrafortes 
A utilização da solução de muro em betão armado, apoiado em contrafortes foi 
definida sobre a viga de coroamento da cortina de estacas, junto ao canto Norte / 
Nascente, onde se localiza a zona permeável do lote e, em consequência, a estrutura 
do edifício não poderia vir a travar a parede de contenção periférica. Destacam-se as 
seguintes principais razões, associadas aos critérios de conceção adotados: 
 

a) No alçado Norte, onde foi possível executar um talude de escavação, no 
logradouro do edifício vizinho, após acordo com o mesmo; 

b) No alçado Nascente, onde não era possível a execução de ancoragens, a 
menos que as mesmas viessem a dispor de carácter definitivo, situação que se 
procurou evitar. 

 



No cenário descrito, foi executada um muro em betão com 0,30m de espessura, 
travado por contrafortes com 0,40m de espessura, afastados em planta de 4m. Por 
razões de natureza arquitetónica os contrafortes foram executados com uma seção 
em “V” invertido. Esta solução permitiu que o equilíbrio da parede da contenção, face 
aos impulsos provocados pelo terreno e pelas sobrecargas, fosse garantido pelos 
contrafortes, os quais possibilitaram, assim, que a solução fosse totalmente 
autoportante. O aterro executado a tardoz do muro no alçado Norte foi constituído por 
agregados leves, de forma a minimizar o valor dos impulsos e a maximizar as 
condições de drenagem da solução (Figuras 2, 3 e 5). 
 

 
Figura 5 – Vista da solução 2, muro em betão armado, apoiado em contrafortes 

 
Como possível alternativa à solução de contrafortes, foi ainda estudada uma solução 
de travamento do mesmo muro em betão armado, mas com recurso a bandas de laje. 
Esta eventual solução apresentava vantagens económicas, mas obrigava à reposição 
do aterro, no tardoz do muro que confronta para o logradouro do edifício vizinho, a 
Norte, apenas após a conclusão da estrutura do edifício, indispensável para acomodar 
as reações das bandas de laje. Esta situação foi considerada como inviável. 
 
 
4. DIMENSIONAMENTO 
O comportamento das estruturas de contenção periférica, em termos de esforços e de 
deformações, foi analisado, para todas as fases construtivas, através do programa de 
elementos finitos PLAXIS 2D, vocacionado para o efeito. Para a concretização desta 
análise foi realizada uma parametrização dos materiais ocorrentes no local, a qual foi 
baseada nas informações recolhidas na campanha de prospeção geológica e 
geotécnica, previamente executada. Para efeitos da modelação do maciço terroso, 
foram utilizados os parâmetros apresentados no Quadro 1. 
A análise realizada consistiu no estudo do comportamento da contenção periférica, 
para as principais fases de escavação, com base na modelação de seções tipo, 
representativas das condições de geometria e geológico-geotécnicas da contenção 
periférica. Com base nesta análise, foi possível avaliar os principais parâmetros de 
dimensionamento, nomeadamente, os esforços nas estruturas de contenção, 
deformações, estados de tensão e a estabilidade do maciço a conter, bem como ainda 



estimar os incrementos de deformação em estruturas e infraestruturas vizinhas ao 
recinto de escavação. Na Figura 6 e Figura 7 apresentam-se alguns resultados da 
modelação para a solução tipo 1 adotada. 
 

 

Figura 6 – Modelação numérico – Esforços atuantes na cortina de estacas: momento fletor (a); 
envolvente de esforço transverso (b); envolvente de esforço axial (c). 

 

 

Figura 7 – Modelo numérico - deslocamentos horizontais na fase final da escavação 

 
5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, e conforme prática corrente neste tipo de 
intervenções, foi definido um Plano de Instrumentação e Observação (PIO), com o 
objetivo de gestão do risco associado à realização dos trabalhos de escavação e 
contenção periférica. No enquadramento descrito, foram instalados os seguintes 
aparelhos, definindo, sempre que possível, seções de instrumentação: 



• 40 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados da contenção periférica 
e pelas fachadas dos edifícios vizinhos; 

• 4 células de carga, para aferição da carga instalada nas ancoragens; 

• 1 inclinómetro, a tardoz da estrutura de contenção periférica, no alçado Sul, 
único alçado onde os serviços afetados e as condições de vizinhança 

permitiram a instalação de calha inclinométrica em ABS 85mm. 
 
Com base na modelação realizada através do programa de elementos finitos citado, 
foram definidos os critérios de alerta e de alarme para todos os aparelhos e para todas 
as estruturas e infraestruturas monitorizadas. Foram igualmente definidas medidas de 
reforço, caso os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. 
 
Os resultados obtidos permitiram comprovar a adequação das soluções 
implementadas e dos parâmetros geomecânicos considerados na modelação das 
mesmas soluções. Em algumas situações foi possível comprovar que a solução 
executada poderia ter sido eventualmente otimizada, em particular no que diz respeito 
ao número de travamentos provisórios: ancoragens e escoramentos (Figura 7). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Resultados da instrumentação da obra de escavação 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes, Carvalho e Pinto (2019), Tomásio e Pinto 
(2019) e Pinto et al. (2017), o enquadramento da obra descrita determinou a 
necessidade de desenvolver soluções económicas e de elevados rendimentos, 
definidas e compatibilizadas tendo por base os vários condicionamentos existentes, 
sem comprometer a segurança da obra e das construções e infraestruturas vizinhas. 
 
Neste âmbito, destaca-se o facto da solução de travamento da parede de contenção 
periférica com recurso a contrafortes ou bandas de laje ter sido consequência da 
exigência da entidade licenciadora em relação a áreas permeáveis no interior dos 
lotes, onde, caso venham a existir escavações, não será possível o travamento com 
recurso à estrutura dos edifícios. A implementação das soluções descritas, orientada 



com o objetivo de não condicionar a área permeável e de evitar o recurso a 
ancoragens definitivas, exige uma articulação com as soluções de estabilidade e, 
sobretudo, de arquitetura (Figura 8). 
 
Por último, volta a sublinhar-se a importância do Plano de Instrumentação e 
Observação na gestão do comportamento da contenção periférica e das estruturas e 
infraestruturas vizinhas, confirmando-se como uma ferramenta indispensável numa 
obra em meio urbano, com as características da presente. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Vista dos trabalhos finais de escavação 
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RESUMO 
 
No presente artigo são apresentadas as soluções implementadas para os trabalhos de 
escavação e contenção periférica, necessários à execução dos 4 pisos enterrados do 
empreendimento Infinity Tower em Lisboa. O edifício irá dispor de 26 pisos elevados e 
de uma área de aproximadamente 4600m2. A escavação, com cerca de 18m de altura 
máxima, foi executada em aterros heterogéneos recentes, recobrindo os materiais do 
Complexo de Vulcânico de Lisboa. O local da obra situa-se na proximidade de 
diversas infraestruturas sensíveis, nomeadamente: o caneiro de Alcântara, estrutura 
com mais de 60 anos de idade, a linha ferroviária da Cintura de Lisboa e um viaduto 
rodoviário de grande dimensão e de acesso ao Eixo Norte-Sul, aspeto fundamental 
para o processo de conceção e dimensionamento da solução de contenção periférica. 
Com o objetivo de minimizar as descompressões dos terrenos envolventes e minimizar 
as consequentes deformações, optou-se por uma solução de cortina de estacas 
moldadas em betão armado, travadas através de bandas de laje, dispondo de vãos de 
cerca de 50m e a incorporar na estrutura definitiva, bem como de ancoragens 
provisórias, nos locais onde os condicionamentos da vizinhança assim o permitiam. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the designed and built solutions for the peripheral earth retaining 
structures, required for the construction of the 4 underground floors of The Infinity 
Tower, being built in Lisbon. The building will have 26 floors above the ground level 
and an approximated area of 4600 m2. With a maximum depth of 18m, the excavation 
intercepted heterogenous landfills, resting over the Lisbon Vulcanic Complex. The site 
is surrounded by several important and sensitive structures from which can be pointed 
out: wastewater tunnel “caneiro de Alcântara”, the railway line and an access viaduct to 
the “Eixo Norte-Sul” express way. The interaction with the mentioned structures and 
infrastructures was a key aspect in the design process. To minimize the ground 
disturbance, as well as the deformations at the neighborhood areas, a reinforced 
concrete bored piles earth retaining structure was designed, braced by slab’s strips 
with 50m of span, as well as by temporary ground anchors. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo são descritas as soluções adotadas para a escavação e contenção 
periférica dos terrenos necessárias para a execução dos 4 pisos enterrados, 2 apenas 
parcialmente, do edifício de habitação Infinity Tower, em execução na Rua de 
Campolide, em Lisboa. A conceção arquitetónica do edifício, cujo Projeto de autoria do 
Gabinete “SARAIVA + ASSOCIADOS”, prevê uma estrutura elevada principal com 
uma forma em planta correspondente aproximadamente a uma estrela de três pontas, 
e nos pisos enterrados, onde existe um embasamento comum, uma estrutura com 
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geometria aproximadamente trapezoidal, dispondo de uma área total de cerca de 
4600m2. O edifício apresenta 26 pisos elevados, destinados essencialmente a 
habitação, e 4 pisos enterrados, essencialmente para estacionamento automóvel e 
áreas técnicas e de lazer. 
 
Dado o cenário geológico-geotécnico presente, e a profundidade máxima de 
escavação preconizou-se uma solução de cortina de estacas moldadas no terreno. Na 
Figura 1, é possível identificar a implantação da obra, assim como algumas das mais 
relevantes confrontações e condicionamentos. 
 

 

Figura 1 – a) Vista esquemática do futuro edifício e b) vista aérea do local 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 

2.1. Condicionamentos relativos a Infraestruturas vizinhas 
O recinto da escavação insere-se numa zona urbanizada, sendo delimitado por 
edificações de elevado porte, arruamentos, uma via-férrea (Linha de Cintura) e um 
viaduto rodoviário de médio porte. Em particular, o recinto da escavação confronta 
com as seguintes vias públicas: 
 

• Rua Canto da Maya e condomínio Twin Towers (4 pisos enterrados), a Nascente 
e a Norte. Sob este arruamento localiza-se o Caneiro de Alcântara; 

• Rua de Campolide, a Nascente. Sob este arruamento localiza-se o Caneiro de 
Alcântara; 

• Via-férrea – Linha da Cintura de Lisboa, a Poente; 
• Avenida General Correia Barreto e Viaduto Rodoviário de acesso ao Eixo Norte 

Sul, a Sul. 
 
Durante todo o processo de conceção a preservação da integridade e funcionalidade 
das referidas estruturas foi um aspeto fundamental na escolha de todas as soluções 
técnicas referentes à estrutura de contenção periférica. 
 
 



2.2. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
Com o objetivo de caracterizar o comportamento geotécnico associado aos terrenos 
ocorrentes no local, foram realizadas duas campanhas de prospeção geológica e 
geotécnica, envolvendo a execução de um total de 9 furos de sondagens verticais, 
com execução de ensaio SPT a cerca de cada 1,5m de profundidade. Em dois dos 
furos de sondagem foram instalados piezómetros de tubo aberto e executados ensaios 
de absorção de água (tipo Lefranc). Foram ainda extraídas amostras indeformadas 
para a realização de ensaios laboratoriais de identificação e de compressão uniaxial, 
em provetes rochosos do substrato vulcânico. De acordo com os resultados do Estudo 
Geológico Geotécnico, o dispositivo geológico do local é caracterizado pela ocorrência 
de um substrato de natureza vulcânica, atribuído ao Neocretácico, representado pelo 
Complexo Vulcano - Sedimentar de Lisboa (Figura 2), recoberto por depósitos de 
aterros (At), de grande heterogeneidade e de considerável espessura. 
 

 

Figura 2 – a) Localização das sondagens, b) Extrato da Carta Geológica, e c) Exemplo de 
amostra do furo de sondagem 

 
Os depósitos de aterros superficiais apresentam espessuras relevantes variando, em 
geral, entre os 10 e os 13,5m. Estes materiais caracterizam-se por grande 
heterogeneidade composicional e granulométrica. Nas zonas mais superficiais, o 
aterro é constituído por solos provenientes do Miocénico flúvio-marinho de Lisboa, 
representados por litologias predominantemente finas ou com fração fina relevante e 
por solos de origem vulcânica, como tufos, brechas e fragmentos basálticos. É 
expectável que os solos encontrados sejam provenientes das escavações realizadas 
em obras vizinhas, tendo em conta a natureza dos mesmos. Embora bastante 
variáveis, o intervalo mais representativo dos resultados do ensaio SPT localiza-se 
entre as 5 e 17 pancadas.  
 
O substrato Vulcano - sedimentar (1) é constituído por escoadas de basaltos lávicos 
cinzentos, que intercalam níveis de tufos piroclásticos mais ou menos consolidados. 
Os tufos piroclásticos apresentam-se superficialmente mais descomprimidos com 
resultados de SPT entre as 41 e 60 pancadas, evoluindo em profundidade para as 60 
pancadas. Na base dos tufos localiza-se o maciço basáltico. Nas zonas mais 
superficiais este material encontra-se mediamente alterado e intensamente fraturado 



(W4 e F5), registando-se RQD entre os 47 e 74%. Nas zonas mais profundas o 
material apresenta-se pouco alterado (W3-2) e muito a mediamente fraturado (F4-3). 
O RQD obtido variou entre 56 e 76%. O dispositivo geológico apresentou alguma 
produtividade hidrogeológica, em especial no maciço basáltico, aspeto que terá forte 
dependência da sazonalidade pluviométrica e da fracturação do mesmo. No Quadro 1 
apresentam-se os parâmetros geomecânicos adotados na modelação do 
comportamento das diferentes zonas geotécnicas consideradas. 

 
Quadro 1 – Parâmetros geomecânicos adotados 

 

ZG Descrição  
(kN/m3)  (º) 

c’ 
(kPa) 

E’ 
(MPa) 

ZG1 Aterros heterogéneos (5≤NSPT≤17) 18 30 0 15 

ZG2 

Tufos piroclásticos finos e brechas vulcânicas 
intercalados com basaltos W4 a W3-4; F5 a F4-

5 com recuperação entre 60% e 100% e 
RQD=0% 

22 33 50 65 

ZG3 

Basalto W3 e W3-2; F4 a F4-5 com recuperação 
de 90% e 20% ≤RQD≤75% com níveis de 

basalto W3-2; F4-5 com recuperação de 100% e 
47%≤RQD≤74%  

22 37 80 120 

ZG4 Basalto W3-2 e F4-3, com recuperação de 
100% 56%≤RQD≤76% 22 45 100 150 

 
 
3. SOLUÇÕES DE CONTENÇÃO PERIFÉRICA 

3.1. Conceção Geral da Solução 
 
A solução de escavação e contenção periférica foi desenvolvida tendo por base os 
condicionamentos descritos, assim como a geometria da escavação, com o principal 
objetivo de reduzir o impacto nas infraestruturas e serviços adjacentes, tendo 
igualmente em consideração os aspetos relacionados com a segurança, viabilidade 
construtiva, prazos de execução e aspetos económicos. 
 
Neste enquadramento, foi desenvolvida uma solução de contenção periférica 
materializada por uma cortina de estacas travada horizontalmente por meio de bandas 
de laje, a integrar na estrutura definitiva. A adoção de uma solução de travamento do 
tipo top-down parcial visou para além de atender aos condicionamentos circundantes, 
suportar uma solução mais económica na medida em que os elementos de travamento 
provisório, nomeadamente as bandas de laje dos pisos 0, -1 e -2, são incorporados na 
estrutura definitiva. O apoio temporário vertical das referidas bandas de laje é 
assegurado por perfis metálicos, devidamente selados no terreno competente abaixo 
do fundo de escavação. Este tipo de solução tem sido frequentemente utilizado nas 
escavações urbanas em Lisboa, sendo que neste caso, dada a geometria da 
escavação, foi necessário desenvolver uma solução com bandas de laje a vencer vãos 
de cerca de 50m (ver Figura 3). Nos alçados onde as restrições o permitiram foram 
previstas ancoragens provisórias, como elemento de travamento da estrutura de 
contenção periférica.  
 
A estrutura de contenção, materializada por estacas moldadas de betão de 600mm de 
diâmetro e espaçadas a eixos de 1,20m, foi dimensionada para um comprimento total 
de 10m a 22m, compatível com um encastramento mínimo de 4m no Complexo 
Vulcânico de Lisboa. Esta estrutura foi igualmente dimensionada como parede 



definitiva ao nível das caves do edifício e, para tal, foi previsto um revestimento com 
parede em betão armado, devidamente aferrolhado à cortina de estacas (ver Figura 3). 
 

