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RESUMO  

Esta dissertação tem como objectivo contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos processos 
envolvidos em escavações cilíndricas de secção circular em maciços arenosos recorrendo a paredes 
moldadas de betão armado. 

São descritos alguns comportamentos presentes em escavações cilíndricas, mediante a exposição de 
alguns casos reais em que foram usadas escavações cilíndricas, que devido a algumas características 
peculiares, se mostraram bastante vantajosas. É apresentada uma breve descrição sobre a tecnologia 
das paredes moldadas de betão armado, que é o tipo de estrutura de suporte que será utilizado neste 
estudo. 

Para a análise do comportamento do maciço arenoso durante a execução da escavação e da estrutura 
de suporte, é usado um programa de cálculo automático, baseado no método dos elementos finitos. 
Para a modelação do comportamento do solo utiliza-se um modelo constitutivo elastoplástico não 
linear, baseado na Mecânica dos Solos dos Estados Críticos (modelo p-q-θ). 

É feito ainda um estudo paramétrico, tendo em vista analisar os efeitos da variação do diâmetro da 
escavação, bem como a comparação entre a escavação cilíndrica e uma escavação de faces planas 
multi-escorada em condições similares. 

Finalmente, são expostas algumas conclusões de carácter geral, procurando enunciar algumas das 
vantagens e inconvenientes da utilização de escavações cilíndricas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: escavações cilíndricas, paredes moldadas, modelação numérica, análise 
paramétrica. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to contribute for a better understanding of the processes involved in circular 
cylindrical excavations in sandy soils supported by concrete diaphragm walls. 

Some behaviors of cylindrical excavations are presented, by describing some real cases, which, due to 
their peculiar characteristics, revealed to be very advantageous. A brief description of the concrete 
diaphragm wall technology is presented, which is the type of supporting structure that is used in this 
work. 

A computer program, based on the finite element method, is used to analyze an illustrative case of a 
cylindrical excavation in sandy soil supported by a concrete diaphragm wall. The soil constitutive 
relations are simulated by the p-q-θ model, a non-linear elasto-plastic model based on the Critical 
State Soil Mechanics. 

A parametric study is also performed in order to analyze the effects of the excavation diameter, as well 
as the comparison between the cylindrical excavation and a similar vertical multi-strutted excavation. 

Finally, several overall conclusions obtained from this study are put forward. 

 

Keyword: cylindrical excavation, diaphragm wall, finite element method, parametric analysis. 
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E - módulo de elasticidade do solo 

h – profundidade 

K0 – coeficiente de impulso em repouso 

M – declive da linha de estados críticos no referencial p-q 

M - momento flector 

N - esforço normal 

N.F. – nível freático 

OCR – grau de sobreconsolidação 

p – tensão média efectiva 

Q - carga aplicada 

q – tensão de desvio 

qc - resistência de ponta 

s - assentamento 

t - tempo 

SL – nível de tensão 

x, y, z – coordenadas cartesianas 

z - profundidade 

ε – deformação 

εq – deformação distorcional 

εv – deformação volumétrica 

ϕ – ângulo de atrito  

γ – peso específico total 

Г – parâmetro do modelo (p,q,θ) correspondente ao volume específico do solo, em situação de estado 

crítico, sujeito a uma tensão p igual à unidade 

ν – coeficiente de Poisson 

ν’ – coeficiente de Poisson definido em termos de tensões efectivas 

λ – declive da linha de consolidação isotrópica virgem no referencial (lnp, ν) 

σ - tensão normal 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O extenso desenvolvimento das zonas urbanas provoca o problema da carência de espaço para 
execução de novas construções. Houve necessidade de adaptação a esta realidade, bem como a da 
procura de novas soluções, com vista a aproveitar ao máximo os espaços urbanos. Contudo, essas 
novas técnicas tem de estar associadas a soluções eficazes e com menores custos do que as soluções 
actuais.   

A rentabilização do espaço, principalmente em solo urbano, tem sido muitas vezes conseguida por uso 
do subsolo, com recurso a escavações, suportadas por estruturas de contenção, as quais têm como 
objectivos principais garantir a estabilidade da escavação, controlar os movimentos associados ao 
processo construtivo, de forma a proteger e garantir a estabilidade das construções vizinhas. 

Utilizando um programa de elementos finitos (desenvolvido por Borges, 1995), esta dissertação tem 
como objectivo analisar o comportamento de uma parede moldada de betão armado, usada como 
estrutura de suporte de uma escavação cilíndrica de secção circular executada em maciço arenoso. 

No capítulo 2 é introduzido o tema das escavações cilíndricas, uma técnica cada vez mais usada em 
zonas urbanas, dada a sua eficiência. As escavações subterrâneas induzem um alívio de tensões no 
maciço envolvente. Por sua vez, este responde ao alívio de tensões na forma de deslocamentos 
superficiais e subsuperficiais. No caso de uma escavação a estrutura deve garantir a estabilidade da 
escavação e simultaneamente controlar os movimentos associados à escavação como forma de 
protecção das construções vizinhas. A concepção cilíndrica permite uma significativa redução dos 
esforços de tracção na estrutura de contenção não necessitando de elementos de contenção exteriores 
ao suporte (escoras, ancoragens ou pregagens), obtendo-se economia muito significativa quer em 
termos de materiais, como de prazos de execução. 

O capítulo 3, descreve as etapas envolvidas na execução de uma parede moldada de betão armado, que 
será o tipo de estrutura de suporte a utilizar no caso de estudo. É uma estrutura de suporte de carácter 
definitivo, e bastante rígida, capaz de suportar com eficácia esforços de compressão e de flexão. 

No capítulo 4 faz-se uma descrição do programa de cálculo de elementos finitos, e são apresentados os 
resultados que advêm da sua utilização. Para a modelação do comportamento do solo utiliza-se um 
modelo constitutivo elastoplástico não linear, baseado na Mecânica dos Solos dos Estados Críticos 
(modelo p-q-θ). Com o programa de elementos finitos analisa-se o comportamento de uma escavação 
cilíndrica, suportada por uma parede moldada de betão armado, num solo arenoso. 

Para melhor perceber a dimensão dos resultados bem como a vantagem da utilização de estruturas de 
contenção cilíndricas, no capítulo 5 faz-se um estudo comparativo com uma escavação de faces planas 
(estado plano de deformação). 
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No capítulo 6, estuda-se a influência da variação do diâmetro de escavação, analisando em que medida 
essa variação vai provocar a alteração dos resultados, quando comparados com o caso de estudo. 

Por fim, no capítulo 8, apresentam-se algumas considerações finais nas quais se resumem as 
conclusões mais relevantes recolhidas ao longo do trabalho. 
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PAREDES DE CONTENÇÃO 
CIRCULARES 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da última década o número de obras em que se usam escavações circulares tem crescido a 
um ritmo significativo por todo mundo. Mas este método de escavação tem o seu sucesso devido a 
melhorias, sobretudo no que diz respeito a: métodos construtivos; propriedades do betão; capacidades 
de dimensionamento. Os equipamentos de escavação tornaram-se mais fáceis de manusear e com 
maior precisão, tornando possível executar escavações com alinhamentos sem margem de erro 
significativa. O avanço na capacidade de dimensionamento foi importante na medida em que permitiu 
uma melhor compreensão da a interacção do solo com a parede circular, em termos das tensões 
radiais, e das cargas impostas pelo solo. As paredes de contenção circulares usam as mesmas técnicas 
construtivas das paredes de faces planas. As etapas do processo construtivo serão descritas no capítulo 
3. 