 

 

Figura 3 – a) Perspetiva 3D da solução de contenção e b) Pormenor da estrutura de contenção  
 
 

3.2. Principais Fases Construtivas 
 
A solução de contenção periférica adotada, sendo uma solução do tipo top-down 
parcial, compreendeu as seguintes principais fases construtivas: 

• Execução de vistorias a todas as estruturas e infraestruturas vizinhas; 
• Instalação dos dispositivos de monitorização na envolvente; 
• Execução das estacas moldadas em betão armado e instalação dos 

inclinómetros; 
• Execução de furação e posterior instalação dos perfis metálicos de apoio das 

bandas de laje com selagem abaixo do fundo de escavação; 
• Execução da viga de coroamento da cortina de estacas e execução da banda 

de laje do piso 0 e instalação dos dispositivos de instrumentação previstos a 
esse nível; 

• Escavação até à cota do piso -1; 
• Execução da banda de laje do piso -1, execução das ancoragens provisórias e 

instalação dos dispositivos de instrumentação previstos a esse nível; 
• Escavação até à cota do piso -2; 
• Execução da banda de laje do piso -2, execução das ancoragens provisórias e 

instalação dos dispositivos de instrumentação previstos a esse nível; 
• Escavação até à cota de fundo de escavação ao nível do piso -4; 
• Execução dos elementos de fundação direta do edifício; 
• Execução dos restantes elementos definitivos da estrutura ao nível dos pisos 

enterrados com desativação devidamente compatibilizada das ancoragens 
provisórias.  

A Figura 4 apresenta um corte transversal da solução de contenção periférica adotada, 
para o último nível de escavação, correspondente ao nível do piso -4. 



 

Figura 4 – Corte transversal tipo da estrutura de contenção para a última fase de escavação 
 

3.3. Dimensionamento 
 
O dimensionamento da solução de contenção periférica incluiu a realização de 
análises bidimensionais de elementos finitos com recurso ao software PLAXIS, 
permitindo a simulação de todas as fases construtivas. Os elementos estruturais foram 
representados com recurso a materiais de relação constitutiva elástica linear, 
enquanto o comportamento dos materiais ocorrentes no local foi simulado com recurso 
ao modelo constitutivo Hardening Soil (Brinkgreve et al. 2017), tendo por base os 
parâmetros geomecânicos indicados no Quadro 1. 
 
Por forma a estimar a rigidez equivalente das bandas de laje a considerar no modelo 
numérico, com recurso ao software PLAXIS, foi necessário desenvolver um modelo 
paralelo recorrendo ao software SAP2000, o qual permitiu posteriormente o 
dimensionamento interno das bandas de laje. Primeiramente, foi determinada a rigidez 
equivalente das bandas de laje, para cada nível de travamento, a qual foi introduzida 
no modelo PLAXIS, sendo os esforços resultantes da análise posteriormente 
considerados no modelo SAP2000, permitindo assim estimar os esforços e 
deformações ao nível das bandas de laje e, consequentemente, possibilitar o seu 
dimensionamento ao nível das armaduras de reforço necessárias para esta fase dos 
trabalhos. Sendo as condições de apoio das bandas de laje no modelo SAP2000 
determinadas por molas de rigidez à compressão equivalente à do solo e sendo o solo 
um material de comportamento não linear, foi necessário efetuar um processo iterativo 
entre ambos os softwares na determinação da rigidez equivalente do solo a 
considerar. 
 
O comportamento da estrutura de contenção foi analisado para as várias fases 
construtivas, incluindo a avaliação dos esforços e deformações nos principais 
elementos estruturais: estacas moldadas, bandas de laje e ancoragens provisórias. O 
modelo permitiu igualmente estimar as tensões no solo, avaliar a estabilidade global, 
assim como estimar as deformações totais e incrementais da estrutura de contenção 
para todas as fases construtivas. A Figura 5 apresenta as deformações horizontais 
estimadas para a última fase de escavação. 
 



 

Figura 5 – Deformações horizontais estimadas para a última fase de escavação  
 
4. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
O Plano de Instrumentação e Observação foi implementado de forma a permitir avaliar 
o comportamento da estrutura de contenção, assim como das estruturas e 
infraestruturas vizinhas ao recinto da escavação. O referido plano incluiu a instalação 
de múltiplos dispositivos, como inclinómetros, alvos topográficos, piezómetros e 
células de carga. Para cada estrutura ou infraestrutura e para cada dispositivo, forma 
definidos valores de alerta e de alarme, tendo por referência os deslocamentos 
previstos em fase de projeto. Foram igualmente estabelecidas medidas de reforço, a 
implementar no caso de serem ultrapassados os referidos critérios. No enquadramento 
descrito, foram instalados os seguintes aparelhos, localizados conforme indicado na 
Figura 6: 

• 24 Alvos topográficos instalados nas bandas de laje e infraestruturas vizinhas; 
• 2 Células de carga instaladas nas ancoragens provisórias; 
• 5 Inclinómetros do tipo ABS, instalados a tardoz da cortina de estacas; 
• 2 Piezómetros instalados na envolvente da escavação. 

 

 

Figura 6 – Plano de Instrumentação e Observação – Localização dos dispositivos 



 
No Quadro 2 apresentam-se os critérios de alerta e de alarme estabelecidos em fase 
de projeto e considerados na implementação do Plano de Instrumentação e 
Observação aplicado em obra. 

Quadro 2 – Critérios de alerta e de alarme 
 

Situação Critério alerta Critério alarme 

Estrutura de contenção – Deslocamento horizontal 15mm para cada 10m 
de escavação 

25mm para cada 10m 
de escavação 

Estrutura de contenção – Deslocamento vertical 10mm para cada 10m 
de escavação 

20mm para cada 10m 
de escavação 

Células de carga em ancoragens – Incremento de 
carga ±15% ±25% 

Infraestruturas adjacentes – Deslocamento 
horizontal 10mm 20mm 

Infraestruturas adjacentes – Deslocamento vertical 15mm 30mm 

 
No que diz respeito aos alvos topográficos instalados na linha férrea localizada na 
proximidade, durante os trabalhos de escavação, foram registados movimentos 
residuais não excedendo, em nenhum momento, o valor de 10mm estabelecido como 
critério de alerta. 
 
Por sua vez, o encontro do viaduto adjacente, o qual apresenta uma fundação direta 
localizada abaixo da cota de fundo de escavação e se encontra a apenas 5m do limite 
da mesma escavação, foi igualmente monitorizado. Os valores registados ao longo 
das várias fases construtivas da obra atingiram valores máximos de 10mm de 
assentamento e de 15mm de movimento horizontal, excedendo ligeiramente o valor do 
critério de alerta estabelecido. Após a execução das duas primeiras bandas de laje, os 
referidos valores demonstraram uma tendência rápida para estabilização e, assim, não 
existiu necessidade de aplicação de medidas de reforço. A instalação de piezómetros 
permitiu o registo dos níveis de água em profundidade durante os trabalhos de 
escavação, tendo sido possível confirmar que o regime hidrogeológico não foi 
perturbado pelos trabalhos executados. 
 
As estruturas de contenção foram monitorizadas por meio de inclinómetros, alvos 
topográficos e células de carga, estas últimas nas ancoragens provisórias. No que 
respeita às células de carga confirmou-se o comportamento esperado, tendo sido 
registadas variações de carga que não excedem o critério de alerta definido. Por sua 
vez os inclinómetros registaram movimentos horizontais em profundidade crescentes 
ao longo do tempo. Em dois dos cinco inclinómetros instalados na obra, os valores de 
critério de alarme foram atingidos, registando-se um deslocamento horizontal máximo 
de 45mm. Após a execução das duas primeiras bandas de laje esta tendência de 
movimento crescente estabilizou, não tendo, por isso, sido necessária a 
implementação de medidas de reforço (ver Figura 7). 
 
O Plano de Instrumentação e Observação implementado permitiu a gestão do risco 
geológico e geotécnico da obra. As leituras foram mantidas com uma periodicidade 
semanal, enquanto os respetivos relatórios foram analisados, em tempo útil, pelos 
técnicos projetistas, permitindo, assim, um controlo próximo e atempado. Tendo em 
consideração toda a informação recolhida no âmbito deste Plano, pode concluir-se que 
as soluções de contenção periférica executadas tiveram, em geral, um comportamento 
de acordo com o estimado em fase de projeto. 
 



 
 
Figura 7 – Plano de Instrumentação e Observação – Inclinómetros - Última fase de escavação  

 
 

5. TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO 

Os primeiros trabalhos na obra tiveram início em março de 2020 e os trabalhos de 
escavação foram concluídos na íntegra em agosto de 2020. Após a conclusão dos 
trabalhos de escavação foi dado início à execução das fundações do edifício principal. 
Posteriormente, foram executadas as restantes estruturas ao nível dos pisos 
enterrados, tendo a laje do piso 0 sido integralmente betonada em junho de 2021. As 
figuras 9 e 10 apresentam algumas das fases de escavação decorridas. 

 

Figura 8 – a) Vista da instalação das armaduras da banda de laje do piso -1 e b) Vista da 
escavação sob a banda de laje do piso 0 



 

Figura 9 – a) Vista da instalação das armaduras da banda de laje do piso -1 e b) Vista das 
várias bandas de laje na última fase de escavação 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes de escavações em meio urbano (Pinto et al. 
2017), o enquadramento da obra descrita determinou a necessidade de desenvolver 
soluções económicas e de reduzido risco geotécnico, devidamente compatibilizadas 
com os condicionamentos existentes no local. 
 
Destaca-se a solução de travamento com recurso a bandas de laje, a qual foi 
implementada para ultrapassar, em particular, a limitação encontrada na zona da 
escavação confrontante com o alçado Nascente. A viabilidade da implementação deste 
tipo de solução requer a coordenação e compatibilização prévia com as diversas 
especialidades, em particular com a Arquitetura e com a Estabilidade, aspeto esse que 
se considera ter sido bem conseguido, com os benefícios económicos que daí 
resultaram. 
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RESUMO 
 
Este artigo visa apresentar as principais retro-análises realizadas no âmbito do estudo 
da solução de fundação de um reservatório de gás GPL construído numa 
infraestrutura portuária. A estrutura encontra-se fundada num conjunto de 671 estacas 
moldadas de betão armado, com cerca de 22m de comprimento, executadas através 
de tecnologia de trado contínuo. A incerteza acerca da integridade das estacas, 
essencialmente por dificuldades associadas à tecnologia de execução das mesmas, 
motivou uma análise mais aprofundada do comportamento da fundação. O cenário 
geológico-geotécnico apresenta uma camada heterogénea de cerca de 25m de 
espessura de solos arenosos e argilosos de compacidade e de consistência baixa a 
média. Sob esta, identificou-se a presença da formação ‘Boom Clay’, constituída por 
lodos de fraca consistência sobreconsolidados e identificada na literatura com 
espessura média de cerca de 100m. Neste âmbito, recorreu-se ao software de 
elementos finitos PLAXIS e, através de uma análise tridimensional, foi avaliado o 
comportamento da fundação do reservatório e do solo envolvente. O singular cenário 
geológico-geotécnico verificou-se determinante no comportamento global da fundação. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addressed the main back-analyses carried out within the framework of a 
study about the foundation solution adopted in an LPG gas reservoir built in a harbour 
facility. The structure has its foundation materialized by 671 concrete CFA bored piles 
of 22m length. The uncertainty over the integrity of piles, mainly due to technical 
restraints of the CFA piles technology, motivated a deeper analysis on the foundation 
behaviour for the reservoir service loads, as also for the hydrotest loads. The 
geological and geotechnical scenario showed the presence of a 25m thick 
heterogeneous layer of loose sands and soft clays. Underneath, the presence of ‘Boom 
Clay’ was identified with an average thickness of about 100m, being composed of an 
overconsolidated inorganic clay. A three-dimensional analysis was carried out using a 
finite element method software, PLAXIS, considering both the different load cases at 
the reservoir foundation as well as the surrounding soil behaviour. The singular 
geological-geotechnical scenario showed to be decisive for the foundation behaviour. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as principais análises desenvolvidas no estudo da 
solução de fundação de um reservatório de gás GPL construído numa infraestrutura 



portuária (ver Figura 1). Apesar de o reservatório já se encontrar construído, existe 
alguma incerteza relativamente à integridade e capacidade de carga das suas estacas 
de fundação, principalmente devido a dificuldades técnicas verificadas durante a 
execução das mesmas. De forma a despistar a eventual hipótese de a execução das 
estacas através da tecnologia de trado contínuo ter alterado as condições do solo de 
fundação, foram realizados ensaios CPT após a execução das estacas, tendo sido 
estes considerados no estudo da solução de fundação. 
 

 
 

Figura 1 – Identificação da localização do reservatório ortofotomapa (fonte: GoogleEarth) 
 
 

2. DESCRIÇÃO DA FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO 
 
O reservatório circular com 87,4m de diâmetro e uma altura de cerca de 30m 
encontra-se fundado num conjunto de 671 estacas moldadas de betão armado, com 
22m de comprimento, executadas com recurso à tecnologia de trado contínuo. As 
estacas de Ø1000mm e Ø1200mm encontram-se distribuídas em duas zonas, a zona 
central e a zona periférica, respetivamente. A laje de fundo do reservatório situa-se 
1.50m acima da superfície do terreno, sendo a ligação entre esta e as estacas 
garantida através de pilares em betão armado de 1200mm de diâmetro (ver Figura 2). 
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Figura 2 – Solução de fundação por estacas na zona central (esquerda) e periférica (direita) 

3. CONDIÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 
 
As condições geológico-geotécnicas foram inicialmente avaliadas pela execução de 
várias sondagens de reconhecimento, incluindo ensaios CPT. Dada a incerteza acerca 
da capacidade de carga do solo de fundação, após a execução das estacas por trado 
contínuo, uma nova campanha de prospeção foi realizada. Com base nos resultados 
dos 23 novos ensaios CPT distribuídos pela área do reservatório foram aferidas as 
características geomecânicas do solo de fundação em profundidade após a execução 
das estacas, tendo-se verificado uma ligeira redução da resistência do solo em 
comparação com os resultados dos ensaios iniciais (ver Figura 3).  

 

Figura 3 – Resultados dos ensaios CPT executados posteriormente à execução das estacas 
 

A informação recolhida pelos ensaios CPT, nomeadamente o valor da resistência de 
ponta e o valor do atrito lateral, permitiram estimar os parâmetros geomecânicos dos 
materiais intersectados em profundidade. Por sua vez, com a determinação do fator 
SBT efetuou-se a caracterização do tipo de comportamento do solo também em 
profundidade, o que possibilitou a definição de um perfil geológico-geotécnico 
composto por camadas de solos com comportamento semelhante aos quais se 
atribuíram parâmetros geomecânicos médios.  
 
Verificou-se em profundidade a presença à superfície caracterizada de uma primeira 
camada de aterro de cerca de 3m de espessura e caracterizada por uma resistência 
de ponta média de 10MPa. Sob esta, foi confirmada a presença de um conjunto de 
materiais argilosos de fraca consistência (resistência de ponta média de 2MPa) com 
uma espessura de cerca de 6m, os quais se sobrepõem a uma camada de argilas 
arenosas de alta consistência (resistência de ponta média entre 15MPa e 25MPa) que 
atingem os 24m de profundidade, situando-se a sua base abaixo da cota de base das 
estacas de fundação (ver Figura 4). Inferiormente, registou-se a presença da camada 
‘Boom Clay’, formação Oligocénica, constituída por lodos de fraca consistência 
sobreconsolidados e caracterizada por valores resistência de ponta médios de 
4,5MPa. Apesar de os ensaios CPT não ultrapassarem os 31m de profundidade, 

Qc [MPa] fr [%] 



estima-se que, de acordo com a bibliografia, a camada ‘Boom Clay’ deverá apresentar 
cerca de 100m de espessura. 
 

 
 

Figura 4 – Perfil geológico-geotécnico estimado e valores médios do ensaio CPT 
 

 
4. ANÁLISE NUMÉRICA 
 
O modelo desenvolvido, de dimensões 160mx160mx75m, utilizou elementos do tipo 
‘plate’ para modelar a laje de fundo do reservatório e elementos do tipo ‘embedded 
beam’ para modelar as estacas de fundação (ver Figura 5). No que respeita ao perfil 
geológico, com o objetivo de diminuir a complexidade do modelo algumas 
simplificações foram consideradas, sendo algumas camadas consideradas como 
homogéneas e de parâmetros geomecânicos médios (ver Quadro 1). O solo, por sua 
vez, foi modelado utilizando como relação constitutiva o modelo elasto-plástico 
‘Hardening-Soil’, considerando a variação da rigidez do solo em profundidade. 
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Figura 5 – Modelo PLAXIS 3D – Malha de elementos finitos (esquerda) e Elementos 
estruturais (direita) 

Quadro 1 – Parâmetros geomecânicos considerados no modelo de elementos finitos 
 

 

Layer depth 
[m] 

Average Qc 
[MPa] 

gunat 

[kN/m3] 

gsat 

[kN/m3] 

c’ 
[kPa] 

f’ 
[º] 

E50/Eoed 
[MPa] 

Eur 
[MPa] 

m 
[-] 

OCR 
[-] 

-2.7 to -11 2 16 17 2 20 4 12 0.8 3 
-11 to -26 18 18 20 - 35 90 270 0.5 - 

< -26.0 4 19 19 15 22 20 60 0.8 3 
 

O faseamento construtivo considerado no modelo desenvolvido incluiu as várias 
etapas a que o reservatório estará sujeito antes da sua exploração, em particular a 
execução do hidroteste. Após a geração das tensões iniciais ativaram-se os elementos 
correspondentes às estacas e posteriormente o elemento correspondente à laje de 
fundo e a respetiva carga distribuída. Posteriormente, a carga distribuída foi 
aumentada, faseadamente, simulando a execução do hidroteste. Por último simulou-se 
o esvaziamento do tanque e o seu enchimento associado às cargas de exploração. 
 
 
5. RESULTADOS DA RETRO-ANÁLISE NUMÉRICA 
 
A retro-análise numérica pretendeu simular os carregamentos que irão efetivamente 
ter lugar e considerar a sequência em que ocorrerão. Deste modo definiram-se as 
seguintes fases: i) fase associada ao peso próprio; ii) fase com carregamento 
associado ao hidroteste; iii) fase associada ao peso próprio simulando o esvaziamento 
do reservatório e iv) fase com carregamento associado ao enchimento do reservatório 
com gás na fase de exploração. 
 
Para as várias fases construtivas foram estimadas as deformações verticais no solo 
sob o reservatório segundo uma secção central do mesmo. O deslocamento vertical 
máximo do solo atinge os 78mm para a fase do hidroteste, reduzindo posteriormente 
para 57mm na fase de carregamento de exploração (ver Figura 6). 
 

 
 

Figura 6 – Modelo PLAXIS 3D – Deformação vertical do solo – Fase hidroteste – uz,máx=78mm 

 
Os resultados mostraram um assentamento global de maior magnitude sob a zona 
central do reservatório e que se estendem em profundidade até à camada ‘Boom 
Clay’. Observa-se, ao nível da camada ‘Boom Clay’ um aumento significativo da 
tensão efetiva, o que demonstra como o assentamento global do reservatório estará 
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dependente do comportamento desta camada de fraca consistência e elevada 
espessura (ver Figura 7). Note-se que, a geometria em planta do reservatório face ao 
comprimento das estacas também condiciona a degradação de tensões em 
profundidade. 
 

 
Figura 7 – Modelo PLAXIS 3D – Tensão vertical efetiva ao nível do topo da camada 

‘Boom Clay’ para o peso próprio (esquerda) e para a fase de hidroteste (direita) 
 

Considerando o estado de tensão inicial no topo da camada ‘Boom Clay’ pôde ser 
estimado o incremento da tensão efetiva vertical, observando-se um aumento de mais 
de 300kPa para a fase de hidroteste e mais de 200kPa para a fase de exploração. 
Estes valores representam, respetivamente, um incremento de cerca de 2,3 vezes e 
1,9 vezes a tensão efetiva vertical inicial do topo da camada (ver Figura 8). Esta 
relação estará, em parte, condicionada pelo valor de OCR considerado na 
caracterização da camada ‘Boom Clay’ (ver Quadro 1). 

 

 
 

Figura 8 – Modelo PLAXIS 3D – Incremento da tensão vertical efetiva ao nível do topo da 
camada ‘Boom Clay’ – Fase hidroteste 

 

Os incrementos de tensão efetiva vertical são significativos e destes resultam elevados 
assentamentos, essencialmente devido à reduzida rigidez da camada ‘Boom Clay’. Na  
Figura 9 apresentam-se os assentamentos verticais estimados ao nível do topo da 
camada ‘Boom Clay’ para os vários casos de carga.  
 
Analisando o valor do assentamento ao nível do topo da camada, estimaram-se 
valores de 65mm e 45mm para a fase de hidroteste e para a fase de exploração, 
respetivamente. Comparando estes valores com o valor de deslocamento vertical 
máximo no solo referido anteriormente de 78mm e 57mm, respetivamente, confirma-se 
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que são os assentamentos ao nível da camada ‘Boom Clay’ que governam o 
comportamento global da fundação. 

 
 

Figura 9 – Modelo PLAXIS 3D – Assentamento ao nível do topo da camada ‘Boom Clay’ 
 
Ao nível da laje de fundo do reservatório estimaram-se os assentamentos da estrutura 
para ambos os casos de carga em análise (ver Figura 10). Como seria expectável, 
verifica-se um maior assentamento no centro do reservatório, dado que é no centro 
onde se concentra o núcleo do bolbo de tensões instalado no solo. Este facto deve-se, 
em parte, também ao diferente comportamento das estacas de periferia e das estacas 
da zona central como elementos de fundação.  

 

 
 

Figura 10 – Modelo PLAXIS 3D – Assentamento da laje para o caso de carga do hidroteste 
[Δuz, máx=28mm] (esquerda) e para o caso de carga de exploração [Δuz,máx=16mm] (direita) 

 
A Figura 11 apresenta o assentamento estimado da laje de fundo do reservatório, ao 
longo da sua linha central. Como expectável, observa-se para os casos de carga 
associados apenas ao peso próprio da estrutura, uma deformação da laje de fundo de 
formato concavo, dado o peso próprio das paredes do reservatório. Enquanto que para 
os casos de carga com enchimento do reservatório é apresentada uma deformação 
convexa, dado que o solo sob o reservatório é solicitado com um acréscimo de tensão 
efetiva vertical superior na zona central. 
 
De acordo com a EN 14620-5:2006, norma que regula o procedimento de execução do 
hidroteste, os assentamentos registados durante o hidroteste deverão ser comparados 
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com os valores estimados em projeto, não sendo estabelecido um valor máximo 
aceitável para o assentamento do reservatório.  

 
 

Figura 11 – Modelo PLAXIS 3D – Perfil de assentamento da laje de fundo para os vários 
casos de carga 

 
No Quadro 2 sumarizam-se os assentamentos máximos e mínimos estimados ao nível 
da laje para os vários casos de carga e a determinação do assentamento diferencial 
associado. Verifica-se para a fase do hidroteste, para além de um maior assentamento 
absoluto, a estimativa de um maior assentamento diferencial de cerca de 28mm, o 
qual se conclui ser estruturalmente aceitável.  
 

Quadro 2 – Parâmetros geomecânicos considerados no modelo de elementos finitos 
 

I.D. Caso de Carga 
Assentamento absoluto 

Assentamento 
diferencial 

uz,máx [mm] uz,mín [mm] Δuz,máx [mm] 
Fase 1 Peso próprio -16 -13 4 

Fase 2 Hidroteste -78 -51 28 

Fase 3 Peso Próprio  -25 -22 3 

Fase 4 Exploração -57 -41 16 

 
Para além de avaliar o comportamento global da fundação do reservatório, as análises 
realizadas pretendiam ainda suportar o plano de monitorização a implementar durante 
o hidroteste, nomeadamente no estabelecimento de valores de alerta e de alarme, 
permitindo avaliar se o comportamento global irá de encontro ao estimado. 
 
O hidroteste corresponde ao enchimento do reservatório com água de forma faseada e 
pretende avaliar o comportamento global da sua fundação durante o primeiro 
carregamento. Neste enquadramento, com o objetivo de medir os assentamentos do 
reservatório, serão instalados sob a laje do reservatório vários sensores de 
nivelamento líquido e na periferia da laje alvos topográficos. 
 
Com recurso ao modelo numérico, foi estimado em particular o perfil de assentamento 
da laje de fundo do reservatório, para os vários estágios de enchimento. Como 
expectável, verifica-se um incremento dos assentamentos com o aumento do 
enchimento do reservatório hidroteste (ver Figura 12).   
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Figura 12 – Modelo PLAXIS 3D – Perfil de assentamento da laje de fundo para as várias 
fases do hidroteste 

 
Com base nesta análise puderam ser definidos valores limite a considerar na 
monitorização, tendo sido considerados valores de 80% e 130% do valor de referência 
estimado como valores de alerta e de alarme, respetivamente. 
 
Para cada fase de enchimento, no caso de os valores de assentamento excederem os 
valores de alerta definidos, significa que a fundação do reservatório apresenta um 
comportamento conforme esperado e que, portanto, o procedimento do hidroteste 
pode prosseguir. Por outro lado, se os valores medidos ultrapassarem os valores de 
alarme, ou seja, se forem mais do que 30% superiores aos valores estimados, o 
hidroteste deve ser suspenso, para análise dos resultados forem analisados por parte 
da equipa responsável.  
 
A eventual obtenção de valores de alarme pode ser preocupante, principalmente se 
ocorrer nas fases iniciais do hidroteste, devendo nesse caso ser efetuadas novas 
retro-análises para calibração do modelo. No âmbito das referidas retro-análises, caso 
o assentamento total estimado seja superior ao aceitável, deverá ser equacionada a 
implementação de medidas mitigadoras como por exemplo o tratamento do solo para 
incremento da capacidade de degradação as tensões. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes, Fartaria et. al. (2018), por forma a analisar o 
comportamento global da fundação do reservatório foi desenvolvido um modelo 
tridimensional de elementos finitos, o qual permitiu estimar valores de assentamento 
máximos inferiores a 10cm para os casos de carga estáticos a curto prazo, os quais se 
podem considerar aceitáveis. 
 
Contudo, os resultados da modelação mostram que os assentamentos são altamente 
governados pelo comportamento da camada Oligocénica, identificada apenas 3m 
abaixo da base das estacas de fundação, devido ao aumento da tensão efetiva 
significativo que se verifica a essa profundidade. Neste enquadramento, o 
comportamento global da fundação do reservatório é sensível aos parâmetros 
geomecânicos estimados para a camada ‘Boom Clay’, a qual foi deficientemente 
caracterizada nas campanhas de prospeção decorridas. Na presente análise, estes 
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parâmetros foram estimados através de correlações com os resultados dos ensaios 
CPT, os quais apenas intersectaram os primeiros metros da camada Oligocénica. 
 
Durante o hidroteste os movimentos da fundação do reservatório deverão ser 
continuamente registados, permitindo a implementação do plano de monitorização e o 
desenvolvimento de novas retro-análises para calibração do modelo numérico e, em 
consequência, uma melhor previsão dos assentamentos do reservatório. 
 
Note-se que o presente estudo permitiu avaliar o comportamento global da fundação 
apenas para as ações estáticas e de curto prazo, sendo necessário efetuar análises 
complementares que permitam estudar os assentamentos por fluência do solo e o 
comportamento da fundação face á ação sísmica. 
 
Atualmente o reservatório encontra-se construindo, seguindo-se a execução do 
hidroteste antes da sua exploração (ver Figura 13). 
 

 
 

Figura 13 – Vista do reservatório na fase final da construção 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo apresentar os principais critérios de conceção das 
soluções adotadas para uma escavação profunda em meio urbano, realizada no âmbito 
da construção dos 6 pisos enterrados do Hotel Meliã, localizado no cruzamento da Av. 
Fontes Pereira de Melo com a Av. António Augusto Aguiar, em Lisboa. A construção 
compreende uma escavação de cerca de 22m de profundidade, intercetando, 
maioritariamente, camadas de aterro e os terrenos do Miocénico de Lisboa, bem como 
elementos de fundação de antigas estruturas pré-existentes no local. 
Os principais condicionamentos da solução estão relacionados com as condições de 
vizinhança, uma vez que o local é ladeado por duas estruturas importantes, o Túnel do 
Metropolitano de Lisboa, localizado sob a Avenida Fontes Pereira de Melo (lado Sul), e 
o Túnel do Marquês, situado sob a Avenida António Augusto Aguiar (lado Poente). 
Refere-se ainda o desnível de cerca de 12m que o lote apresenta entre estas avenidas 
e a Rua São Sebastião da Pedreira (lado Nascente). 
São descritos os principais aspetos de projeto e da construção, inerentes às soluções de 
contenção periférica adotadas, as quais consistiram, essencialmente, numa cortina de 
estacas em betão armado e, apenas em um dos alçados, numa contenção do tipo 
“Berlim definitivo”, com pré-tratamento do terreno a tardoz com colunas de calda de 
cimento. Ambas as soluções foram travadas através de bandas de laje, em betão 
armado, até à profundidade de influência dos túneis e, abaixo desta, através de 
ancoragens provisórias. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the designed and built solutions for the peripheral earth retaining 
walls, required for the construction of the six underground floors of the Meliã Hotel 
located in Lisbon center. The construction demanded an excavation with 22m depth, 
intersecting mainly fill layers and the Lisbon Miocene soils, as well as preexisting old 
structures foundations. 
The main conditions were related to the neighborhood conditions, as the site is 
surrounded by two important infrastructures, the Lisbon Metro and the Marquês 
Tunnel, respectively, under the Fontes Pereira de Melo Avenue (south side) and 
António Augusto de Aguiar Avenue (west side). Furthermore, the São Sebastião da 
Pedreira Street (east side) is located about 12m under those avenues. 
To minimize the ground disturbance, as well as the deformations at the mentioned 
structures, a reinforced concrete bored pile wall was defined, braced by concrete slab’s 
strips and temporary ground anchors. Where the neighborhood conditions allowed it, 
reinforced concrete “Berlin type” walls solution was adopted, also braced by temporary 
ground anchors.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo são descritas as soluções adotadas para a escavação e contenção 
dos terrenos, necessárias para a execução dos 6 pisos enterrados do edifício do Hotel 
Meliã situado no centro de Lisboa, no cruzamento da Avenida Fontes Pereira de Melo 
e da Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. A conceção arquitetónica do 
edifício, cujo Projeto é da autoria do Atelier de Arquitetura João Paciência prevê um 
edifício com uma forma em planta irregular, com uma área em planta de 1.321 m2, 
com 15 pisos elevados, 3 pisos semi-enterrados e 3 pisos enterrados, estes últimos 
destinados essencialmente a estacionamento automóvel e para áreas técnicas. 
 
Na vista aérea da área da Figura 1 é possível identificar a implantação da obra, bem 
como algumas das mais relevantes confrontações e condicionamentos. Destaca-se o 
facto de todos os edifícios existentes previamente no local de implantação terem sido 
demolidos antecipadamente, exceto o muro que confronta para a Rua São Sebastião 
da Pedreira, bem como as estruturas de fundação dos mesmos edifícios (que se 
encontravam enterrados), os quais foram demolidos de forma devidamente faseada e 
controlada no decorrer dos trabalhos de escavação. 
 
Em função das condições de vizinhança e do dispositivo geológico do local, 
consideraram-se duas tecnologias distintas para a realização das soluções de 
contenção periférica. Nos alçados Poente e a Sul, devido à espessura dos aterros, 
preconizou-se uma solução de cortina de estacas, em betão armado, moldadas no 
terreno. Em parte do alçado Nascente, face à pré-existência de um importante muro 
de suporte, foi considerada uma solução de contenção do tipo “Berlim definitivo”. 
 

 
Figura 1 – Simulação do futuro edifício (Atelier de Arquitetura João Paciência) e vista aérea do 

recinto da escavação (Google Earth) 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
Com o objetivo de caracterizar o comportamento geotécnico, associado aos terrenos 
ocorrentes no local, foi executada uma campanha de prospeção, que englobou a 
realização de três furos de sondagem, acompanhados pela realização de ensaios SPT 
e recolha de amostragem para classificação macroscópica. Foram ainda instalados 
dois piezómetros hidráulicos de tubo aberto em dois dos furos de sondagem. 
 
De acordo com os resultados obtidos o dispositivo geológico do local é caracterizado 
pela ocorrência de substratos datado do Neocretácico, representado pelo Complexo 
Vulcano-Sedimentar de Lisboa, sob um substrato sedimentar datado do Miocénico, 
representando correspondente às Argilas e Calcários dos Prazeres (MPr), por sua vez, 
recoberto dos materiais modernos de origem antrópica, denominados como Depósitos 
Aluvionares (a) e Depósitos de Aterros (At), com uma espessura considerável. A 
camada de aterro poderá ter a sua génese em trabalhos de modelação e nivelamento 
topográfico, decorrentes da construção dos edifícios e muros de suporte pré-existentes 
no local.  
 
2.2. Condicionamentos relativos às Condições de Vizinhança 
 
O recinto da escavação insere-se numa zona fortemente urbanizada da cidade de 
Lisboa, encontrando-se na sua vizinhança imediata diversas edificações, arruamentos 
e importantes infraestruturas. Assim sendo, foi necessário desenvolver soluções 
compatíveis com a preservação da integridade das referidas estruturas e 
infraestruturas, assegurando, ainda, todas as condições de boa funcionalidade das 
mesmas. Em particular o recinto da escavação apresentava as seguintes principais 
confrontações: 
 

• Hotel Fênix Urban com 11 pisos elevados e 6 pisos enterrados, a Norte; 
• Rua São Sebastião da Pedreira, a Nascente; 
• Av. António Augusto Aguiar, a Poente, o na qual se desenvolve, com secção em 

trincheira ou com secção em túnel, o Túnel rodoviário do Marquês; 
• Av. Fontes Pereira de Melo, a Sul, sob a qual se desenvolve a galeria, em betão 

simples, da linha amarela do Metropolitano de Lisboa. 
 
Durante todo o processo de conceção das soluções de contenção periférica, a 
preservação da integridade e da funcionalidade das referidas estruturas e 
infraestruturas constituiu um aspeto fundamental. 

 

2.3. Condicionamentos relacionados com Estruturas Existentes 
 
No recinto da obra, em particular no perímetro dos alçados confrontantes com a Av. 
Fontes Pereira de Melo e a Av. António Augusto Aguiar, previa-se a interseção das 
fundações dos edifícios, com estrutura em alvenaria, anteriormente existentes no local, 
situação que se veio a confirmar em obra. 
 