Nos tempos actuais espera-se que os projectistas se adaptem a este tipo de escavação, económica e 
segura, de modo a tornar mais vasta a sua aplicação. 

 

2.2. PRINCIPAIS VANTAGENS DO RECURSO A ESCAVAÇÕES CILÍNDRICAS 

As escavações cilíndricas apresentam principalmente vantagens económicas, as quais se podem dividir 
segundo várias vertentes. A melhoria do desempenho económico reflecte-se nos materiais e na 
redução de prazos de construção. 

Em relação aos materiais, uma vez que o suporte é conseguido a partir essencialmente de esforços de 
compressão, esforços para os quais o betão possui uma adequada resistência, obtêm-se economia 
muito significativa quer do volume de betão a aplicar no suporte quer das próprias armaduras que 
constituem o seu reforço (no caso de paredes de contenção definitivas). Simplificadamente, na 
vertente dos materiais, pode dizer-se que a economia pode chegar aos 50% quando se compara com 
uma escavação tradicional (Topa Gomes, 2008). Outro factor a ter em conta, é o das escavações 
cilíndricas não necessitarem de elementos de contenção exteriores, tais como escoras, reflectindo-se 
expressivamente na economia global da escavação. 

Uma escavação cilíndrica, quando comparada com uma de faces planas que seria usada para a mesma 
finalidade, implica normalmente uma movimentação de terras superior, o que seria prejudicial em 
termos económicos. No entanto, o rendimento da construção de uma parede de contenção circular é 
superior ao de uma escavação de faces planas, porque além de não necessitar da introdução de 
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elementos de contenção exteriores, economizando o tempo gasto na sua aplicação, também permite 
maior facilidade dos trabalhos no interior da escavação, dado que esse espaço está completamente 
desimpedido.  

Em suma, uma parede de contenção cilíndrica, apesar de envolver maior volume de movimentação de 
terras, é economicamente mais viável que uma parede de faces planas, quer em termos de materiais, 
quer em termos de prazos de execução. 

 

2.3. SOLUÇÃO TEÓRICA DE UM POÇO CIRCULAR SUJEITO A UMA CARGA LINEARMENTE 

CRESCENTE EM PROFUNDIDADE 

Em termos estruturais, os poços assemelham-se a uma casca uniforme, sujeita a uma carga com 
variação linear em profundidade. Entre as estruturas semelhantes podem-se referir os depósitos 
cilíndricos que armazenam diferentes tipos de sólidos ou líquidos. O comportamento deste tipo de 
estruturas encontra-se bastante detalhado em Timoshenko & Woinowsky Krieger (1959) e a sua 
compreensão constitui um passo importante para o domínio da tecnologia dos poços circulares, em 
especial no que se refere ao género de esforços presentes. 

Para tal considerou-se um depósito cilíndrico, sujeito a uma carga variável linearmente em 
profundidade, sendo essa variação comandada por um coeficiente equivalente ao coeficiente de 
impulso em repouso do solo em causa. Considerou-se a espessura da casca uniforme e admitiu-se a 
base do depósito simplesmente apoiada (Topa Gomes, 2008).  

A figura 2.1 apresenta um esquema de um depósito cilíndrico, duplamente apoiado na base, com a 
definição das variáveis que se utilizam nos cálculos que se seguem. 

 

 

Fig. 2.1 – Esquema de cargas e definição de variáveis para um depósito cilíndrico simplesmente apoiado na 

base (Topa Gomes, 2008). 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

Para estes depósitos a equação da deformada, w, pode ser escrita da seguinte forma: 

 

���
��� +  4��� =  − 

�� (� −  �)
�

 

 

sendo a rigidez à flexão da casca, D, dado por: 

 

� =  
�ℎ�

12 (1 −  ��)
 

 

Na equação anterior, E é o módulo de Young do betão, ν o seu coeficiente de Poisson e h a espessura 
da casca. O coeficiente β é dado pela seguinte equação, em que R representa o raio do depósito: 

 

�� =  
�ℎ

4���
=  

3 (1 −  ��)
��ℎ�  

 

Após integração de quarta ordem, impondo as condições fronteiras relativas à condição simplesmente 
apoiada na base, obtém-se a equação da deformada dada por: 

 

� =  − 
����

�ℎ
 �� − � −  �−�� �� cos (��)!" 

 

Os esforços axiais na direcção circunferencial, vulgo esforços de membrana, são dados pela expressão: 

 

# =  − 
�ℎ�

�
=  ��� $� − � −  �%&' �� cos(��)!( 

 

Os momentos flectores, que mais não são que a segunda derivada da deformada multiplicada pela 
rigidez à flexão da casca, são dados por: 

 

) =  −�
���
��� =  

����ℎ

*12 (1 − ��)
 +�%&' sin (��). 

 

Topa Gomes (2008) procurou avaliar a evolução dos esforços em profundidade para um poço circular 
com raio de 15,0 m, profundidade de escavação de 20,0 m e 30 cm de espessura de suporte de betão. 
Para as propriedades deformacionais do betão assumiu-se um módulo de Young de 30 GPa e um 
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coeficiente de Poisson de 0,2. Para definir as cargas actuantes sobre o suporte considerou
existência de um terreno com peso volúmico, 
equivalente às de repouso, com um valor do coeficiente de 
2.2 apresenta a evolução dos deslocamentos horizontais e dos esforços de membrana e a figura 2.
dos momentos flectores na direcção vertical, em profundidade (Topa 

Fig. 2.2 – Evolução dos esforços de membrana e deformações horizontais para um poço sujeito a uma carga 

linearmente variável em profundidade (Topa Gomes, 2008)

Fig. 2.3 – Evolução dos momentos flectores n

variável em profundidade (Topa Gomes, 2008)

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

de Poisson de 0,2. Para definir as cargas actuantes sobre o suporte considerou
terreno com peso volúmico, γ, igual a 18,2 kN/m3 e exercendo pressões horizontais 
repouso, com um valor do coeficiente de impulso em repouso, K0 

evolução dos deslocamentos horizontais e dos esforços de membrana e a figura 2.
flectores na direcção vertical, em profundidade (Topa Gomes, 2008).  

 

Evolução dos esforços de membrana e deformações horizontais para um poço sujeito a uma carga 

linearmente variável em profundidade (Topa Gomes, 2008). 

 

Evolução dos momentos flectores na direcção vertical para um poço sujeito a uma carga linearmente 

variável em profundidade (Topa Gomes, 2008). 

Deslocamento horizontal (mm) 

Esforços de membrana (kN/m) 

M (kN.m/m) 

de Poisson de 0,2. Para definir as cargas actuantes sobre o suporte considerou-se a 
e exercendo pressões horizontais 

 , de 0,6. A figura 
evolução dos deslocamentos horizontais e dos esforços de membrana e a figura 2.3 a 

 

 

Evolução dos esforços de membrana e deformações horizontais para um poço sujeito a uma carga 

 

a direcção vertical para um poço sujeito a uma carga linearmente 



 

Um primeiro aspecto a referir relaciona
deformação horizontal e aos esforços de membrana.
dependem directamente da deformação horizontal do suporte. Estas variáveis crescem de forma
praticamente linear em profundidade, havendo uma inversão próximo da base devido ao apoio
existente. 