Durante os trabalhos de escavação foi, assim, necessário demolir e remover os 
elementos de fundação e os muros de suporte existentes no limite do recinto da 
intervenção (Figura 2), de forma devidamente faseada, controlada e compatibilizada 
com a execução das estruturas de contenção periférica. 



 
Figura 2 – Corte das fundações do edifício pré-existente e vista da Rua São Sebastião da 

Pedreira - muro de suporte existente no interior do lote, a demolir 

 
 
3. SOLUÇÕES ADOTADAS 
 
Na conceção das soluções de contenção periférica adotadas procurou-se, para além 
da necessária contenção horizontal dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 
 

• Controlar as deformações nos terrenos, estruturas e infraestruturas 
envolventes à escavação, permitindo ainda a adaptação da solução a possíveis 
singularidades de natureza geológica e geotécnica; 

• Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e 
infraestruturas adjacentes. 

 
Tendo em conta os diversos condicionamentos existentes, preconizou-se para a 
generalidade dos trabalhos de contenção periférica a adoção de uma solução de 

cortina de estacas moldadas, em betão armado, 800mm afastadas de 1m, a eixos, 
nos alçados Sul e Poente (solução 1). As estacas foram executadas com a tecnologia 
de vara telescópica kelly, quando necessário, com recurso a entubamento provisório 
apenas na parte superior, ao nível dos materiais de aterro. Com esta solução 
pretendia-se possibilitar a escavação com profundidade máxima de 22m, necessária 
para a execução dos 3 pisos enterrados e 3 pisos semi-enterrados. Durante a fase de 
escavação, o terreno exposto entre estacas foi protegido por uma parede de 
revestimento em betão armado, com 0,15m de espessura mínima, aferrolhada às 
estacas e devidamente drenada através de geodrenos. Estes dispositivos tinham 
como função a recolha e encaminhamento das águas para o sistema de drenagem do 
edifício através de geotubos verticais, instalados no tardoz da parede e no espaço 
entre estacas.  
 
No alçado Nascente, as exigências de área útil nos pisos enterrados, bem como a 
impossibilidade de executar estacas junto à face do muro existente, implicou a adoção 
da tecnologia de “Berlim Definitivo”, com uma espessura de parede teórica de 0,30m, 
executada após o tratamento prévio dos materiais de aterro com recurso a colunas de 

calda de cimento, 250mm//0,25m, armadas com fibras de vidro (solução 2).  
 
Relativamente aos travamentos e atendendo à proximidade ao Túnel do Metropolitano 
de Lisboa e ao Túnel do Marquês, nos alçados Nascente, Sul, e Poente, procurou 



evitar-se o recurso a ancoragens para efeitos de travamento nos níveis superiores, de 
modo a minimizar a interferência com estas infraestruturas. Assim, e genericamente, a 
cortina foi travada por meio de bandas de laje, localizadas ao nível dos pisos 0, -1, -2 e -
3, com função de garantia do equilíbrio horizontal da contenção na fase provisória da 
escavação. Estes elementos foram apoiados verticalmente, durante a fase de 
escavação, na parede de contenção e em perfis metálicos HEB260, selados no interior 
de estacas, funcionando assim como pilares provisórios. Na fase definitiva, as bandas 
foram integradas na estrutura definitiva do edifício. 
 
Nos restantes níveis (pisos -4 e -5) preconizou-se o travamento da contenção com 
recurso a ancoragens provisórias, com um afastamento médio em planta de cerca de 
3m e diferentes inclinações e comprimentos totais, constituídas por 6 cordões de 0,6’’, 
injetadas a pressões controladas através do sistema IRS, em terrenos com 
competência para o efeito. Na Figura 3 apresentam-se as plantas da estrutura de 
contenção periférica e dos travamentos dos pisos enterrados.  

 
a)                                                                 b) 

Figura 3 - Planta de dimensionamento da contenção periférica e dos travamentos ao nível do 
piso 0 (a) e do piso -3 (b)  

 
Na Figura 4 apresentam-se alçados fotográficos das soluções de contenção periférica 
adotadas.  

 
a)                                                                 b) 

Figura 4 – Fotografias da estrutura de contenção periférica – virada para a Av. Fontes Pereira 
de Melo (a) e virado para a Av. António Augusto Aguiar (b)  



Dada a geometria do recinto de escavação e o desnível de cotas entre a Av. Fontes 
Pereira de Melo, a Av. António Augusto Aguiar e a Rua São Sebastião da Pedreira, os 
troços de laje acima do piso -3, no alçado que confronta com este último arruamento, 
foi necessário acomodar as cargas horizontais através de um pórtico de travamento / 
reação, com função de transmissão das referidas reações para a estrutura de 
contenção localizada entre o referido pórtico e o edifício vizinho, a Norte. O referido 
pórtico foi constituído por pilares-parede em betão armado, apoiados em microestacas 
de fundação, e contraventados por escoramentos metálicos provisórios, com secção 
HEB (S275JR).  

Na Figura 5 encontra-se representada a solução de bandas de laje desenvolvida 
assim como o encaminhamento e equilíbrio das respetivas cargas para o pórtico de 
travamento. 

 

a)                                                                    b) 
Figura 5 - Solução de contenção periférica no alçado nascente, com representação de pórtico 

de travamento (a) e respetivo esquema de funcionamento (b) 

 
O pórtico de travamento foi instalado antes do início dos trabalhos de escavação, a 
partir da execução de um roço com cerca de 0,50m de espessura no muro de suporte 
pré-existente que confrontava para Rua de São Sebastião da Pedreira. Para tal, foi 
necessário proceder à demolição controlada e parcial do muro de suporte existente. 
Na fase definitiva, a própria estrutura dos pisos enterrados será responsável pela 
estabilidade das paredes de contenção periférica, incluindo o desnível de impulsos 
global a que a estrutura do edifício terá que estar submetida, sendo as ancoragens e 
todos os elementos de natureza provisória desativados quando a referida estrutura se 
encontrar integralmente construída acima da cota da Avenida António Augusto Aguiar.  
 
 
3.1. Adaptações das Soluções em Fase de Obra 
 
Com vista à adaptação às condições reais da obra, apenas passíveis de serem 
identificadas em fase de obra, assim como à otimização do prazo de execução dos 
trabalhos, foram realizadas algumas adaptações às soluções de contenção periférica 
inicialmente previstas  
 
As principais adaptações consistiram, de forma genérica, na substituição da metade 
Norte da contenção periférica no alçado Nascente, sensivelmente entre o pórtico de 
travamento e o edifício vizinho. Prevista inicialmente com recurso à solução “Berlim 
Definitivo”, a solução alternativa consistiu na materialização de uma cortina de estacas 

500mm afastadas, a eixos, de 0,75m, compatível com a demolição prévia, neste 



mesmo troço, do muro de suporte existente, bem como com os condicionamentos de 
Arquitetura, decisão que permitiu otimizar o prazo de execução da obra. 
 
Em paralelo, as características geométricas do mesmo muro de suporte, investigadas 
durante a obra, e a necessária compatibilização com a execução prévia do pórtico de 
travamento, determinaram a necessidade da reconfiguração da geometria deste 
último. Das alterações destacam-se a disposição dos escoramentos metálicos e, 
sobretudo, a construção de uma estrutura provisória em betão armado, com 
configuração em vela, anexa ao pilar principal, este último a integrar na estrutura final 
do edifício, que permitiram incrementar a rigidez da estrutura provisória (Figura 6). A 
demolição do muro de suporte, neste troço, apenas foi possível devido à existência de 
um contraforte no troço não demolido, do lado oposto, Av. Fontes Pereira de Melo, e 
que permitia assegurar o bom desempenho do alçado perpendicular, que confrontava 
para a mesma Av. Fontes de Pereira de Melo, durantes os trabalhos de escavação 
para a execução das duas primeiras bandas de laje. 
 

  
                                                         a)                                                                 b) 

Figura 6 – Adaptações da solução em fase de obra - alçado Nascente (a) e pormenor do 
pórtico de travamento (b) 

 
 
 
4. DIMENSIONAMENTO 
 
O comportamento das estruturas de contenção periférica, em termos de esforços e de 
deformações, foi analisado, para todas as principais fases construtivas, através do 
programa de elementos finitos PLAXIS 2D, vocacionado para o efeito, considerando 
um modelo constitutivo para o terreno do tipo “Hardening Soil”, o qual considera uma 
relação constitutiva não linear e a variação da rigidez do solo com o estado de tensão 
aplicado. Para efeitos da modelação dos terrenos, foram utilizados os parâmetros 
apresentados no Quadro 1.  
 
Complementarmente, para avaliação do comportamento conjugado da parede de 
contenção, travada através das bandas de laje, e o pórtico de travamento, foram 
desenvolvidos modelos no SAP2000.  
 
 
 



Quadro 1 – Parâmetros geomecânicos adotados 

 

Descrição / ZG Nspt 
 

(kN/m3) 
’ 
(º) 

c’ 
(kPa) 

E50
ref/ 

Eced
ref 

(MPa) 

Eur
ref 

(MPa) 

m  
(-) 

Rf 

(-) 

Areias silto-argilosas e 
calhaus / At 

9-60 18 27 - 8 24 0,5 0,9 

Areias e siltes com 
seixo abundante / a 

60 18 30 - 10 30 0,5 0,9 

Argilitos brandos a sub-
rochosos com 

frequentes passagens 
calco-margosas / MI

1 

>60 20 32 25 60 180 1 0,9 

Argilas margosa com 
intercalações calco-

margosas/ MI
1 

53-
60 

20 30 20 50 150 1 0,9 

Calco-arenito/ Calcário 
gresoso/ MI

1 
W5-4 21 36 25 60 180 1 0,9 

Basalto decomposto 
(areias siltosas) / β 

W5 21 34 25 60 180 1 0,9 

Basalto / β W4-3 21 40 25 70 210 1 0,9 

 
 
O estudo das seções com bandas de laje foi efetuado tendo em conta a interação 
entre a cortina de estacas e os elementos de travamento. De modo, a concretizar este 
objetivo foram introduzidos apoios elásticos no modelo de análise da contenção 
periférica, com rigidez equivalente às bandas de laje de travamento. Esta rigidez foi 
determinada por via da análise iterativa do modelo de elementos finitos dos troços de 
laje, implementado no programa SAP2000. As forças a que estes apoios elásticos do 
modelo da contenção ficam sujeitos, no decorrer das análises levadas a cabo no 
estudo da cortina de estacas, foram posteriormente introduzidas no modelo das 
bandas de laje obtendo-se, assim, os esforços de dimensionamento dos elementos 
que constituem este sistema. Na Figura 7 encontram-se ilustrado o processo descrito 
assim como os modelos implementados. 

 

Figura 7 – Modelos de elementos finitos para dimensionamento da solução de cortina de 
estacas travada com bandas de laje 



O comportamento da estrutura de contenção periférica foi analisado para as principais 
fases de escavação, tendo-se avaliado os principais parâmetros de dimensionamento, 
nomeadamente, os esforços nas estruturas de contenção, deformações, estados de 
tensão e a estabilidade dos terrenos a conter, bem como ainda os incrementos de 
deformação em estruturas e infraestruturas vizinhas ao recinto de escavação.  
 
 
5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o complexo enquadramento da obra, foi definido um Plano de 
Instrumentação e Observação (PIO), com o objetivo de assegurar a realização dos 
trabalhos em condições de segurança para a obra e para as estruturas e 
infraestruturas vizinhas. No enquadramento descrito, foram instalados os seguintes 
aparelhos, definindo, sempre que possível, seções de instrumentação: 

• Alvos topográficos, distribuídos pela contenção periférica, bordos das bandas 
de lajes, empenas dos edifícios vizinhos, e na estrutura do Túnel do 
Metropolitano de Lisboa e do Túnel do Marquês;  

• 5 células de carga, para aferição da carga instalada nas ancoragens; 

• 4 inclinómetros, a tardoz das estruturas de contenção periférica; 

• 1 piezómetro, para controlo da cota do nível freático; 

• 1 sismógrafo, para controlo de vibrações durante o processo de demolições. 
 

Com base na modelação realizada, foram definidos os critérios de alerta e de alarme 
para todos os aparelhos e para todas as estruturas e infraestruturas monitorizadas. No 
que respeita à instrumentação no interior da galeria do túnel do Metropolitano de 
Lisboa e do Túnel do Marquês, foram considerados os critérios estabelecidos nas 
instruções do Metropolitano de Lisboa. Os resultados dos deslocamentos máximos 
registados no interior da galeria foram de cerca de 3mm, inferiores aos critérios de 
alerta de 7mm definido pelo Metropolitano de Lisboa, e compatíveis com os valores 
estimados através dos modelos de cálculo. Nos restantes dispositivos, as leituras 
estiveram sempre abaixo dos critérios de alerta e alarme definidos em projeto. Na 
Figura 8 apresenta-se esquematicamente a localização dos dispositivos de 
instrumentação e alguns dos resultados obtidos mais notáveis. 

 
Figura 8 – Planta e secções esquemáticas de instrumentação e resultados mais notáveis 



Face ao exposto, e à presente data em que os trabalhos de escavação se encontram 
concluídos, os resultados obtidos pela instrumentação permitem comprovar a 
adequação das soluções implementadas e dos parâmetros geomecânicos 
considerados na modelação das mesmas soluções. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes de escavações em meio urbano (Carvalho e 
Pinto (2019), Tomásio e Pinto (2019) e Pinto et al. (2017), o enquadramento da obra 
executada determinou a necessidade de desenvolver soluções devidamente 
compatibilizadas com os vários condicionamentos existentes, sem comprometer a 
segurança e a boa funcionalidade da obra e das estruturas e infraestruturas vizinhas.  
 
A solução de travamento com recurso a bandas de laje foi concebida com o objetivo 
de ultrapassar a limitação encontrada nos alçados confrontantes com o Túnel do 
Metropolitano de Lisboa, sob a Avenida Fontes Pereira de Melo, e com o Túnel 
rodoviário do Marquês, sob a Avenida António Augusto Aguiar. A viabilidade da 
implementação deste tipo de solução requeriu a coordenação e compatibilização com 
as diversas especialidades, em particular com a Arquitetura e com a Estabilidade, 
aspeto esse que, no presente caso, se considera ter sido muito bem conseguido. 
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RESUMO 
 
No presente artigo são descritas as soluções implementadas, necessárias para a 
execução de 2 pisos enterrados do empreendimento Hotel Estrela Dos Santos, em 
construção na Avenida Almirante Reis, nº 53, em Lisboa. O edifício é composto por 7 
pisos elevados e 2 pisos enterrados, requerendo assim a execução de uma escavação 
de aproximadamente 8 metros de profundidade, intersetando-se essencialmente 
aterros e uma camada descomprimida pertencente ao miocénico constituída 
essencialmente por argila siltosa, por vezes arenosa, até uma profundidade de cerca 
de 14 metros. A escavação confronta com a Avenida Almirante Reis, sob a qual se 
localiza a galeria do Metropolitano de Lisboa (ML), e ainda 2 edifícios centenários. De 
forma a possibilitar a escavação, assegurando uma reduzida perturbação do solo e 
das estruturas e infraestruturas envolventes, prescreveu-se a execução de contenção 
tipo “Berlim Definitivo”. Devido à proximidade à galeria do ML, à grande espessura de 
aterros, à geometria regular e à área disponível do lote, a solução de travamento 
horizontal da contenção, compreendeu o recurso a mini bandas de laje, de reduzida 
largura e escoras de canto. São ainda apresentados os resultados da monitorização 
que confirmaram o bom desempenho da solução. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper describes the adopted solutions for the execution of two underground floors 
at the “Hotel Estrela Dos Santos”, with seven upper floors, under construction at 
Avenida Almirante Reis, nº 53, in Lisbon. The required excavation with a depth of 
approximately 8 meters, intersected mainly landfills and uncompressed silty-clays. As 
main restraints it should also be pointed out that under the Almirante Reis Avenue, is 
located the Lisbon Metro tunnel, and two centenary buildings face the excavation pit. In 
order to ensure minimal disturbance of both the soil and the surrounding 
infrastructures, a “Berlin” type peripheral earth retaining wall was designed. Due to the 
proximity to the Metro tunnel, the landfill’s thickness, the regular geometry of the 
excavation and the available area of the site, the earth retaining wall horizontal bracing 
solution comprised the execution of mini slab strips with small width and corner steel 
struts. The results and analysis of the monitoring plan are also presented. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descreve-se a solução de escavação e contenção periférica 
desenvolvida para a execução dos dois pisos enterrados do edifício, em execução no 
cruzamento da Avenida Almirante Reis, nº 53, com a Rua Álvaro Coutinho, nº44, na 
freguesia de Arroios, em Lisboa, e cujo promotor é “Manuel Santos Marques Lda.”. 
 
A conceção arquitetónica do edifício, cujo Projeto é da autoria de “Edgeline Arquitetos 
Associados, Lda.” e “JAG Arquitectos”, prevê um edifício com uma forma em planta 
aproximadamente quadrada, com uma área total de cerca de 225m2 por piso. O 
edifício apresenta 7 pisos elevados, destinados a hotelaria, e 2 pisos enterrados, 
destinados a restauração e áreas técnicas. No local, existia um edifício de habitação, 
que foi previamente demolido. 
 
Na vista aérea da área da Figura 1, é possível identificar a implantação da obra, bem 
como algumas das mais relevantes confrontações e condicionamentos, destacando-se 
a proximidade ao túnel do ML, bem como a dois edifícios centenários. 
 

 

Figura 1 - Vista aérea do recinto de escavação (Google Earth) 

 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
No sentido a permitir a caracterização geológica e geotécnica dos terrenos 
interessados pelos trabalhos de escavação e contenção periférica, foi levada a cabo 
uma campanha de prospeção realizada pela empresa Tecnasol, no âmbito da qual 
foram executadas 4 sondagens mecânicas, acompanhadas pela realização de ensaios 



SPT, e dois poços de reconhecimento para confirmação da geometria e cotas de 
fundação das empenas dos edifícios vizinhos e a preservar. Com base nas 
informações disponibilizadas pelos ensaios realizados, considerou-se o zonamento 
geológico geotécnico e os valores estimados dos parâmetros geotécnicos descritos na 
Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Zonamento e valores estimados dos parâmetros geotécnicos 
Zona 

Geotécnica 
Descrição Nspt ϒ (kN/m3) ɸ’ (º) E (MPa) 

ZG1 
Aterros – areia 

siltosa 
<5 16 26 6 

ZG2 

Miocénico 
descomprimido - 
Argila siltosa, por 

vezes arenosa com 
fragmentos de 

natureza variada e 
dispersos 

7-44 18 31 30 

ZG3 
Miocénico -

Lumachela a 
calcarenito 

60 20 38 100 

 
 
Os depósitos de aterro superficiais, caracterizados por areia siltosa com fragmentos de 
natureza variável dispersos, foram observados com espessuras entre o 1,5m (S1) e os 
3m (S2). Subjacente aos aterros, foi intersetada uma camada descomprimida, muito 
provavelmente pela ação da água, datada do Miocénico, constituída por argila siltosa, 
por vezes arenosa, com fragmentos de natureza variada dispersos, variando em 
espessura entre os 1,5m-7m (S1) e 3m-14,5m (S2). Em profundidade, foi registada a 
ocorrência do substrato Miocénico, composto por calcarenitos e lumachelas, com o 
topo deste substrato a ser observado entre os 12,5m (S1) e os 14,50m (S2) de 
profundidade. 
 
 
2.2. Condicionamentos relativos às condições de vizinhança 
 
O recinto da escavação insere-se numa zona urbanizada, sendo delimitado por 
edificações, arruamentos e diversas infraestruturas, conforme abaixo descrito (Figuras 
1 e 2): 

- Edifício vizinho centenário, com dois pisos elevados, a Norte, e pertencente ao 
mesmo proprietário do Hotel Estrela Dos Santos; 

- Edifício vizinho centenário, com cinco pisos elevados e uma semi-cave, a 
Poente, dispondo de um elevado estado de degradação. O estado de 
degradação deste edifício, determinou a necessidade de escoramento da 
correspondente empena, que confrontava com o recinto da presente 
escavação. O escoramento foi realizado a partir de duas torres em estrutura 
metálica, fundadas em microestacas e localizadas no interior do recinto da 
escavação, o que contribuiu para incrementar os condicionamentos associados 
aos trabalhos de escavação; 

- Av. Almirante Reis, uma das avenidas mais movimentadas de Lisboa, que 
inclui a galeria do Metropolitano de Lisboa, a Nascente; 

- Rua Álvaro Coutinho, a Sul. 



 

Figura 2 - Vista do edifício a intervencionar e dos edifícios vizinhos, antes do início dos 
trabalhos 

 

3. SOLUÇÃO PROPOSTA 
 
3.1. Considerações gerais 
 
Na conceção das soluções preconizadas no âmbito do presente Projeto procurou-se, 
para além da necessária contenção dos terrenos a escavar, respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 
 

- Controlar as deformações nos terrenos, estruturas e infraestruturas 
envolventes à escavação, permitindo ainda a fácil adaptação da solução a 
eventuais singularidades de natureza geológica e geotécnica; 

- Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e 
infraestruturas adjacentes, nomeadamente a galeria do ML, assim como das 
demais construções e infraestruturas vizinhas; 

- Procurar garantir facilidade, rapidez e segurança de execução; 
- Definir soluções com o menor custo associado possível, integrando para tal, e 

sempre que viável, os elementos necessários para a fase provisória na solução 
da fase definitiva. 

 
Atendendo aos principais condicionamentos existentes, optou-se por propor e 
conceber uma solução de contenção periférica, com recurso à tecnologia de execução 
do tipo “Berlim Definitivo”, travada através de escoramentos e de mini bandas de laje, 
em função dos diversos condicionamentos identificados (Carvalho e Pinto, 2019 e 
Tomásio e Pinto, 2019). Devido à dimensão reduzida da área do recinto da 
escavação, procurou-se limitar ao mínimo a dimensão das bandas de laje, de modo a 
condicionar o menos possível o processo de escavação. Previamente ao início dos 
trabalhos de escavação e atendendo às fracas características dos depósitos de aterro, 



propôs-se o tratamento destes materiais com recurso a colunas de solo-cimento. Na 
Figura 3 mostra-se a planta de dimensionamento ao nível do piso -1. 
 
Este tipo de solução apresenta a vantagem de permitir executar, durante a escavação, 
a parede definitiva, podendo o número e o tipo de travamentos serem redefinidos em 
fase obra, em função das reais características dos terrenos escavados, assim como 
dos resultados do Plano de Instrumentação e Observação proposto. 
 

 
Figura 3 - Planta de dimensionamento do piso -1 

 
3.2. Contenção tipo “Berlim Definitivo” 
 
A tecnologia de construção da parede de contenção tipo “Berlim Definitivo” proposta e 
executada consistiu, basicamente, na execução faseada, de cima para baixo, de 
painéis de betão armado que apoiam em microestacas verticais com secção tubular. 
Estes elementos foram colocados no interior de furos de Ømin=8" (20cm) e selados, 
através de sistema apropriado no comprimento correspondente ao bolbo de selagem, 
localizado abaixo da cota final de escavação e ao nível do substrato Miocénico. Os 
painéis foram betonados diretamente contra o paramento vertical aberto no terreno e 
previamente tratado com colunas de calda de cimento, garantindo-se a estabilidade da 
parede da contenção, face aos impulsos do terreno, durante as operações de 
escavação, pela execução de bandas de laje ou pela colocação de escoras metálicas 
provisórias. 
 
Em fase definitiva, a própria estrutura das lajes das caves será responsável pela 
estabilidade da parede de contenção, sendo as escoras provisórias desativadas após 
conclusão da referida estrutura. A parede de contenção foi executada com 0,30m de 
espessura ao longo de todo o perímetro de escavação. 
 
As microestacas dispuseram-se com um afastamento em planta médio de cerca de 
3m, localizando-se, em regra, em cada extremidade dos painéis primários. O seu 
comprimento total é variável em função da geometria dos alçados, tendo sido 
considerado um comprimento mínimo do bolbo de selagem de 4m ou 8m, consoante o 



alçado. A selagem foi realizada através do sistema IRS (Bustamente e Doix, 1985), 
recorrendo a obturador duplo e a válvulas anti-retorno, no substrato Miocénico. Os 
elementos utilizados para apoio vertical dos painéis da contenção foram 
materializados através de perfis tubulares N-80 (API5A) com secção variável entre 
139.7x9mm e 127.0x9mm e uniões exteriores entre ligações. 
 
O travamento horizontal da contenção na fase provisória, foi, como já referido, 
garantido através da execução de mini bandas de laje ao nível do piso 0 e do piso -1, 
que asseguravam o encaminhamento das cargas para as escoras de canto, as quais, 
por sua vez, foram materializadas através de perfis HEB 200 e 220. As mini bandas de 
laje foram executadas com 0,21m de espessura e 0,60m de largura, de forma a 
facilitar os trabalhos de escavação em obra e a assegurar a sua máxima integração na 
estrutura definitiva do edifício. Devido à espessura reduzida das referidas bandas e de 
forma a garantir a correta transmissão de esforços entre as mesmas e as escoras de 
canto, foi necessário executar uma sobre espessura nas zonas de ligação das escoras 
às mesmas mini bandas, como ilustrado na Figura 4. Na fase definitiva estas sobre 
espessuras foram demolidas. 
 
Dado que as escoras de canto coincidiam com as cotas das lajes, que funcionam 
como travamento na fase definitiva, foi ainda necessário prever um faseamento para a 
betonagem das lajes dos pisos -1 e 0, de forma a permitir a retirada das escoras em 
condições de segurança e sem consequências para a obra e para as estruturas e 
infraestruturas vizinhas. O faseamento definido para o piso -1 é ilustrado na Figura 3. 
Na Figura 4 e na Figura 5 apresentam-se imagens dos trabalhos de escavação. 
 

 
Figura 4 – Foto do decorrer da obra, onde podem ser observadas as sobre espessuras nas 

lajes nas zonas de apoio das escoras de canto 

 
 



 

Figura 5 – Foto após a conclusão da escavação e do alçado que confronta para a Av. Almirante 
Reis, sob o qual se localiza o túnel do ML 

 
 
4. DIMENSIONAMENTO 
 
O comportamento das estruturas de contenção periférica, em termos de esforços e de 
deformações, foi analisado, para todas as fases construtivas, através do programa de 
elementos finitos PLAXIS 2D, vocacionado para o efeito. Para a concretização desta 
análise foi realizada uma parametrização dos materiais ocorrentes no local, a qual foi 
baseada nas informações recolhidas na campanha de prospeção geológica e 
geotécnica, previamente executada. Para efeitos da modelação dos solos, foram 
utilizados os parâmetros apresentados na Quadro 1. 
 
A análise realizada consistiu no estudo do comportamento da contenção periférica, 
para as principais fases de escavação, com base na modelação de seções tipo, mais 
representativas das condições de vizinhança e geológicas e geotécnicas da contenção 
periférica. Com base nesta análise, foi possível avaliar os principais parâmetros de 
dimensionamento, nomeadamente, os esforços nas estruturas de contenção, 
deformações, estados de tensão e a estabilidade dos solos contidos, bem como ainda 
estimar os incrementos de deformação em estruturas e infraestruturas vizinhas ao 
recinto de escavação, em particular o túnel do ML. Na Figura 6 apresenta-se um 
exemplo da modelação adotada na seção que inclui a Avenida Almirante Reis e o 
túnel do ML. 
 
 
 



 

Figura 6 - Modelação da contenção periférica na seção que inclui a Avenida Almirante Reis e o 
túnel do ML. Valores dos deslocamentos Horizontais (Plaxis 2D) 

 
 
5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, e conforme prática corrente neste tipo de 
intervenções, foi definido um Plano de Instrumentação e Observação (PIO), com o 
objetivo de gestão do risco associado à realização dos trabalhos de escavação e 
contenção periférica. No enquadramento descrito, foram instalados os seguintes 
aparelhos, definindo, sempre que possível, seções de instrumentação: 
 

- 18 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados da contenção 
periférica; 

- 17 alvos topográficos, distribuídos pelas duas empenas dos edifícios vizinhos; 
- 9 alvos topográficos, distribuídos pelas torres de contenção de fachada da 

empena do edifício vizinho, a Poente; 
- 1 inclinómetro e 1 piezómetro no alçado que confronta com a Av. Almirante 

Reis e ML. 
 
Com base na modelação realizada através do programa de elementos finitos citado, 
foram definidos os critérios de alerta e de alarme para todos os aparelhos e para todas 
as estruturas e infraestruturas monitorizadas. Foram igualmente definidas medidas de 
reforço, caso os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. Apresenta-se na 
Figura 7 a localização da maior parte dos alvos e leituras do inclinómetro e do 
piezómetro durante a execução da obra. Apresenta-se também em seguida, na Figura 
8 os critérios de alerta e alarme, bem como as leituras dos vários alvos ao longo da 
obra. 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 7 - Localização e resultados da instrumentação aplicada em fase de obra 

 

 

 

Figura 8 – Alvos topográficos: critérios de alarme e alerta, e registos ao longo da obra 

 
 
Os resultados obtidos permitiram comprovar a adequação das soluções 
implementadas e dos parâmetros geomecânicos considerados na modelação das 
soluções, pois, no geral, existiu uma boa concordância entre os resultados analíticos e 
os observados em obra. 



 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes, o complexo enquadramento da obra descrita 
determinou a necessidade de desenvolver soluções devidamente compatíveis com os 
vários condicionamentos existentes, sem comprometer a segurança da obra e das 
construções e infraestruturas vizinhas. 
 
Neste âmbito, destaca-se a solução de travamento com recurso a mini bandas de laje, 
que foi concebida com o objetivo de ultrapassar a limitação encontrada no alçado 
confrontante com o túnel do ML, sob a Avenida Almirante Reis, e ainda o espaço muito 
reduzido para a realização dos trabalhos de escavação. A viabilidade da 
implementação deste tipo de solução requer uma apertada coordenação e 
compatibilização com as diversas especialidades, em particular com a Arquitetura e 
com a Estabilidade, aspeto esse que, no presente caso, se considera ter sido muito 
bem conseguido. Destaca-se igualmente, a importância do tratamento dos terrenos 
brandos com recurso a colunas de calda de cimento, solução que permite executar os 
trabalhos de escavação com maior segurança e melhor controlo de deformações, 
aspetos fundamentais em obras de escavação em meio urbano. 
 
Por último, volta-se a sublinhar a importância do Plano de Instrumentação e 
Observação na gestão do comportamento da contenção periférica e das estruturas e 
infraestruturas vizinhas, confirmando-se como uma ferramenta indispensável numa 
obra em meio urbano, com as características da presente. 
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RESUMO 
 

No presente artigo são apresentadas as soluções de fundação indireta da estrutura e 
as soluções das lajes de pavimento térreo de uma plataforma logística (1º fase com 
7300 m2), localizada em Alenquer. O projeto da plataforma logística apresentou um 
conjunto de fatores que condicionaram a solução, nomeadamente: 1) a laje térrea 
encontra-se a cerca de 1 metro acima do terreno existente, sendo necessário aterrar 
em toda extensão da plataforma; 2) os estratos geológicos interessados pela 
intervenção são compostos, em média, por 4 metros de aterro, seguido de 15,5 metros 
de argilas/ areias argilosas moles aluvionares, seguido de 1,5 metros de areias, 
sobrejacentes a um estrato rochoso composto por grés alterado, com capacidade 
resistente para fundar a estrutura; 3) o mapa de cargas de stock é relevante, com zonas 
de 20 kN/m2 a 50 kN/m2; 4) dadas as características particulares das plataformas de 
logística, existe um conjunto de critérios de deformação da laje de pavimento que 
condiciona as soluções estruturais das fundações e da laje de pavimento; 5) a 
plataforma logística localiza-se numa zona sísmica relevante, com solo classificado 
como tipo D, segundo o Eurocódigo 8, associado a cargas elevadas a suportar pelas 
fundações. Dadas todas as condicionantes anteriormente apresentadas, de forma a 
maximizar o binómio economia/segurança, foi desenvolvida uma solução de laje de 
pavimento em betão armado, fundada em estacas para as zonas com sobrecarga de 20 
kN/m2 e uma solução de laje de pavimento em betão armado pré-esforçado, fundada 
em estacas cravadas para a zona com sobrecarga de 50 kN/m2.  
 
ABSTRACT 
 
This article presents the indirect foundation solutions for the structure and the solutions 
for the ground floor slab of a logistic platform (1st phase with 7300 m2), located on 
Alenquer. The logistics platform project presented a set of factors that restrained the 
solution, namely: 1) the ground slab is about 1 meter above the existing, with the need 
to ground over the entire platform; 2) the geological layers consist of 4 meters of 
embankment, followed by 15.5 meters of alluvial soft clay / clayey sands, followed by 1.5 
meters of sands, overlying a rocky layer composed of altered stoneware with resistant 
capacity for founding the structure; 3) the load map is relevant, with zones from 20 kN / 
m2 to 50 kN / m2; 4) given the particular characteristics of the logistics platforms, there is 
a set of criteria for deformation of the pavement slab that restrained the structural 
foundation solutions and the ground slab solutions; 5) the logistics platform is located in 
a relevant seismic zone, classified as type D soil, following the Eurocode 8, associated 
with a high loads cases to be supported by the foundations. Given all the conditions 
previously presented, to maximize the economy / security binomial, a reinforced concrete 
slab solution supported on piles was developed for the 20 kN / m2 overload area and a 
prestressed slab solution also supported on piles for the 50 kN/ m2 overload area. 



1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as soluções de fundações indiretas e de lajes de 
pavimento concebidas para uma plataforma logística localizada na região de Alenquer. 
 
A plataforma logística, com uma área de implantação de cerca de 7300m2, é fundada 
em estacas de betão armado pré-fabricadas quadrangulares, com secções de 30x30cm, 
35x35cm e 40x40 cm. As lajes de pavimento da plataforma são constituídas por lajes de 
betão armado pré-esforçado e ou lajes de betão armado. A solução considerada varia 
em função do nível de sobrecarga e do tipo de utilização prevista. A obra está implantada 
numa região onde atualmente se localiza um parque de estacionamento, conforme 
visível na Figura 1a) e b). 
 

 
Figura 1- a) b) Zona de intervenção. 