No que se refere aos momentos flectores, nota
devido à deformada quase linear. Na base, devido à inversão da curvatura do suporte, os momentos
flectores crescem significativamente.

 

2.4. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Neste subcapítulo apresentam
são referidas algumas situações em que se usam escavações elípticas, dadas as suas semelhanças com 
as escavações cilíndricas. 

 

2.4.1. POÇO CILÍNDRICO EXECU

Este caso de uma escavação cilíndrica, diz respeito a um dos dois túneis verticais que deram início à 
construção do Eurotúnel, que faz a ligação entre França e Inglaterra. Foi executad
Britânico, Shakespeare Cliff, e outro no lad
alguns pormenores acerca da sua construção.

O projecto previa a execução de uma escavação cilíndrica de 60 m de profundidade, e com 57 m de 
diâmetro. Na figura 2.4 apresenta
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Um primeiro aspecto a referir relaciona-se com a total concordância das curvas correspondentes à
deformação horizontal e aos esforços de membrana. Observando-se a equação 2.5 verifica
dependem directamente da deformação horizontal do suporte. Estas variáveis crescem de forma
praticamente linear em profundidade, havendo uma inversão próximo da base devido ao apoio

fere aos momentos flectores, nota-se que no troço inicial estes são praticamente nulos
devido à deformada quase linear. Na base, devido à inversão da curvatura do suporte, os momentos
flectores crescem significativamente. 

XEMPLOS DE APLICAÇÃO 

subcapítulo apresentam-se alguns casos em que foram usadas escavações cilíndricas. Também 
são referidas algumas situações em que se usam escavações elípticas, dadas as suas semelhanças com 

OÇO CILÍNDRICO EXECUTADO NA OBRA DO EUROTÚNEL 

Este caso de uma escavação cilíndrica, diz respeito a um dos dois túneis verticais que deram início à 
construção do Eurotúnel, que faz a ligação entre França e Inglaterra. Foi executad
Britânico, Shakespeare Cliff, e outro no lado Francês, Sangatte. É sobre este último que serão dados 
alguns pormenores acerca da sua construção. 

O projecto previa a execução de uma escavação cilíndrica de 60 m de profundidade, e com 57 m de 
diâmetro. Na figura 2.4 apresenta-se o perfil geológico da escavação executada no lado Francês.

Fig. 2.4 – Perfil geológico da escavação. 
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se com a total concordância das curvas correspondentes à 
se a equação 2.5 verifica-se que estes 

dependem directamente da deformação horizontal do suporte. Estas variáveis crescem de forma 
praticamente linear em profundidade, havendo uma inversão próximo da base devido ao apoio 

se que no troço inicial estes são praticamente nulos 
devido à deformada quase linear. Na base, devido à inversão da curvatura do suporte, os momentos 

se alguns casos em que foram usadas escavações cilíndricas. Também 
são referidas algumas situações em que se usam escavações elípticas, dadas as suas semelhanças com 

Este caso de uma escavação cilíndrica, diz respeito a um dos dois túneis verticais que deram início à 
construção do Eurotúnel, que faz a ligação entre França e Inglaterra. Foi executado um no lado 

o Francês, Sangatte. É sobre este último que serão dados 

O projecto previa a execução de uma escavação cilíndrica de 60 m de profundidade, e com 57 m de 
escavação executada no lado Francês. 
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Em termos de características da parede de betão, esta possui uma espessura de 1 m, e tem uma altura 
de 21 m.  

 

 

a) 

 

 

b) 

Fig. 2.5 – Imagens aéreas da escavação cilíndrica em Sangatte. 
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2.4.2. POÇO ELÍPTICO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Em França, na cidade de Lens, foi construído um poço elíptico, com duas finalidades. Uma a de 
recolher água que posteriormente será encaminhada para uma estação de tratamento. A outra, a de 
armazenar água da chuva, de forma a atenuar as cheias. 

As características geométricas do poço elíptico podem ser visualizadas na figura 2.6. 

 

 

a) 

 

b) 

Fig. 2.6 – Características geométricas do poço elíptico construído em Lens: a) Vista em planta; b) Vista em corte. 
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Na figura 2.7 apresenta-se uma imagem do poço elíptico já no estado próximo do final da sua 
construção. 

 

 

Fig. 2.7 – Vista em planta do poço elíptico de Lens. 

 

2.4.3. PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE HARLAY, PARIS 

A construção desta obra demonstra a segurança e eficiência de escavações cilíndricas. O parque de 
estacionamento de Harlay, situava-se perto de um rio, a uma distância de 7 m no ponto mais próximo, 
e entre vários edifícios vizinhos, tal como ilustra a figura 2.8. 

A parede de contenção cilíndrica que suporta toda a escavação de 31 m de diâmetro, tem uma 
espessura de 0,82 m, e uma altura de 52 m (figura 2.9).  

O aspecto final da parede de contenção cilíndrica de betão armado está representado na figura 2.10. 

 



 

Fig. 2.8 – Vista em planta da escavação do parque de estacionamento de Harlay, Paris.

Fig. 2.9 – Características geométr
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Vista em planta da escavação do parque de estacionamento de Harlay, Paris.

 

Características geométricas e geológicas da obra de escavação do parque de estacionamento de 

Harlay, Paris. 
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Vista em planta da escavação do parque de estacionamento de Harlay, Paris. 

 

cas e geológicas da obra de escavação do parque de estacionamento de 
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Fig. 2.10 – Aspecto final da parede de contenção cilíndrica do parque de estacionamento em Harlay. 

 

2.4.4. ESCAVAÇÕES CILÍNDRICAS EXECUTADAS RECENTEMENTE 

Por todo mundo se tem usado este tipo de escavação. No quadro 2.1 apresenta-se uma lista de obras 
nas quais estão incluídas escavações cilíndricas. 

 

Quadro 2.1 – Lista de obras que incluem escavações cilíndricas 

Nome do Projecto 
Diâmetro da 

escavação (m) 
Altura da 

parede (m) 
Espessura (m) 

Huang Pu Bridge, China 73.0 43.7 1.20 

Ville d’Avray Carrousel Shaft, France 7.8 63.0 1.02 

Viroflay Socatop Shaft, France 40.8 46.9 1.02 

Dubaï Palm STEP, EAU 76.2 22.0 1.00 

Beni Haroun STEP, Algeria 28.0 55.0 1.00 

HongKong Package 7 Tower, China 76.0 89.0 1.50 

Blackpool 2 Tanks, UK 36.0 
46.0 

44.0 

1.00 

1.00 

Ivry s/ Seine SIAAP Shaft, France 22.5 56.5 1.52 

Bordeaux Pkg Gds Hommes, France 57.0 24.5 0.82 

Colombes GCN Interceptor, France 22.5 74.4 1.50 

HongKong MRTC 501 Lantau, China 50.0 70.0 1.50 
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3 

PAREDES MOLDADAS 
 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

Paredes moldadas são estruturas de contenção definitivas de betão armado. A sua construção baseia-se 
na construção faseada de painéis de betão armado. Durante a fase de execução há o recurso a lamas 
bentoníticas que asseguram a contenção do terreno. Após a sua execução procede-se à escavação do 
terreno situado no interior da parede moldada. Este tipo de estrutura de contenção é adequado a 
grandes profundidades, podendo superar os 45m. Relativamente à espessura da parede, pode variar 
entre 0,4 e 1,2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. 3.1 – Parede moldada circular. 