 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
Tendo em vista a caracterização do comportamento geotécnico associado aos estratos 
geológicos do local, foi executada uma campanha de prospeção geotécnica, envolvendo 
a execução de: 
 

• 14 ensaios CPT, com comprimentos de 20 a 22m; 
• 2 sondagens com ensaios SPT, com comprimentos de 24m; 
• 1 ensaio DMT com comprimento de 7m; 

 
A partir da campanha de prospeção executada foi possível definir um conjunto zonas 
geotécnicas e as respetivas propriedades, conforme tabela 1: 
 

Tabela 1 – Valores estimados dos parâmetros geomecânicos. 

Profundidade 
(m) Estrato 

Peso 
volúmico 
(kN/m3) 

Coeficiente 
de Poisson 

qc 
(MPa) 

MDMT 
(MPa) 

4 Aterros 18 0,3 1 20 
19,5 Argilas a areias argilosas 18 0,3 1,5 10 
21 Areias 18 0,3 6 - 

>21 Grés 20 0,3 15 - 

a) b) 



2.2. Condicionamentos Relativos à Criação e Manutenção de Plataformas de 
Trabalho 

 
Dadas as condições geológicas e geotécnicas locais e a previsão de mobilização de 
equipamentos de grande porte, capazes de executarem os elementos de fundação a 
profundidades superiores a 20m, considerou-se imprescindível a criação de plataformas 
de trabalho estáveis que permitissem a operacionalidade e movimentação de todos os 
equipamentos nas necessárias condições de segurança.  

 
 

3. SOLUÇÕES PROPOSTAS E ADOTADAS 
 
Tendo em consideração o enquadramento geológico e geotécnico do local onde se 
insere a obra, bem como a desejável observação de um bom desempenho das 
estruturas projetadas durante a fase de exploração, foram consideradas as seguintes 
soluções fundação: 
 

• Fundação das lajes de pavimento com recurso a estacas cravadas de betão 
armado; 

• Fundação da estrutura pré-fabricada com recurso a maciços de 2 ou 4 estacas 
cravadas de betão armado de secção variável; 

• Lajes estruturais para materialização dos pavimentos, em betão armado e em 
betão armado pré-esforçado. 

 
As estacas cravadas, além de permitirem a transmissão de cargas verticais para os 
terrenos competentes existentes em profundidade, deverão dispor de capacidade 
resistente à flexão e ao esforço transverso suficientes para acomodarem os esforços 
horizontais determinados pela ação sísmica. 
 
De forma a mitigar os efeitos de variação de temperatura e os efeitos de retração do 
betão, os painéis de laje de maior dimensão foram desligados horizontalmente das vigas 
de bordo. Apenas na zona de escritórios, de menor dimensão face às restantes zonas, 
foi dimensionado a estrutura assumindo que as lajes não são desligadas das vigas de 
bordo, considerando os efeitos das deformações impostas.  
 
Adicionalmente, face aos assentamentos de consolidação que advêm do fato de ser 
realizado um aterro sobre solos moles subconsolidados, as estacas foram 
sobredimensionadas para apresentar uma reserva de capacidade de carga compatível 
com a acomodação dos esforços de compressão por atrito negativo. 
 
3.1. Solução Fundação Indireta com Recurso a Estacas Cravadas 
 
Face à magnitude dos esforços a transmitir às fundações, aliada às fracas, mas 
homogéneas características geotécnicas dos solos, considerou-se que a solução de 
fundação indireta mais adequada seria o recurso a estacas cravadas pré-fabricadas, em 
betão armado, de secção quadrada do tipo 30 x 30cm, 35 x 35cm ou 40 x 40cm, em 
função dos esforços a acomodar.  
 

Os diferentes tipos de seção permitiram ainda ajustar a grelha de disposição das 
estacas, de forma a obter assentamentos mais homogéneos ao longo do pavimento. 
Este tipo de solução permite atingir, simultaneamente, elevados rendimentos de 
execução, elevadas capacidades de carga por estaca e, não menos importante, elevado 
controlo de execução, uma vez que as estacas são pré-fabricadas e que o processo de 



cravação permite garantir/verificar a capacidade de carga da estaca (através da 
medição da energia de cravação). 
Dados os esforços provenientes dos pilares principais da estrutura, nomeadamente 
devido aos elevados momentos fletores referentes à ação sísmica, foram 
dimensionados maciços, de 2 ou 4 estacas cravadas, que, por sua vez, permitem o 
encaixe do pilar pré-fabricado. No caso dos maciços de 2 estacas, os mesmo são 
equilibrados na menor inércia por uma viga de bordo/ fundação. Esta opção permitiu 
otimizar o número de estacas necessárias para equilibrar os momentos fletores 
existentes na base dos pilares e, em simultâneo, assegurar o desnível entre as cotas 
interiores e exteriores da plataforma logística.  
 
3.2. Solução Laje Estrutural Suportada por Estacas Cravadas 
 
A laje de pavimento do armazém foi materializada pela execução de uma laje estrutural, 
apoiada sobre capitéis com função de maciços de encabeçamento das estacas 
cravadas. Esta solução prevê a execução prévia de um aterro, devidamente 
compactado, o qual serve de plataforma de trabalho para os equipamentos de cravação 
das estacas e sobre o qual é betonada a laje de pavimento. A execução deste aterro, 
em detrimento de execução de uma cofragem perdida para a betonagem da laje, conduz 
ao desenvolvimento de fenómenos de consolidação hidrodinâmica dos materiais 
aluvionares lodosos e, consequentemente, à ocorrência de assentamentos ao longo do 
tempo. Adicionalmente, a existência destes assentamentos, determina o 
desenvolvimento de esforços de atrito negativo sobre as estacas entretanto cravadas. 
 

Atendendo à magnitude das sobrecargas de utilização do armazém, a laje de pavimento 
consiste na execução de uma laje fungiforme de 28cm de espessura, apoiada sobre 
capitéis de 1,20x1,2x0,55m3. Os vãos da laje são aproximadamente 6x6 m, que resulta 
de um equilíbrio ótimo entre a espessura da laje, a capacidade de carga da estaca e a 
compatibilização da malha de estacas com a malha de pilares. 
 
Ao longo do perímetro exterior, foram executadas vigas de bordadura com uma secção 
transversal retangular com altura variável. A acomodação dos esforços determinados 
pela atuação do sismo sobre a laje de pavimento foi assegurada pelo funcionamento 
conjunto, à flexão, de todas as estacas de suporte da laje (Figura 2 e Figura 3). 
 

 

Figura 2 – Solução conceptual laje ordinária. 

De forma a minimizar os esforços, originados pela retração do betão e pela variação de 
temperatura, tanto a nível da laje, como das estacas, previu-se a colocação de juntas 



de dilatação nas zonas de interface entre as diversas estruturas (as juntas dispõem de 
uma abertura de 20mm e permitem acomodar uma abertura adicional mínima, devida à 
retração, de 10mm). 
 

 

Figura 3 – a) Armadura de um maciço de encabeçamento de 2 estacas. b) solução de laje. 

 
3.3. Solução Laje Pré-Esforçada Estrutural Suportada por Estacas Cravadas 
 
Na zona da câmara de congelados a sobrecarga é 50 kN/m2. Atendendo o nível de carga 
sobre a laje, verificou-se que a solução mais económica passava pela execução da laje 
de betão com pré-esforço, suportada verticalmente por estacas cravadas. Deste modo, 
considerou-se uma espessura da laje de 30cm, vãos de 4,2x5 m e solução estrutural de 
laje em betão armado pré-esforçado por pós tensão. O uso de pós-esforço induz um 
estado de compressão permanente que permite reduzir as tensões de tração na laje de 
betão, reduzindo as necessidades de armadura ordinária, evitando a fendilhação e 
minimizando as flechas verticais. 
 
De modo a minimizar os efeitos das deformações impostas por retração do betão e da 
fluência devido ao estado de compressão induzido pelo pré-esforço, a laje pré-esforçada 
está horizontalmente desligada dos capiteis e das vigas de bordo. Apenas no âmbito da 
ação sísmica serão mobilizados deslocamentos horizontais que conduzem à 
transmissão do esforço horizontal para os capiteis/ estacas. Na ligação capitel / laje 
foram considerados 2 ferrolhos Փ32mm, devidamente protegidos, que só são 
mobilizados para deformações horizontais superiores a 30mm (Figura 4). 
 

 

Figura 4 – Solução conceptual laje pré-esforçada. 

a) b) 



4. DIMENSIONAMENTO 
 
O dimensionamento das estruturas foi realizado com apoio dos programas de cálculo 
Autodesk Robot 2019, SAP2000 e Plaxis 3D, em complemento com as ferramentas de 
cálculo desenvolvidas internamente.  
 
Os modelos em Autodesk Robot e SAP2000 (Figura 5) foram utilizados sobretudo para 
o controlo de deformação e para dimensionamento às ações gravíticas sísmicas. O 
modelo de Plaxis 3D (Figura 6c) d)) foi utilizado para refinar a analise sísmica, 
nomeadamente para incorporar o impacto do comportamento não linear do solo, no 
efeito da ação sísmica.  
 
Para efeitos de modelação, foram consideradas as estacas e as vigas de bordo como 
elementos barra, enquanto a laje foi considerada como elemento Shell. Foram 
consideradas molas horizontais nas estacas, determinadas tendo por base os 
parâmetros geomecânicos da campanha de prospeção. Para efeito de combinações de 
ações considerou-se o Eurocódigo 0, Eurocódigo 1, Eurocódigo 7 e o Eurocódigo 8. 
 
Para o dimensionamento e verificação de segurança de estacas, vigas e lajes, recorreu-
se a ferramentas de cálculo internas. 
 

 

Figura 5 – Exemplos de modelos de cálculo considerados. a) Zona Congelados. b) Zona Frio. 
c) Zona Escritório. 

 

4.1. Ação Sísmica 

 

No caso particular da ação sísmica, uma vez que a laje está desligada do capitel, e uma 
vez que a estaca está continuamente apoiada lateralmente, não é claro pelo Eurocódigo 
8 qual o coeficiente de comportamento a considerar. Para determinar o real 
comportamento da progressiva plastificação do solo envolvente da estaca, foi 
considerado o seguinte método iterativo para determinar o corte na cabeça da estaca: 

 

a) 

b) 

c) 



1. Desenvolvimento de modelo tridimensional no Autodesk Robot, seguido de 
cálculo da ação sísmica, pelo Eurocódigo 8, para coeficiente de comportamento 
q=1; 

2. Desenvolvimento de modelo tridimensional no Plaxis 3D de uma grelha de 
estacas ligadas entre si pela laje de pavimento, com incorporação das 
propriedades dos estratos geotécnicos anteriormente descritos e aplicação da 
carga horizontal determinada no modelo Autodesk Robot; 

3. Atualização do modelo tridimensional no Autodesk Robot, ao nível das molas 
que simulam a rigidez horizontal do terreno, com base no nível de deformação 
estimado no Plaxis 3D; 

4. Repetição dos procedimentos descritos em 2. e 3. até que o deslocamento 
horizontal obtido no Autodesk Robot e no Plaxis 3D fossem suficientemente 
próximos (diferença inferior a 5mm entre deformação dos modelos Plaxis e 
Robot). 

 

 

Figura 6 – Determinação do esforço de corte no topo da estaca para ação sísmica. 

 
4.2. Capacidade de Carga das Estacas  
 
O dimensionamento das estacas foi efetuado considerado o Eurocódigo 2 e 7. No 
entanto, no caso particular deste projeto, com a execução de um aterro de 1,2m de 
espessura sobre os solos moles existentes, desenvolvem-se ao longo do tempo 
assentamentos, que consequentemente determinam a mobilização de esforços de atrito 
negativo nas estacas.  
 
Para determinar a magnitude dos esforços provenientes do atrito negativo nas estacas 
foi considerada a formulação de Combarieu (1974). Na figura seguinte (Figura 7) são 
apresentadas a evolução das tensões verticais efetivas e as tensões verticais pré-
existentes. No ponto de interceção corresponde a profundidade critica, referente ao 
limite dos efeitos do atrito negativo, com impacto no valor da força de atrito negativo a 

a) 

b) 

c) 

d) 



ser suportado pela estaca, e com impacto na redução de capacidade resistente dos 
terrenos em torno da estaca.  

 

Figura 7 – Profundidade critica para cada secção de estaca – Atrito negativo. a) Caso secção 
40x40cm. b) Caso secção 35x35cm. c) Caso secção 30x30cm. 

 
4.3. Controlo de Deformação da Laje de Pavimento 
 
No caso particular das plataformas logísticas, o controlo de deformação é 
particularmente relevante devido às exigências de funcionalidade da estrutura 
determinadas pela utilização de empilhadores que elevam cargas a grande altura. 
 
Para efeitos de deformação, foram considerados os critérios definidos na norma TR34, 
que são significativamente mais exigentes do que os definidos no Eurocódigo 2, para 
edifícios correntes. Na Figura 8 são apresentados os resultados das deformações para 
a) zona do frio b) zona dos congelados c) zona de transição d) zona de escritório.  
 
 

Figura 8 – Deformação vertical SLS SC (mm) - a) Zona Frio b) Zona Congelados c) Zona 
Transição d) Zona Escritório. 

a) b) c) 

a) 

b) c) 

d) 



5. PLANO DE ENSAIOS DE CAMPO 
 
5.1. Ensaios Dinâmicos 
 
De forma a aferir in situ a capacidade resistente das estacas, foi considera a execução 
de 6 ensaios dinâmicos sobre estacas definitivas, no início da obra, de forma a validar 
os pressupostos de projeto. Foi confirmado o comprimento estimado para as estacas, 
aferiu-se a energia ótima de cravação e, comprovou-se o adequado desempenho das 
estacas. 
 
As estacas ensaiadas localizam-se na proximidade de ensaios CPT realizados no 
âmbito da campanha de prospeção. Deste modo foi possível validar a estimativa de 
capacidade de carga realizada com base na informação dos ensaios e das sondagens 
realizadas. Do conjunto de ensaios executados, verificou-se, em geral, uma sobre 
resistência a cargas verticais do terreno em torno da estaca, na ordem dos 10-15%. 
 
Suplementarmente, no decorrer dos trabalhos de execução foram executados mais 14 
ensaios dinâmicos em estacas executadas, de modo a avaliar o comportamento das 
estacas nas diversas zonas de obra. Na figura 9 é apresentado a preparação de uma 
estaca para o ensaio dinâmico. 
 

 

Figura 9 – Preparação de estaca para o ensaio dinâmico. 

 
5.2. Ensaios Sónicos de Eco 
 
Todas as estacas executadas foram sujeitas a ensaios sónicos de eco por forma a 
comprovar a integridade, continuidade e uniformidade de todas as estacas. 
 
Os ensaios sónicos de eco são obrigatoriamente realizados após o saneamento da 
cabeça das estacas, para aferição da integridade do troço mais superficial (entre o topo 
e a primeira junta), nomeadamente, para despistar qualquer dano que possa ocorrer 



durante o processo de cravação, durante os trabalhos de saneamento da cabeça das 
estacas.  
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os projetos de plataformas logísticas têm sido cada vez mais frequentes em Portugal, 
fruto da crescente importância que a movimentação eficiente de mercadorias tem nos 
padrões de consumo da nossa atual sociedade.  
 
A necessidade de implantar estas estruturas em zonas simultaneamente próximas dos 
grandes centros urbanos e dotadas de fáceis acessos aos principais eixos viários, aliada 
às grandes áreas de implantação que este tipo de estruturas normalmente necessitam, 
têm determinado que as mesmas sejam construídas em locais que interessam 
formações geológico-geotécnicas menos competentes e, como tal, que determinam a 
conceção de soluções de fundações indiretas e de tratamento de terrenos exigentes.  
 
No presente caso, a combinação de uma solução de fundações indiretas por estacas 
cravadas, com uma laje estrutural de pavimento, permitiu garantir as elevadas 
exigências de planimetria e deformação do pavimento e, simultaneamente, obter 
elevados rendimentos de execução e competitividade económica. Refere-se ainda que 
uma adequada análise da interação solo estrutura, nomeadamente ao nível do 
comportamento horizontal das estacas quando sujeitas à ação sísmica, permite atingir 
soluções seguras e económicas. 
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RESUMO 
 
No presente artigo são apresentadas as soluções implementadas no âmbito de reforço 
estrutural e geotécnico de uma caverna existente em meio urbanizado, localizada sob 
dois edifícios antigos, sujeitos a intervenções de reabilitação. A abóbada da caverna foi 
escavada num maciço rochoso sedimentar, constituído por calcários, muito compactos. 
Na soleira da caverna foram observados materiais de aterro, com cerca de 2 metros de 
espessura. A caverna funcionou como espaço de produção industrial durante o início do 
seculo XX, com o uso de fornos no seu interior, os quais foram condicionando a 
capacidade resistente do maciço. Atendendo ao elevado estado de degradação das 
estruturas, metálicas e em alvenaria de pedra, existentes no interior da caverna, foi 
concebida e executada uma solução de reforço que passou pelas seguintes: 1) 
pregagens na abóbada da caverna por forma a fechar as descontinuidades 
identificadas; 2) revestimento da abóboda com betão projetado, drenado e armado com 
fibras, por forma a aumentar e a assegurar o confinamento do maciço; 3) instalação de 
geodrenos, de forma a permitir o escoamento das águas e reduzir as pressões 
hidrostáticas no revestimento por betão projetado; 4) execução de pilares interiores em 
betão armado, fundados em microestacas, por forma a melhor permitir acomodar as 
cargas provenientes dos edifícios sobrejacentes; 5) reforço de fachadas, de acesso à 
caverna e lateral, por confinamento com betão projetado e recalçamento por 
microestacas, de forma a melhorar o desempenho estrutural. Todas as atividades de 
reforço estrutural e geotécnico foram bastante condicionadas pelas restrições usuais 
neste tipo de obra, em particular de: acesso, ventilação e circulação na caverna. 
 
ABSTRACT 
 
The present paper describes the main solutions adopted for both the structural and 
geotechnical reinforcement of an existing cave in urban area formed on sedimentary 
rock, under two old buildings, where refurbishment works will take place. The cave crest 
is a very compact limestone. The cave invert is resting over 2 meters of embankment, 
over the limestone rock mass. The cave has been used as an industrial space since the 
beginning of the XX century, with the use of ovens, releasing heat, which reduced the 
structural resistance of the limestones. The cave internal structures presented a high 
rate of degradation, leading to the following reinforcement measures: 1) bolts at the cave 
crest in order to tighten the discontinuities; 2) shotcrete lining at the crest and shoulders, 
in order to increase the cave confinement; 3) installation of geodrains to reduce the 
hydrostatic pression on the shotcrete lining; 4) execution of reinforcement concrete 
columns supported by micropiles, to accommodate the loads from the upper buildings; 
5) Reinforcement of the main façade, as well as the lateral façade with shotcrete and 
micropiles. All activities were affected by the usual constraints in this kind of works: 
access, operation, and ventilation inside the cave. 



1. INTRODUÇÃO 
 
No presente artigo descrevem-se as soluções de reforço estrutural e de fundações 
desenvolvidas no interior de uma caverna, localizada sob dois edifícios na travessa da 
Cruz da Rocha, em Lisboa, cujo proprietário é a empresa “Zona Restrita Unipessoal, 
Lda”. 
 
O conjunto edificado é constituído por dois edifícios, A e B, com uma parede meeira 
comum, em alvenaria de pedra. Ambos os edifícios dispõem de uma forma em planta 
retangular com áreas de 200m2 e de 190m2, respetivamente. 
 
Na vista aérea da Figura 1, é possível identificar a implantação da obra, bem como 
algumas das mais relevantes confrontações e condicionamentos. 
 

 
 

Figura 1 – Vista aérea da zona de intervenção (Google Earth). 
 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Condicionamentos Geológicos e Geotécnicos 
 
Tendo em vista a caracterização geométrica e resistente dos materiais interessados pela 
obra, em particular os materiais de aterro localizados na soleira da caverna, 
desenvolveu-se um Estudo Geológico e Geotécnico que envolveu a execução de 3 
ensaios DPSH, a recolha de 3 amostras caroteadas a partir do piso -4, e um poço de 
inspeção realizado a partir da cota de soleira da caverna. Previamente à campanha de 
prospeção geotécnica, foi ainda realizada uma inspeção de avaliação do estado da 
estrutura, existente, de suporte da caverna. O tipo de trabalhos realizados foi 
condicionado pelas condições de acessibilidade ao interior da caverna. 
 



O Relatório do referido estudo, confirmou um ambiente geológico caracterizado pela 
ocorrência de um substrato de calcários compactos, maioritariamente em calcários 
apinhoados Neolobites vibrayeanus C3c. 
Os calcários apinhoados mostram-se, de forma geral, bastante meteorizados na zona 
superficial formando uma pequena “capa” bastante friável e pulverulenta. Por vezes 
desenvolve-se fissuração, muito localizada, que se desenvolve de forma irregular nos 
interstícios dos nódulos mais carbonatados. 
 
Com exceção das proximidades das principais falhas, o maciço encontra-se pouco a 
medianamente fraturado, desconhecendo-se, no entanto, a profundidade do 
desenvolvimento da fissuração para o interior do maciço. De salientar que o calcário 
apinhoado surge mais friável nas zonas mais próximas de atuação dos antigos fornos, 
muito provavelmente devido à ação do calor e da humidade. 
 
Relativamente aos resultados dos furos realizados a partir do piso – 4 verificou-se a 
existência de uma camada de aterro, entre a laje do piso -4 e a abóbada da caverna, 
com cerca de 1m de espessura. Verificou-se que no pior cenário, a abóbada da caverna 
dispõe de sensivelmente 1,5m de espessura, sendo a espessura crescente à medida 
que se dista da entrada de acesso à caverna. Durante a execução das microestacas a 
partir do edifício A, confirmou-se o aumento da espessura da abóbada caverna, com 
espessuras na ordem dos 6 a 8m. 
 
Relativamente aos ensaios DPSH, realizados a partir da soleira da caverna, verificou-
se a existência de uma camada de materiais de aterro com sensivelmente 2m de 
profundidade. Após a realização do poço, verificou-se a existência de uma laje de betão 
armado a 2m de profundidade.  
 
Dada a proximidade da caverna ao Rio Tejo, o nível freático encontra-se próximo da 
soleira da caverna. Esta condição condicionava uma intervenção com recurso a 
soluções de escavação para materialização de fundações diretas, pois o nível freático 
seria intersetado aquando da remoção da camada de aterro de cerca de 2m de 
espessura. 
 
2.2. Condicionamentos relativos às Condições de Vizinhança 
 
A caverna insere-se numa zona fortemente urbanizada da cidade de Lisboa, 
encontrando-se na sua vizinhança imediata diversas edificações, arruamentos e 
infraestruturas. Considera-se importante referir que a abóboda da caverna se 
encontrava em carga, pelo que as soluções a desenvolver deveriam permitir a 
preservação da integridade das referidas estruturas e infraestruturas, assegurando 
todas as condições de boa funcionalidade das mesmas.  
 
A zona de intervenção é fortemente condicionada pelas estruturas existentes 
circundantes. O acesso à caverna é realizado por descida através de um logradouro 
localizado no piso -4 do edifício B, o qual, por sua vez, é apenas acessível atravessando 
o edifício A. Em complemento, dada a posição da grua torre em relação à via, a 
capacidade de mobilização de elementos pesados, era muito limitada. No âmbito da 
execução das microestacas, o equipamento, com cerca de 5 toneladas de peso, teve 
que ser desmontado para poder aceder ao interior da caverna. Os condicionamentos de 
vizinhança não só restringiram o acesso à caverna como ainda afetavam as condições 
de ventilação na mesma caverna, pois a único acesso existente é por via de uma porta 
de acesso 0,8mx1,9m à garagem do parque de estacionamento do edifício da Direção 
Geral da Educação (DGE), localizado a tardoz. 



3. SITUAÇÃO EXISTENTE 
 
Previamente ao início da intervenção, foi realizado um estudo preliminar sobre as 
características estruturais e construtivas da estrutura da caverna, efetuado pela 
empresa Oz Engenharia. De acordo com este estudo, a estrutura existente de suporte 
da caverna é constituída por 3 colunas de alvenaria de pedra, 2 colunas de alvenaria de 
tijolo e 5 perfis metálicos, que suportam as vigas metálicas e os painéis de laje, do tipo 
industrial, encostados à abóboda da caverna. 
Os perfis metálicos existentes encontravam-se num estado de corrosão. As vigas de 
alvenaria encontravam-se parcialmente fissuradas. Um dos pilares de alvenaria de 
pedra encontrava-se igualmente parcialmente fissurado, como ilustrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Estrutura metálica existente junto à abóboda e coluna parcialmente fissurada. 

 
Conforme já referido, a caverna suporta sobretudo o edifício B, e parcialmente o edifício 
A (Figuras 3 e 4). As fachadas de tardoz e Poente do edifício B dispõem de fundações 
diretas, localizadas a, pelo menos, cerca de 2m abaixo da soleira da caverna, não sendo 
assim suportados pela mesma. 

 
Figura 3 – Plantas dos edifícios A e B e da caverna. 



 
Figura 4 – Corte tipo, intersetando os edifícios A e B e a caverna. 

 

4. SOLUÇÕES PROPOSTAS E ADOTADAS 
 
As soluções desenvolvidas tiveram como objetivo o reforço das fundações existentes e 
o desenvolvimento de novas estruturas por forma a preparar a caverna para o acréscimo 
de carga na fase de exploração dos edifícios A e B, após a respetiva reabilitação. O 
reforço estrutural e novas estruturas tinham assim os seguintes pressupostos de base: 
 

• Soluções que não exigissem escavação, nem o recurso a equipamentos 
pesados e de dimensões que não fossem compatíveis com as condições de 
acesso; 

• Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas originais, 
enquanto não concluídas as estruturas de suporte definitivas; 

• Definir soluções com o menor prazo de execução e o menor custo associado 
possível, de forma a libertar o desenvolvimento dos trabalhos do edifico A, com 
a brevidade possível. 

 
Atendendo aos principais condicionamentos existentes, optou-se assim por conceber e 
por executar um conjunto de soluções de reforço geotécnico e estrutural, que 
permitissem acomodar, em condições de segurança, as cargas provenientes das novas 
estruturas dos edifícios sobrejacentes. As soluções podem ser divididas por zonas, 
nomeadamente, fachada principal e lateral, pilares interiores e abóbada da caverna. 
(Figuras 5 e 6): 
 

• Solução adotada na fachada principal e lateral: 1) execução de maciços de 
encabeçamento ao longo da fachada suportados por microestacas. 2) execução 
de 8 cm de betão projetado com fibras, como elemento de revestimento; 

• Solução adotada nos pilares interiores: execução de pilares no interior da 
caverna, fundados em microestacas; 

• Solução adotada na abóbada da caverna: 1) execução de revestimento com 8cm 
de espessura mínima em betão projetado, armado com fibras; 2) execução de 
pregagens perpendiculares as descontinuidades e fissuras identificadas. 



 

 
 

Figura 5 – Corte 1-1 com localização das principais soluções adotadas. 
 

 
 

Figura 6 – Corte 2-2 das soluções de estabilização da abóboda da caverna. 
 
4.1. Soluções aplicadas nas Fachada de Tardoz e Poente 
 
Tendo por base os condicionamentos anteriormente descritos, a solução da fachada de 
tardoz passou pelo reforço estrutural da parede, com recurso a betão projetado, 
devidamente armado com fibras. A opção por fibras deveu-se não só à geometria 
irregular da fachada de tardoz, como à dificuldade de executar malhas de armaduras na 
zona do logradouro. 
 
Dado o incremento de carga, a acomodar pela fachada de tardoz, foi implementado o 
respetivo reforço das fundações, com recurso a microestacas. O reforço das fundações 
da fachada de tardoz foi executado de acordo com as seguintes soluções principais: 
 



1) Em torno do pilar principal da fachada foi executado um maciço de 
encabeçamento das microestacas, solidarizado ao referido pilar  com varões pré-
esforçados do tipo GEWI. Foram adotadas microestacas 114,3x9mm com 
diâmetro de furação 150mm; 

2) Ao nível dos arcos foi executados um conjunto de reforços, por forma a melhor 
confinar as paredes de apoio dos referidos arcos. Foram consideradas ainda vigas 
de fundação para equilibrar os momentos devido às excentricidades geométricas. 

 
Relativamente à fachada Poente, a mesma só era acessível pelo interior da caverna. 
Dessa forma foi executado um revestimento em betão projetado com 8cm de espessura, 
armado com fibras. Foi ainda considerada a execução de uma viga de fundação 
periférica, ao longo da base da parede, que acomoda as cargas verticais, transmitindo-
as às microestacas 114,3x9mm, de recalçamento, com diâmetro de furação 150mm. 
 
4.2. Solução aplicadas na Abóbada da Caverna 
 
Relativamente ao interior da caverna, foi executado um conjunto de ações que visaram 
melhorar o comportamento global da caverna, bem como melhor acomodar as novas 
cargas atuantes sobre a abóbada da caverna. 
 
De forma a confinar a abóbada, bem como melhorar a capacidade de redistribuição dos 
esforços, foi executado um revestimento em betão projetado, armado com fibras com 
8cm de espessura mínima em todo o interior da caverna. A opção por betão projetado 
com fibras deveu-se sobretudo aos fatores de irregularidade da abóbada, dificuldade de 
execução de betão no interior da caverna e dificuldades de transporte e instalação de 
malhas de armaduras. 
 
Tendo em atenção as fissuras identificadas, e dadas as inclinações das mesmas, foi 
definido um conjunto de pregagens tradicionais com 40mm, a executar de forma a 
evitar o destacamento de blocos do maciço rochoso. 
 
Relativamente aos pilares interiores do edifício B, foram executadas colunas de betão 
armado, alinhadas com os pilares originais, de forma a permitir a transmissão das 
cargas diretamente para as novas colunas, e, assim, evitar sobrecarregar a abóbada da 
caverna com as cargas provenientes das novas estruturas. As colunas são fundadas 
através de microestacas 114,3x9mm, com diâmetro de furação 150mm. 
 

   

Figura 7 – Colunas de Betão Armado de reforço da Aboba da Caverna. 

Do mesmo modo, relativamente à fachada que separa os edifícios A e B, foram 
considerados um conjunto de pilares fundados em microestacas 114,3x9mm com 



diâmetro de furação de 150mm de forma a transmitir todas as cargas da fachada 
diretamente para as microestacas, bem como evitar sobrecarregar a abóbada da 
caverna. 
 
Relativamente às estruturas existentes de suporte da abóboda (Figura 2), as mesmas 
foram faseadamente removidas, à medida que se executaram os trabalhos de reforço 
acima descritos. No âmbito destes trabalhos, destaca-se a importância do Plano de 
Instrumentação e Observação, que desempenhou um papel crucial na gestão das 
condições de segurança dos trabalhos. 
 
 
5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
Tendo por base o enquadramento da obra, foi definido um Plano de Instrumentação e 
Observação (PIO), com o objetivo de gerir o risco associado à realização dos trabalhos 
descritos. Neste contexto, foram instalados um total de 66 alvos topográficos, 
distribuídos da seguinte forma:  

• 37 alvos topográficos, distribuídos pelas várias fachadas, tanto do edifício A, 
como do edifício B; 

• 6 Alvos topográficos, distribuídos por pilares interiores do edifício B; 
• 4 alvos topográficos, distribuídos ao nível do piso -2 do edifício A; 
• 7 alvos topográficos na fachada de tardoz ao nível do logradouro; 
• 12 alvos topográficos na abóbada da caverna. 

 
Com base nas análises numéricas executadas, foram definidos os critérios de alerta e 
de alarme para todos os alvos. Foram igualmente definidas medidas de reforço, caso 
os referidos critérios viessem a ser ultrapassados. Os resultados obtidos permitiram 
comprovar a adequação das soluções implementadas e dos parâmetros geomecânicos 
considerados na modelação das mesmas soluções (Figura 8 e 9). 
 

 
 

Figura 8 – Resultados da instrumentação da obra ao presente (assentamento verticais). 



 
Figura 9 - Resultados da instrumentação da obra ao presente (deformações horizontais). 

 
De referir que, em geral a abóbada e a fachada apresentaram bom comportamento 
durante os trabalhos de reforço e os trabalhos de execução do interior dos edifícios A e 
B. É de referir que um dos alvos topográficos apresentou notoriamente um 
deslocamento superior ao previsto devido à proximidade da execução de uma 
microestaca. Esta zona foi posteriormente reforçada, verificando-se a sua estabilização. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos anteriores (Pinto e Gouveia, 2003 e Pinto e Pereira, 2017), 
o enquadramento da obra descrita determinou a necessidade de desenvolver soluções 
em condições adversas, definidas e compatibilizadas tendo por base os vários 
condicionamentos existentes. Entre estes, destacam-se: a limitação de peso e das 
dimensões dos equipamentos que poderiam operar no interior da caverna, 
determinadas pelas restrições de acesso, de circulação e de ventilação na mesma 
caverna, conforme ilustrado na Figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Vista dos trabalhos de projeção de betão no interior da caverna. 