 

A técnica de construção de paredes moldadas teve origem por volta do ano de 1900, na indústria de 
perfuração de poços de petróleo. Nessa actividade já era conhecido o efeito estabilizador das lamas 
aquando das perfurações dos solos. Apesar das lamas já serem usadas desde essa data, a primeira 
publicação sobre o assunto é datada de 1913. A bentonite foi depois introduzida nos sistemas de lama 
em 1929. Foi só nos anos 40 que se registaram os primeiros progressos técnicos notáveis, que 
permitiram nos anos 50, inicialmente em Itália, o uso de lamas bentoníticas, primeiro com funções de 
impermeabilização, e mais tarde em obras de contenção (Puller, 1996). 

Os painéis de betão armado que constituem a parede podem ser moldados in situ (situação mais usual) 
ou pré-fabricados em betão armado ou pré-esforçado. Qualquer das hipóteses apresenta vantagens e 
limitações específicas e processos construtivos característicos, associados a cada um dos métodos 
seleccionados. 
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3.2. PAREDES MOLDADAS IN SITU 

3.2.1. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Para terrenos de fraca coesão e com o nível freático elevado, este tipo de parede é particularmente 
aconselhado. Em terrenos moles, este tipo de parede tem a característica de se moldar à geometria do 
terreno, e como as técnicas de execução não causam nem grandes vibrações nem descompressões do 
terreno, pode ser realizada muito próximo de construções vizinhas sem pôr em causa a segurança das 
mesmas. 

A constituição das paredes moldadas confere-lhe um elevado nível de impermeabilização, constituindo 
uma autêntica barreira à penetração da água. Este tipo de estrutura de contenção cumpre os seguintes 
parâmetros (Britto, 2001): 

� Painéis contínuos em profundidade com uma espessura considerável (superior a 40 cm); 
� O formato das juntas entre painéis dificulta a passagem da água para o interior da 

construção; 
� Impermeabilização e drenagem aplicadas pelo interior da estrutura (o processo 

construtivo impede o contrário); 
� Os sistemas de impermeabilização recomendados são cimentos especiais, devido às 

elevadas pressões hidrostáticas. 

As paredes moldadas in situ apresentam determinadas vantagens, nomeadamente (Britto, 2001): 

� Permitem várias frentes de trabalho e grande maleabilidade na programação da obra 
(painéis); 

� Apresentam bom comportamento sísmico; 
� Causam ruído e vibrações reduzidos; 
� Adaptam-se a diversos tipos de terreno, mesmo com nível freático elevado, percolação de 

água e/ou terrenos incoerentes ou moles; 
� Dispensam acabamento interior em zonas como garagens; 
� Minimizam a descompressão e deformação das construções vizinhas; 
� Podem atingir profundidades elevadas; 
� Garantem estanqueidade à passagem de água para o interior da estrutura. 

Podem também ser apontadas algumas desvantagens (Brito, 2001): 

� Solução cara, principalmente devido ao uso das lamas bentoníticas (fabrico, recuperação 
e reciclagem) e ancoragens (na fase provisória); 

� Dimensionamento condicionado pela fase provisória; 
� Espessura mínima das paredes (40 cm) condicionada pelo equipamento e garantia da 

verticalidade, o que pode provocar sobredimensionamento em construções pouco 
profundas; 

� Ocupação de parte da área útil dos pisos; 
� Exige grande espaço em estaleiro; 
� Requer equipamento e mão-de-obra especializados; 
� A utilização da bentonite levanta problemas ambientais; 
� O processo sujeita-se a ter de ser abandonado se existirem rochas no terreno; 
� Se o firme rochoso estiver a grande profundidade e caso se pretenda a garantia de 

impermeabilidade, esta solução pode ser anti-económica. 
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3.2.2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS. FASES DE EXECUÇÃO DE UMA PAREDE MOLDADA IN SITU. 

A execução de uma parede moldada in situ compreende as seguintes etapas: 

� Escavação preparatória para a construção dos muros-guia; 
� Execução dos muros-guia; 
� Preparação e controlo das lamas bentoníticas; 
� Escavação dos painéis de parede moldada e simultâneo preenchimento com lama 

bentonítica até à profundidade de projecto (Figura 3.2a); 
� Colocação de juntas entre painéis (Figura 3.2b); 
� Preparação e colocação da armadura (Figura 3.2c); 
� Betonagem ou enchimento da parede moldada (Figura 3.2d); 
� Recuperação da lama bentonítica expelida no momento da introdução da armadura e do 

betão na cavidade (Figura 3.2d); 
� Remoção de juntas (Figura 3.2e); 

 

 

 

Fig. 3.2 - Fases de execução do painel de arranque de uma parede moldada: a) escavação; b) colocação de 

tubos-junta; c) colocação da armadura; d) betonagem; e) extracção de tubos-junta (Pinto, 2008). 
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� Demolição dos muros-guia e saneamento do topo da parede; 
� Execução da viga de coroamento; 
� Primeira fase de escavação no intradorso da parede betonada e execução do primeiro 

nível de ancoragens ou escoras; 
� Escavação até ao segundo nível previsto em projecto; 
� Execução do segundo nível de ancoragens ou escoras; 
� Repetição das etapas anteriores até à cota máxima de escavação prevista em projecto; 
� Regularização e limpeza da face à vista da parede, de acordo com o previsto no projecto; 
� Execução da estrutura do edifício e eventual remoção dos apoios da cortina. 

 

3.3. FASES DE EXECUÇÃO DE UMA PAREDE MOLDADA 

Pormenoriza-se a seguir as diferentes fases de execução de uma parede moldada, seguindo de perto o 
apresentado por Pinto (2008). 

 

3.3.1. EXECUÇÃO DOS MUROS-GUIA 

Antecedendo a escavação para serem construídos os painéis, devem ser executados os muros-guia para 
orientarem o balde de maxilas no início da escavação. As funções dos muros-guia são as seguintes: 

� Definir o perímetro da parede, servindo de guia para a ferramenta de escavação de baldes 
de maxilas; 

� Impedir o desmoronamento do terreno próximo à superfície, devido à grande e 
permanente variação do nível de lamas bentoníticas ou pela entrada e saída do balde de 
maxilas na escavação; 

� Evitar que o equipamento de escavação (balde de maxilas) rode; 
� Servir de apoio para o dispositivo de arranque dos tubos-junta; 
� Suportar as armaduras, de forma que não toquem no fundo da escavação. 

Introduz-se uma camada de betão de limpeza para prevenir que a parede se apresente com bordos de 
betão contaminado, e em seguida os muros-guia são executados em betão armado (regra geral), 
longitudinalmente ao eixo da parede e enterrados no solo.  

Na Figura 3.3a, é possível observar-se um detalhe em corte de uma configuração corrente de um 
muro-guia, e na Figura 3.3b vê-se um muro-guia reforçado, o qual é efectuado em presença de 
terrenos instáveis. Nesse caso, os muros-guia apresentam uma forma em L. 
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a) 
 

 

 

 

Fig. 3.3 - Muros-guia: a) tipo leve; b) tipo reforçado (Pinto, 2008). 

 

3.3.2. LAMAS BENTONÍTICAS 

A central de lamas bentoníticas é constituída pela central de preparação (tanques de mistura), central 
de desareamento e reciclagem e, por fim, bombas e tubagens para circulação. 

As lamas bentoníticas são compostas por água, bentonite (e às vezes argila) e, eventualmente, 
cimentos e aditivos. Em casos especiais a bentonite pode ser substituída por polímeros orgânicos 
(Coelho, 1996). A sua aplicação na construção de paredes moldadas tem como objectivo principal 
garantir o suporte e a estabilidade da escavação e a manutenção em suspensão dos detritos 
provenientes da desagregação do terreno durante a escavação (ao substituir o terreno escavado 
aquando da escavação), de forma a impedir a sua deposição no fundo da escavação e perdas 
sistemáticas para o interior do solo. Tratando-se de uma argila com propriedades tixotrópicas, em 

b) 
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presença de água, as partículas de bentonite hidratam-se e expandem-se, formando uma solução 
coloidal. Essa solução vai colmatando os vazios do solo, formando nas paredes da escavação um cake 

impermeável, estabilizador destas paredes (ver esquema da figura 3.4). Em alternativa pode-se utilizar 
betão pobre. 

 

 

 

 
Fig. 3.4 - a) Formação do cake; b) acção estabilizadora das lamas bentoníticas. 

 

Consoante a natureza química da água do terreno (ou da água de utilização) e das qualidades 
tixotrópicas, deve ser feita uma escolha adequada do tipo de bentonite. A bentonite é introduzida no 
interior da escavação feita pelo balde de maxilas, sendo depois substituída pelo betão, sem que se 
formem no final quaisquer bolhas ou camadas no interior do betão. À medida que o betão é 
introduzido, a bentonite é recuperada. De modo que esta possa ser novamente utilizada, precisa de 
passar por processos que permitam a separação dos detritos, seja por peneiração, sedimentação ou 
outro processo semelhante. A reutilização da bentonite é fundamental, caso contrário tornaria o seu 
uso economicamente muito dispendioso. 

a) 

b) 



 

Fig. 3.5 - Equipamentos de produção de lamas bentoníticas: a) tanque de mistura dos componentes; b) 

reservatório de armazenamento de lamas bentoníticas.

 

3.3.3. ESCAVAÇÃO DOS PAINÉIS

BENTONÍTICAS ATÉ À PROFUNDIDADE DE PROJE

Construídos os muros-guia e garantido o funcionamento do sistema de produção e alimentação da 
calda de bentonite, parte-se para a escavação, realizada em simultâneo com o 
bentonítica à medida que se escava.

A escavação é feita, geralmente, de forma alternada, em painéis de dimensões calculadas para cada 
caso em questão, podendo adoptar
ou segurança. 

Relativamente à dimensão dos painéis escavados para a construção das paredes moldadas, são bastante 
variáveis, sendo que o comprimento é a dimensão principal, já que é muito maior que a 
comprimento máximo é determinado em função do ti
envolvente à escavação, de modo que possa suportar o peso dos equipamentos perfurantes e não ponha 
em causa as fundações de edifícios vizinhos (Coelho, 1996). Normalmente, as dimensões dos painéis 
variam dentro das seguintes gamas de valores:

� Espessura: 0,4 a 1,2 m;
� Largura dos troços: 2,0 a 2,80 m;
� Comprimento: somam

o encastramento na extremidade inferior).

Quando o nível de escavação atinge a cot
bombeamento de lamas bentoníticas para o interior da escavação, de modo a estabilizar as paredes 
desta, sendo o seu nível rigorosamente vigiado. Isto exige uma atenção permanente, dado que se a 
bentonite for filtrada em camadas mais profundas, devido a depressões ou escavações junto à obra, o 
seu consequente abaixamento pode originar acidentes de proporções inusitadas. Na 
observar um exemplo de escavação de um painel, em simultâneo com a rep
bentoníticas no mesmo painel. De referir ainda que o tubo de bentonite pode ser também acoplado ao 
balde de maxilas. 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos

Equipamentos de produção de lamas bentoníticas: a) tanque de mistura dos componentes; b) 

reservatório de armazenamento de lamas bentoníticas. 

SCAVAÇÃO DOS PAINÉIS DE PAREDE MOLDADA E SIMULTÂNEO PREENCHIMEN

ROFUNDIDADE DE PROJECTO 

guia e garantido o funcionamento do sistema de produção e alimentação da 
se para a escavação, realizada em simultâneo com o preenchimento com lama 

bentonítica à medida que se escava. 

A escavação é feita, geralmente, de forma alternada, em painéis de dimensões calculadas para cada 
caso em questão, podendo adoptar-se outra ordem, dependendo esta decisão de motivos de economia 

Relativamente à dimensão dos painéis escavados para a construção das paredes moldadas, são bastante 
variáveis, sendo que o comprimento é a dimensão principal, já que é muito maior que a 
comprimento máximo é determinado em função do tipo de solo e da estabilidade do terreno 
envolvente à escavação, de modo que possa suportar o peso dos equipamentos perfurantes e não ponha 
em causa as fundações de edifícios vizinhos (Coelho, 1996). Normalmente, as dimensões dos painéis 

eguintes gamas de valores: 

spessura: 0,4 a 1,2 m; 
argura dos troços: 2,0 a 2,80 m; 
omprimento: somam-se 2,0 a 2,5 m à altura total dos pisos enterrados (para ter em conta 

o encastramento na extremidade inferior). 

Quando o nível de escavação atinge a cota de profundidade de 1,0 a 1,5 m, procede
bombeamento de lamas bentoníticas para o interior da escavação, de modo a estabilizar as paredes 
desta, sendo o seu nível rigorosamente vigiado. Isto exige uma atenção permanente, dado que se a 

filtrada em camadas mais profundas, devido a depressões ou escavações junto à obra, o 
seu consequente abaixamento pode originar acidentes de proporções inusitadas. Na 
observar um exemplo de escavação de um painel, em simultâneo com a reposição do nível de lamas 
bentoníticas no mesmo painel. De referir ainda que o tubo de bentonite pode ser também acoplado ao 
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Equipamentos de produção de lamas bentoníticas: a) tanque de mistura dos componentes; b) 

MULTÂNEO PREENCHIMENTO COM LAMAS 

guia e garantido o funcionamento do sistema de produção e alimentação da 
preenchimento com lama 

A escavação é feita, geralmente, de forma alternada, em painéis de dimensões calculadas para cada 
se outra ordem, dependendo esta decisão de motivos de economia 

Relativamente à dimensão dos painéis escavados para a construção das paredes moldadas, são bastante 
variáveis, sendo que o comprimento é a dimensão principal, já que é muito maior que a largura. O 

po de solo e da estabilidade do terreno 
envolvente à escavação, de modo que possa suportar o peso dos equipamentos perfurantes e não ponha 
em causa as fundações de edifícios vizinhos (Coelho, 1996). Normalmente, as dimensões dos painéis 

se 2,0 a 2,5 m à altura total dos pisos enterrados (para ter em conta 

a de profundidade de 1,0 a 1,5 m, procede-se ao 
bombeamento de lamas bentoníticas para o interior da escavação, de modo a estabilizar as paredes 
desta, sendo o seu nível rigorosamente vigiado. Isto exige uma atenção permanente, dado que se a 

filtrada em camadas mais profundas, devido a depressões ou escavações junto à obra, o 
seu consequente abaixamento pode originar acidentes de proporções inusitadas. Na figura 3.6 pode-se 

osição do nível de lamas 
bentoníticas no mesmo painel. De referir ainda que o tubo de bentonite pode ser também acoplado ao 
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Fig. 3.6 - Escavação de um painel de arranque com o balde de maxilas: a) vista em obra; b) compensação do 

nível das lamas bentoníticas por intermédio de bombagem; c) esquema relativo à escavação de um painel com 

um balde de maxilas, juntamente com a injecção de la

3.3.4. COLOCAÇÃO DE JUNTAS ENTRE PAINÉIS

As juntas são tubos de diferentes materiais, de diâmetro igual à espessura da parede, que são colocados 
nas extremidades dos painéis antes de proceder à betonagem destes, de 
podendo ser recuperáveis ou não. 