Sublinha-se a importância da sintonia permanente entre Empreiteiro, Dono de Obra e 
Projetista, face aos condicionamentos que este tipo de trabalhos encerra, alguns dos 
quais apenas são passíveis de ser detetados em fase de obra, determinando a 
necessidade de ajuste, em tempo útil, das soluções de projeto. Por último, volta-se a 
destacar a importância do Plano de Instrumentação e Observação, com leituras 
semanais a diárias, constituindo uma ferramenta indispensável numa obra de elevada 
complexidade geotécnica e localizada num meio densamente urbanizado. 
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RESUMO 
 
O presente artigo apresenta as soluções estudadas e executadas no âmbito dos 
trabalhos de escavação e contenção periférica, necessários para a construção dos 3 
pisos enterrados de um Edifício de Habitação na Rua Mateus Sansão Muthemba, em 
pleno centro da cidade de Maputo, em Moçambique. São apresentados os principais 
condicionamentos existentes, nomeadamente os geológico-geotécnicos e os de 
vizinhança. O recinto de escavação, ladeado por diversos arruamentos e edifícios, 
compreende uma área de implantação aproximada de 1250m2 e uma profundidade 
máxima de escavação de 11m, intersetando materiais de aterro e areias siltosas da 
Formação Ponta Vermelha, datada do Terciário. 
Por motivos de otimização de espaço, a solução de contenção periférica requereu a 
junção de duas técnicas distintas: uma cortina de estacas moldadas em betão armado 
e uma parede tipo Berlim definitiva, na zona da rampa de acesso ao parque de 
estacionamento. Quanto ao travamento horizontal da cortina de estacas, este foi 
materializado através de escoramentos provisórios e de uma banda de laje localizada 
ao nível do piso -1. Criou-se um modelo no software de elementos finitos Plaxis 2D, 
para analisar o comportamento da contenção periférica, em termos de esforços e de 
deformações, para todas as fases construtivas. 
Desenvolveu-se um Plano de Instrumentação e Observação (PIO) como ferramenta de 
prevenção e gestão de risco durante os trabalhos de escavação. Por fim, são 
apresentados e analisados os principais resultados da instrumentação da obra. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the designed and executed solutions for the excavation and 
peripheral retaining walls, required for the construction of 3 underground floors of a 
housing building on Mateus Sansão Muthemba Street, in the heart of Maputo’s city, in 
Mozambique. The main existing conditions are described, mainly the geological and 
geotechnical ones, as well as the surrounding structures and infrastructures. The 
excavation site is surrounded by several streets and buildings, having an approximate 
area of 1250 m2 with a maximum excavation depth of 11m. It intersects landfills and 
silty sands, from the “Ponta Vermelha” formation, dated from the Tertiary. 
Due to space optimisation reasons, two techniques were designed for the peripheral 
retaining walls: a bored piles earth retaining structure and a Berlin type wall, in the 
access to the car park. Regarding the horizontal bracing of the bored piles structure, 
temporary shores were used, as well as a slab band located at floor level -1. The 
design was supported by a numerical analysis, using a Plaxis2D model, which aimed to 
predict deformations and stresses at the retaining structures, for all the construction 
phases. A monitoring plan was designed as a risk management tool, aiming to predict 
the behaviour of all neighbour structures and infrastructures during the excavation 



works. At last, the main results of the instrumentation and observation of the work are 
presented and analysed. 
1. INTRODUÇÃO 
 
A construção de habitação em Maputo tem vindo a crescer e a sua qualidade a 
melhorar desde 1993, bem como as empresas do setor e de materiais de construção 
(Cruz et al., 2018). Na sequência dos trabalhos de reconversão urbana da cidade, 
diversos edifícios com vários pisos enterrados têm vindo a ser construídos, 
requerendo o recurso a técnicas de contenção periférica e fundações especiais 
exigentes e adequadas aos condicionamentos locais, principalmente os de natureza 
geológica e geotécnica e os associados às condições de vizinhança. 
 
O presente artigo consiste na apresentação de uma solução para uma contenção 
periférica de um edifício a construir na Rua Mateus Sansão Muthemba 887, em 
Maputo, Moçambique (Figura 1). A conceção arquitetónica do edifício a construir, 
prevê uma forma em planta aproximadamente retangular, com uma área de 
implantação de cerca de 1250m2. A construção, destinada a um Edifício de Habitação 
e Serviços, apresenta 15 pisos elevados e 3 pisos enterrados. 
 
 

 

Figura 1 – Planta de Localização da Obra (imagens retiradas do Google Earth) 

 
 
2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 
 
2.1. Geológicos e Geotécnicos 
 
Os terrenos onde se localiza a obra são caracterizados por litologias pertencentes à 
Formação “Ponta Vermelha” (representada por QPV, na Figura 2), datada do Período 
Terciário e composta por “areias de grão fino a médio, siltosas, de tons avermelhados, 
alaranjados e amarelados, medianamente compactas a compactas, aumentando a 
compacidade em profundidade” (Oliveira, J. T.et al). 

 



 

Figura 2 – Carta Geológica Reinterpretada da Cidade de Maputo, sobre Imagem de Satélite do 
Serviço de Mapas da ESRI (adaptado de Oliveira, J. T.et al) 

 
Esta informação foi confirmada através dos resultados do Estudo Geológico e 
Geotécnico, o qual detetou que o terreno intersectado pela obra é constituído por 
areias finas, com passagens siltosas, de cor avermelhada ou castanho amarelada, e 
permitiu a definição do zonamento geotécnico apresentado na Tabela 1. Refere-se 
ainda que não foi observada a presença de nível freático nas sondagens efetuadas. 
 

Quadro 1 – Zonamento e Parâmetros Geotécnicos adotados 

Horizonte 
geotécnico 

Espessura 
(m) 

Formação 
NSPT 
(-) 

 
(kN/m3) 

’ 
(º) 

c’ 
(kPa) 

Es 
[MPa] 

AT 1m Aterros 0-2 - - - - 

ZG3 7m 
Areia de grão fino de cor 

castanho avermelhado solta  
~10 18 30 0 15 

ZG2 10m 

Areia de grão fino levemente 
siltosa de cor castanho 

amarelado, medianamente 
compacta a compacta 

~30 19 32 2 30 

ZG1 - 
Areia de grão fino, siltosa, de tom 

amarelado compacta a muito 
compacta 

>60 20 30 5 60 

 
 
2.2. Relativos às Condições de Vizinhança 
 
O recinto da escavação insere-se numa zona urbanizada do centro da cidade de 
Maputo, encontrando-se na sua vizinhança diversas edificações, arruamentos e 
infraestruturas. Face às condições de vizinhança expostas, foi necessário desenvolver 
soluções compatíveis com a preservação da integridade das referidas estruturas e 
infraestruturas, assegurando todas as condições de boa funcionalidade das mesmas. 
 
O recinto da escavação apresenta as seguintes confrontações: 



• Frente - Rua Sansão Mateus Muthemba; 

• Lado Esquerdo – Vivenda de 2 pisos distante cerca de 5 m do futuro muro de 
contenção; existe neste lado um anexo com cerca de 4 m de comprimento; 

• Lado Direito – Edifício de 5/6 pisos distante cerca de 5 m do futuro muro de 
contenção; existem alguns anexos; 

• Lado traseiro – Vivenda que dista cerca de 4 m do futuro muro de contenção. 
 
 
3. SOLUÇÃO PROPOSTA E ADOTADA 
 
Na conceção das soluções de contenção periférica procurou-se respeitar os seguintes 
pressupostos de base: 

• Controlo das deformações nos terrenos, construções e infraestruturas 
envolventes à escavação; 

• Garantir a menor interferência possível com todas as estruturas e 
infraestruturas adjacentes; 

• Otimização de espaço para rampa de acesso ao parque de estacionamento; 

• Definir soluções com o menor prazo e custo associados possível, integrando 
sempre que possível, os elementos necessários para a fase provisória da obra 
de contenção periférica na solução para a fase definitiva. 

 
Atendendo aos principais condicionamentos existentes, em particular o de otimização 
de espaço, optou-se por conceber e executar uma solução de contenção periférica 
com recurso a duas soluções: cortina de estacas em betão armado e parede tipo 
Berlim definitiva na zona da primeira rampa de acesso ao parque de estacionamento. 
Quanto ao travamento horizontal da cortina de estacas, este foi materializado através 
de escoramentos provisórios, na zona da rampa, e de uma banda de laje localizada ao 
nível do piso -1. Assim, as soluções desenvolvidas podem ser categorizadas nas 
seguintes soluções tipo (Figuras 3, 4 e 5): 

• Solução 1: cortina de estacas travada por banda de laje e escoras provisórias; 

• Solução 2: muro tipo Berlim definitivo 
 

 
Figura 3 – Planta de dimensionamento da Contenção Periférica (AutoCAD). 



 
Figura 4 – Alçado AB da Contenção Periférica (AutoCAD). 

 
 
3.1. Solução 1 – Cortina de Estacas de betão armado Ø600mm//1.20m 
 
Tendo por base os condicionamentos existentes, em particular, geológico-geotécnicos 
e de ocupação da vizinhança preconizou-se para os trabalhos de contenção periférica 
a adoção de uma solução de contenção em cortina de estacas moldadas, em betão 
armado Ø600mm afastadas 1.20m, conforme Figura 3. O comprimento das mesmas é 
variável, de modo a assegurar uma ficha mínima de 5.0m ou 7.0m na camada abaixo 
do fundo da escavação (ZG2). Atendendo às condições geológicas do local e ao 
comprimento das estacas, as mesmas foram realizadas, sempre que necessário, ao 
abrigo da tecnologia vara Kelly, de forma a garantir a colocação de armadura em todo 
o seu comprimento. 
 
O terreno existente entre estacas, durante a fase de escavação, foi protegido com um 
revestimento de betão projetado com 10cm de espessura, armado com dupla malhasol 
REF156 e devidamente drenado através de bueiros (sempre que se verificou a 
presença de água durante os trabalhos de escavação). 
 
Com esta solução pretendeu-se possibilitar a escavação de cerca de 11.0m, 
necessária para a execução dos 3 pisos enterrados. A cortina de estacas foi travada 
ao nível do piso -1 por bandas da própria laje do referido piso, que foi realizada 
antecipadamente para o efeito, e por escoras metálicas que tiveram como principal 
função garantir o equilíbrio horizontal da contenção na fase provisória da escavação. 
Na fase definitiva, a própria estrutura das lajes dos pisos enterrados era responsável 
pela estabilidade da estrutura de contenção, tendo as escoras provisórias sido 
desativadas, imediatamente após a conclusão da referida estrutura. Na Figura 5 é 
possível observar a cortina de estacas e a banda de laje ao nível do piso -1. 
 



 
 

Figura 5 – Vista da solução1: cortina de estacas e banda de laje do nível do piso -1; solução 2: 
muro de Berlim definitivo na zona da rampa de acesso ao parque 

 
 
3.2. Solução 2 – Muro de Berlim 
 
Numa zona localizada da contenção, onde seria executada a rampa de acesso ao 
estacionamento do piso -1, realizou-se a contenção das terras com recurso a uma 
parede tipo Berlim definitivo com 25cm de espessura (de forma a maximizar o espaço 
disponível), que consistiu basicamente na execução faseada, de cima para baixo, de 
painéis de betão armado. A referida parede foi executada sobre a viga de coroamento 
da cortina de estacas, que nesta zona apenas de desenvolveu abaixo da cota da 
rampa, e apoiada em perfis metálicos do tipo H (selados no interior das estacas), 
conforme as Figuras 4, 5 e 6. 
 

 
Figura 6 – Solução 1: Cortina de Estacas (esq.); Solução 2: Muro de Berlim Definitivo (dir). 



Os painéis foram betonados contra o paramento vertical aberto no terreno, garantindo-
se a estabilidade da parede, face aos impulsos do terreno durante as operações de 
escavação, pela solidarização aos perfis H selados no interior das estacas da cortina. 
De forma a minimizar a descompressão dos terrenos durante as operações de 
escavação, destaca-se a importância do cumprimento integral do faseamento 
construtivo proposto, em particular que o intervalo de tempo entre as operações de 
escavação e de betonagem não ultrapasse as 12 horas. Nos restantes pisos, a rampa 
de acesso localizava-se noutra implantação e sem a limitação de espaço verificada 
entre o piso 0 e o piso -1. 
 
 
4. DIMENSIONAMENTO 
 
De modo a analisar o comportamento das estruturas de contenção em todas as fases 
construtivas, foi construído um modelo numérico no programa de elementos finitos 
PLAXIS2D (Figura 7). Para a concretização desta análise foi realizada uma 
parametrização das propriedades dos materiais ocorrentes no local (Quadro 1), a qual 
foi baseada nas informações recolhidas na campanha de prospeção geológica e 
geotécnica, previamente executada. 
 
Na Figura 7 apresenta-se o modelo adotado para a estrutura de contenção em análise. 
Ao nível do piso -1 encontra-se representada uma escora que pretende simular a 
rigidez dos escoramentos provisórios. 
 
Por sua vez, a banda de laje de travamento da cortina de estacas foi dimensionada, 
com recurso ao software SAP2000 (Figura 7), para resistir às cargas / reações 
provenientes do modelo global. Na zona de implantação da rampa de acesso ao piso -
1, de forma a evitar a necessidade de demolição de elementos de betão armado, 
instalaram-se escoras metálicas provisórias, sendo os elementos dimensionados 
segundo os mesmos princípios. 
 

 
 
Figura 7 – Modelação da contenção periférica no Software Plaxis 2D; Modelação da Banda de 

Laje no Software SAP2000; 



5. PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
 
O Plano de Instrumentação e Observação (PIO) implementado foi uma ferramenta que 
permitiu a prevenção e a gestão de riscos, com o objetivo de garantir a realização, em 
condições de segurança e de economia, dos trabalhos relativos à escavação e à 
construção das estruturas de contenção, bem como a análise do comportamento das 
mesmas estruturas e infraestruturas vizinhas, durante e após a execução da obra de 
escavação. 

O PIO foi definido a partir da análise dos principais condicionamentos que se 
consideraram que, com maior probabilidade, poderiam vir a afetar a intervenção. A 
análise destes condicionamentos permitiu a quantificação dos principais riscos 
associados à execução dos trabalhos. Face ao enquadramento descrito, foram 
instalados os seguintes aparelhos: 

• 13 alvos topográficos, distribuídos pelos vários alçados da contenção periférica 
e pelas bandas de laje; 

• 2 inclinómetros, a tardoz da estrutura de contenção periférica, nos alçados AB 
e BC, únicos alçados onde os serviços afetados e as condições de vizinhança 
permitiram a instalação da calha inclinométrica (Figura 8). 

 
Com base na modelação realizada através do programa de elementos finitos 
mencionado, foram definidos critérios de alerta e alarme para todos os aparelhos e 
estruturas / infraestruturas monitorizadas. Tais critérios foram confirmados em fase de 
obra, tendo por base a análise das características dos terrenos interessados na 
furação e escavação: 

• Critério de alerta: deslocamentos máximos da ordem de 15mm na direção 
horizontal, e de cerca de 10mm na direção vertical; 

• Critério de alarme: deslocamentos máximos da ordem de 25mm na direção 
horizontal, e de cerca de 15mm na direção vertical. 

 

 
 

Figura 8 –Resultados da instrumentação da obra de escavação. 

 
 



Foram igualmente definidas medidas de reforço, caso os referidos critérios viessem a 
ser ultrapassados, nomeadamente: 

• Tratamento dos terrenos localizados a tardoz da estrutura de contenção; 

• Reforço do travamento existente ou execução de um segundo nível de 
travamento; 

• O reforço da solução de fundações indiretas. 
 
Os resultados obtidos permitiram comprovar a eficácia das soluções implementadas e 
a validade dos parâmetros geomecânicos considerados na modelação das mesmas 
soluções. No caso do inclinómetro I1, em que a deformação foi um pouco mais 
elevada, está relacionado com a necessidade de fazer uma escavação complementar 
para colocarem o maciço de fundação de uma grua que não estava previsto 
inicialmente e para o qual não foram implementadas medidas de reforço  
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na sequência de trabalhos semelhantes em centros urbanos, Carvalho e Pinto (2019), 
Tomásio e Pinto (2019) e Pinto et al. (2017), o enquadramento da obra descrita 
determinou a necessidade de desenvolver soluções económicas e de elevados 
rendimentos, tendo por base os vários condicionamentos existentes e sem 
comprometer a segurança da obra e das construções e infraestruturas vizinhas. 
 
Como limitação da execução deste projeto, destaca-se os elevados custos de 
construção em Maputo, devido aos custos de importação de material e equipamento 
(Cruz et al., 2018). Como tal, foi necessário ter em consideração os tipos de materiais 
utilizados, assim como ter uma atenção redobrada na Lista de Medições e 
Quantidades, de modo a evitar longas paragens em obra devido a falta de material. 
 
Note-se que, no presente projeto, a solução otimizada era composta por uma solução 
conjunta de cortina de estacas e parede de Berlim definitiva. Para um dado projeto 
devem ser analisadas todas as soluções possíveis, tendo em atenção que, por vezes, 
a solução otimizada pode ser composta por várias soluções distintas. 
 
Neste âmbito, destaca-se o facto de a solução de travamento da parede de contenção 
periférica com recurso a bandas de laje ter sido consequência da impossibilidade de 
realização de ancoragens, face às condições de vizinhança existentes. Como 
vantagem desta solução destaca-se a integração dos elementos necessários para a 
fase provisória da obra de contenção periférica na solução para a fase definitiva. Após 
a execução da banda de laje é ainda possível realizar a escavação integral restante, 
como se pode observar na Figura 9. 
 
Salienta-se a importância do cumprimento integral do faseamento construtivo neste 
tipo de soluções, de forma a minimizar a descompressão dos terrenos durante as 
operações de escavação. 
 
Por fim, destaca-se a importância do Plano de Instrumentação e Observação na 
gestão do comportamento da contenção periférica e das estruturas e infraestruturas 
vizinhas, como ferramenta pró-ativa de prevenção, permitindo a implementação 
atempada de medidas que possam assegurar a execução e a manutenção da obra em 
condições de segurança e economia. 



 
 

Figura 9 – Escavação integral após execução da banda de laje. 
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