Após a escavação do painel de avanço, é necessário colocar nos extremos deste, elementos verticais 
antes da betonagem. Estes elementos verticais, designados por juntas, são as partes que vão da
continuidade a painéis contíguos. Com a sua utilização pretende
impermeabilidade seja assegurada. Existem diversos tipos de juntas, variando na forma da sua secção 
(figura 3.7), sendo as mais habituais:

� Juntas circulares - formadas por tubos metálicos com o mesmo diâmetro da espessura do 
painel escavado; 

� Juntas trapezoidais - formadas por elementos metálicos rectos que permitem for
painéis de base trapezoidal

Fig. 3.7 - Exemplo de secções-tipo de juntas entre painéis: a) betonagem dos painéis primários; b) betona

a) 

a) 
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nível das lamas bentoníticas por intermédio de bombagem; c) esquema relativo à escavação de um painel com 

um balde de maxilas, juntamente com a injecção de lamas bentoníticas no espaço escavado

 

RE PAINÉIS 

As juntas são tubos de diferentes materiais, de diâmetro igual à espessura da parede, que são colocados 
nas extremidades dos painéis antes de proceder à betonagem destes, de forma a moldar esses painéis, 

Após a escavação do painel de avanço, é necessário colocar nos extremos deste, elementos verticais 
antes da betonagem. Estes elementos verticais, designados por juntas, são as partes que vão da
continuidade a painéis contíguos. Com a sua utilização pretende-se que a união seja a ideal, para que a 
impermeabilidade seja assegurada. Existem diversos tipos de juntas, variando na forma da sua secção 

), sendo as mais habituais: 

formadas por tubos metálicos com o mesmo diâmetro da espessura do 

formadas por elementos metálicos rectos que permitem for
painéis de base trapezoidal. 

 

tipo de juntas entre painéis: a) betonagem dos painéis primários; b) betona

dos painéis secundários. 

b) c) 

b) 

 

Escavação de um painel de arranque com o balde de maxilas: a) vista em obra; b) compensação do 

nível das lamas bentoníticas por intermédio de bombagem; c) esquema relativo à escavação de um painel com 

bentoníticas no espaço escavado. 

As juntas são tubos de diferentes materiais, de diâmetro igual à espessura da parede, que são colocados 
forma a moldar esses painéis, 

Após a escavação do painel de avanço, é necessário colocar nos extremos deste, elementos verticais 
antes da betonagem. Estes elementos verticais, designados por juntas, são as partes que vão dar 

se que a união seja a ideal, para que a 
impermeabilidade seja assegurada. Existem diversos tipos de juntas, variando na forma da sua secção 

formadas por tubos metálicos com o mesmo diâmetro da espessura do 

formadas por elementos metálicos rectos que permitem formar 

 

tipo de juntas entre painéis: a) betonagem dos painéis primários; b) betonagem 



 

3.3.5. RECICLAGEM DAS LAMAS 

Terminada a fase de escavação, antes da colocação da armadura e execução da betonagem, a 
se encontra dentro do painel escavado, pode apresentar uma grande quantidade (25% a 30%) de 
sólidos em suspensão (grãos de areia). Deve
estado de contaminação da lama bentonítica (especialment
contaminada dificulta a betonagem e pode originar misturas do betão com material decantado ou 
inclusões de lama de perfuração na massa do material de enchimento, e terá que cumprir, de modo a 
evitar tal cenário, determinados parâmetros, tais como os mencionados no ponto 3.2.2.

Caso se pretenda reciclar a lama, 
controlados: 

� Massa Volúmica;
� Viscosidade; 
� pH; 
� Teor em areia 

Para a determinação destes parâmetros em obra, recorre
figura 3.8, constituído por uma pipeta para determinação do teor de areia, um funil 
determinação da viscosidade, uma balança de precisão para det
para determinação do PH. 

 
Fig. 3.8 - Controlo e descontaminação da lama bentonítica: a) balança para medir a densidade da lama; b) funil 

Marsh medidor da viscosidade da

 

3.3.6. PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃ

As armaduras dos painéis poderão ser constituídas por varões d
aderência). A armadura de paredes moldadas é normalmente executada em aço A40
encontra-se representada uma armadura

Um dos factores condicionantes para a boa colocação do betão é o espaçamento dos varões 
longitudinais da armadura, que deverá ser, no mínimo de 0,10m. A armadura horizontal deverá ser a 
menor possível, tendo em conta o processo de subida do betão na trincheira, quando se projecta a 
gaiola da armadura, de modo a que a lama de escavação seja expulsa mais ou menos facilmente 
(Coelho, 1996). 

O recobrimento da armadura depende dos cálculos de projecto,
em função das características eventualmente agressivas do solo no que diz respeito à protecção das 
armaduras em matéria de corrosão. Em regra, o recobrimento mínimo é de 5 cm, podendo ir até aos 7 
cm. Para obter o recobrimento desejado, a armadura deverá ser munida de calços ou espaçadores 

a) 
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ECICLAGEM DAS LAMAS BENTONÍTICAS 

Terminada a fase de escavação, antes da colocação da armadura e execução da betonagem, a 
se encontra dentro do painel escavado, pode apresentar uma grande quantidade (25% a 30%) de 
sólidos em suspensão (grãos de areia). Deve-se, portanto, averiguar então as condições físicas e o 
estado de contaminação da lama bentonítica (especialmente na zona mais profunda). É que a bentonite 
contaminada dificulta a betonagem e pode originar misturas do betão com material decantado ou 
inclusões de lama de perfuração na massa do material de enchimento, e terá que cumprir, de modo a 

determinados parâmetros, tais como os mencionados no ponto 3.2.2.

Caso se pretenda reciclar a lama, existem determinados parâmetros que devem obrigatoriamente ser 

Massa Volúmica; 

Para a determinação destes parâmetros em obra, recorre-se a um laboratório portátil, ilustrado na 
, constituído por uma pipeta para determinação do teor de areia, um funil 

determinação da viscosidade, uma balança de precisão para determinar a densidade da mistura e fita 

Controlo e descontaminação da lama bentonítica: a) balança para medir a densidade da lama; b) funil 

Marsh medidor da viscosidade da lama; c) medição do pH da lama.

REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DA ARMADURA 

As armaduras dos painéis poderão ser constituídas por varões de aço liso ou varões
aderência). A armadura de paredes moldadas é normalmente executada em aço A40

se representada uma armadura-tipo. 

Um dos factores condicionantes para a boa colocação do betão é o espaçamento dos varões 
longitudinais da armadura, que deverá ser, no mínimo de 0,10m. A armadura horizontal deverá ser a 

sível, tendo em conta o processo de subida do betão na trincheira, quando se projecta a 
gaiola da armadura, de modo a que a lama de escavação seja expulsa mais ou menos facilmente 

O recobrimento da armadura depende dos cálculos de projecto, e fundamentalmente do tipo de obra, 
em função das características eventualmente agressivas do solo no que diz respeito à protecção das 
armaduras em matéria de corrosão. Em regra, o recobrimento mínimo é de 5 cm, podendo ir até aos 7 

rimento desejado, a armadura deverá ser munida de calços ou espaçadores 

b) 
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Terminada a fase de escavação, antes da colocação da armadura e execução da betonagem, a lama que 
se encontra dentro do painel escavado, pode apresentar uma grande quantidade (25% a 30%) de 

se, portanto, averiguar então as condições físicas e o 
e na zona mais profunda). É que a bentonite 

contaminada dificulta a betonagem e pode originar misturas do betão com material decantado ou 
inclusões de lama de perfuração na massa do material de enchimento, e terá que cumprir, de modo a 

determinados parâmetros, tais como os mencionados no ponto 3.2.2. 

parâmetros que devem obrigatoriamente ser 

se a um laboratório portátil, ilustrado na 
, constituído por uma pipeta para determinação do teor de areia, um funil Marsh para a 

erminar a densidade da mistura e fita 

 

Controlo e descontaminação da lama bentonítica: a) balança para medir a densidade da lama; b) funil 

lama; c) medição do pH da lama. 

e aço liso ou varões nervurados (de alta 
aderência). A armadura de paredes moldadas é normalmente executada em aço A400. Na figura 3.9 

Um dos factores condicionantes para a boa colocação do betão é o espaçamento dos varões 
longitudinais da armadura, que deverá ser, no mínimo de 0,10m. A armadura horizontal deverá ser a 

sível, tendo em conta o processo de subida do betão na trincheira, quando se projecta a 
gaiola da armadura, de modo a que a lama de escavação seja expulsa mais ou menos facilmente 

e fundamentalmente do tipo de obra, 
em função das características eventualmente agressivas do solo no que diz respeito à protecção das 
armaduras em matéria de corrosão. Em regra, o recobrimento mínimo é de 5 cm, podendo ir até aos 7 

rimento desejado, a armadura deverá ser munida de calços ou espaçadores 

c) 
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circulares (roletes), de argamassa de medidas apropriadas, convenientemente amarrados ao conjunto 
metálico.  

Finalizada a escavação, deve-se proceder à colocação da armadura. Por vezes em painéis de armaduras 
de grande comprimento, existe dificuldade no seu transporte para o interior da escavação. Então para 
facilitar o manuseamento dos painéis de armadura é comum proceder-se ao reforço da armadura com 
varões de contraventamento, colocados na diagonal dos painéis, a fim de facilitar a suspensão e 
transporte dos mesmos. Também é comum o recurso ao seccionamento de painéis para diminuir o seu 
comprimento e peso, assim o manuseamento é facilitado. 

 

 

Fig. 3.9 - Exemplo de uma armadura-tipo de paredes moldadas. 

 

Quando se pretende elevar a armadura do solo para ser colocada no interior do painel por intermédio 
de uma grua, é necessário ter cuidados no seu transporte, porque devido ao seu peso, a armadura corre 
o risco de sofrer empenamentos, que posteriormente dificultam o recobrimento da mesma pelo betão. 
Para que isso não aconteça, a armadura que inicialmente está no solo na posição horizontal, deve ser 
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içada como se apresenta na figura 3.10. Podemos ver na mesma figura os varões que estão na 
diagonal, que servem de elementos de contraventamento, para o conjunto não se deformar durante as 
operações de manuseamento e transporte. 

 

 

Fig. 3.10 - Operações de manuseamento e elevação da armadura: a) chegada à obra da armadura; b) armadura 

armazenada em estaleiro; c) esquema de elevação da armadura; d) vista de uma elevação de armadura com 

cabos de grua. 

 

3.3.7. BETONAGEM OU ENCHIMENTO DA PAREDE MOLDADA 

Uma vez colocada a armadura, esta pode ficar imersa nas lamas bentoníticas num período máximo de 
4h, sendo que para um período superior, as partículas de bentonite podem colar-se à armadura, o que 
dificulta posteriormente a adesão do betão. É aconselhado que se inicie a betonagem o mais breve 
possível, após a introdução da armadura. 

A betonagem é feita a partir do fundo da escavação. Para que o betão alcance a parte inferior, utilizam-
se uns tubos abastecedores, designados por tremies, com diâmetros entre 15 a 25 cm, e de 
comprimento variável entre 1 a 4 metros (figura 3.11), que são ligados uns aos outros até atingirem o 
fundo da escavação. O tubo ou o conjunto de tubos é descido pela grua até atingir o fundo da 
escavação, sendo depois levantado 15 cm, para depois iniciar a betonagem. 
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Fig. 3.11 - Tubos abastecedores de betão ou tubos 

grua a colocar tubos ligad

 

Na extremidade superior da coluna de 
forma de funil, na qual o betão é lançado até à escavação ao longo da coluna de 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 - Instalação dos tubos abastecedores ou 

 

A betonagem dos painéis é executada de forma contínua, de baixo para cima. O betão é doseado a 400 
kg de cimento por metro cúbico de betão, só podendo reduzir
plastificantes, se justifique a trabalhabilidade e a resistência do betão (Coelho, 1996). Quando se inicia 
a betonagem, a entrada de betão vai provocar a saída das lamas bentoníticas dado serem menos densas, 
sem que se misturem e sem que a la
elevados índices de trabalhabilidade e fluidez, para que após a saída do tubo abastecedor, se possa 
espalhar de igual forma por toda a escavação, para cima e para os lados, e com esses movimentos 
deslocar a lama bentonítica. Na figura 3.
entrada e saída das lamas bentoníticas da escavação. 

 

 

 

 

a)

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

Tubos abastecedores de betão ou tubos tremie: a) vista de tubos armazenados em obra; vista de uma 

grua a colocar tubos ligados no interior da trincheira. 

Na extremidade superior da coluna de tremies, é ligada a tremonha, que é uma zona mais alargada em 
forma de funil, na qual o betão é lançado até à escavação ao longo da coluna de tremies

Instalação dos tubos abastecedores ou tremie e colocação da tremonha

A betonagem dos painéis é executada de forma contínua, de baixo para cima. O betão é doseado a 400 
kg de cimento por metro cúbico de betão, só podendo reduzir-se até 350 kg/m3 quand
plastificantes, se justifique a trabalhabilidade e a resistência do betão (Coelho, 1996). Quando se inicia 
a betonagem, a entrada de betão vai provocar a saída das lamas bentoníticas dado serem menos densas, 
sem que se misturem e sem que a lama entre novamente para o painel. O betão tem de possuir 

s índices de trabalhabilidade e fluidez, para que após a saída do tubo abastecedor, se possa 
espalhar de igual forma por toda a escavação, para cima e para os lados, e com esses movimentos 

igura 3.13a pode observar-se, para além da betonagem, o circuito de 
entrada e saída das lamas bentoníticas da escavação.  

a) b) 

: a) vista de tubos armazenados em obra; vista de uma 

, é ligada a tremonha, que é uma zona mais alargada em 
tremies (figura 3.12). 

colocação da tremonha. 

A betonagem dos painéis é executada de forma contínua, de baixo para cima. O betão é doseado a 400 
quando, utilizando 

plastificantes, se justifique a trabalhabilidade e a resistência do betão (Coelho, 1996). Quando se inicia 
a betonagem, a entrada de betão vai provocar a saída das lamas bentoníticas dado serem menos densas, 

ma entre novamente para o painel. O betão tem de possuir 
s índices de trabalhabilidade e fluidez, para que após a saída do tubo abastecedor, se possa 

espalhar de igual forma por toda a escavação, para cima e para os lados, e com esses movimentos 
se, para além da betonagem, o circuito de 
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Fig. 3.13 - Execução da betonagem do painel: a) vista em obra; b) desenho esquemático. 

 

3.3.8. REMOÇÃO DE JUNTAS. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS PAINÉIS 

Concluída a betonagem, e após o começo do processo de presa do betão, inicia-se a extracção dos 
tubos-junta. A extracção deve ser muito cuidadosa, de forma a garantir a descolagem dos tubos-junta, 
sem pôr em causa a estabilidade do betão envolvente já moldado pelo tubo (Coelho, 1996). 
Normalmente a extracção dos tubos-junta é executada 3 a 3 horas e meia após a conclusão da 
betonagem (Mascarenhas, 2001), com o auxílio de uma grua e de um dispositivo apropriado de 
extracção, tal como representado na figura 3.14. A função da grua é apenas amparar o tubo, não de o 
levantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14 - Extracção de tubos-junta circulares: a) esquema de extracção; b) vista em obra. 

 

A sequência de execução dos painéis, pode ser de forma contínua (figura 3.15), ou alternada (figura 
3.16). A escolha de uma ou outra alternativa depende de vários aspectos, tais como das características 
do terreno, das sobrecargas provocadas pelos equipamentos ou até das condições dos edifícios 
vizinhos. Opta-se portanto pela alternativa que minimiza as deformações do maciço. Exemplificando, 
no caso de haver edifícios vizinhos, é conveniente executar painéis de forma contínua, dado que o 
impulso provocado pelos edifícios vizinhos pode esmagar os painéis (Mascarenhas, 2001).  

 

a) b) 

a) b) 
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Fig. 3.15 - Modo de execução contínuo dos painéis da parede moldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 - Vista de duas soluções para escavação de forma alternada. 

 

3.3.9. DEMOLIÇÃO DOS MUROS-GUIA E SANEAMENTO DO TOPO DA PAREDE. EXECUÇÃO DA VIGA DE 

COROAMENTO 

Após a execução dos trabalhos de betonagem da parede moldada, e devido ao facto de, durante a 
betonagem, se ter verificado a ascensão do betão contaminado, juntamente com lamas bentoníticas, é 
necessário remover essa parte de betão da parede e demolir os muros-guia. Procede-se à escavação até 
0,60 m de profundidade, contados a partir da superfície de trabalho, no intradorso da cortina, para que 
seja possível demolir o betão contaminado do topo da parede e colocar o escoramento para travar a 
cofragem da viga de coroamento a construir posteriormente. 

A demolição do muro-guia é feita recorrendo a uma pequena grua equipada com um martelo 
hidráulico (figura 3.17a). A parte superior dos painéis também tem que ser demolida, para isso usa-se 
um martelo pneumático para picar cerca de 0,50 m de betão, sendo que metade corresponde a betão 
contaminado e a outra metade a betão são (figura 3.17b). 
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Fig. 3.17 - Demolição do betão contaminado: a) muro-guia; b) parte superior dos painéis. 

 

Qualquer trabalho de demolição que não possa ser executado por máquinas, para não prejudicar o 
estado das armaduras, pode ser terminado manualmente. Quando se finaliza a demolição do betão, as 
armaduras da parte superior ficam expostas (figura 3.18a), mas devido aos trabalhos de demolição, os 
varões estão dobrados, é portanto necessário endireitar os varões (figura 3.18b), uma vez que estes 
serão integrados na futura viga de coroamento (figura 3.18c). A viga de coroamento vai solidarizar os 
painéis, e permite depois o arranque da estrutura do edifício. 

 

Fig. 3.18 - Execução da viga de coroamento: a) varões de espera no final da demolição; b) endireitamento dos 

varões de espera; c) pormenor das armaduras e cofragens da viga de coroamento. 

 

3.3.10. PRIMEIRA FASE DE ESCAVAÇÃO NO INTRADORSO DA PAREDE BETONADA. EXECUÇÃO DO PRIMEIRO 

NÍVEL DE ANCORAGENS OU ESCORAS 

Quando se atinge o estado de presa do betão da viga de coroamento, e após a remoção da sua 
cofragem, há condições para se começar os trabalhos de escavação do primeiro nível. Usualmente 
estas escavações fazem-se com recurso a gruas escavadoras hidráulicas (figura 3.19). 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) c) 
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Fig. 3.19 - Trabalhos de execução do primeiro nível de escavação. 

 

É simultaneamente nesta fase que se executa o primeiro nível de ancoragens ou de escoras. 

 

Fig. 3.20 - Primeiro nível da parede moldada: a) execução de ancoragem num painel do primeiro nível; b) vista 

de uma parede moldada com o primeiro nível de ancoragens completo. 

 

3.3.11. REPETIÇÃO DAS ETAPAS ANTERIORES ATÉ À COTA MÁXIMA PREVISTA EM PROJECTO 

Os trabalhos que foram referidos no ponto anterior, são repetidos até que se atinja a cota máxima 
prevista no projecto. O aspecto final de uma parede moldada é ilustrado na figura 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.21 - Vista de uma parede moldada ancorada. 

a) b) 
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4 

ESTUDO BASE 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se um estudo sobre um exemplo de uma escavação cilíndrica efectuada em 
maciço arenoso, onde se analisa o comportamento da estrutura de suporte que é constituída por parede 
moldada de betão armado, ao longo da sua construção. 

Inicialmente efectua-se uma breve descrição do modelo numérico e do modelo constitutivo do solo 
utilizado ao longo da análise do problema, o modelo de estados críticos p-q-θ.  

De seguida parte-se para a apresentação da geometria do problema, bem como para a definição das 
propriedades do solo e dos materiais envolvidos no problema. 

Por último, faz-se a análise do comportamento do sistema ao longo do processo construtivo, 
procurando evidenciar a evolução dos estados de tensão, deslocamentos e dos esforços na estrutura de 
contenção. 

 

4.2. PROGRAMA DE CÁLCULO 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Nesta secção é feita uma breve apresentação do programa de cálculo automático (modelo numérico) 
utilizado no presente trabalho, que é baseado no método dos elementos finitos. Este programa intitula-
se de RECRIB e foi desenvolvido por Borges (1995).  

De seguida são apresentadas as hipóteses teóricas fundamentais presentes no modelo no contexto do 
presente trabalho: 

� Simulação de estados planos e axissimétricos de deformação; 
� Utilização do modelo de estados críticos p-q-θ, na simulação do comportamento 

constitutivo dos solos; 
� Modelação do comportamento da parede moldada de betão usando um modelo elástico 

linear e anisotrópico; 
� Simulação de análises drenadas em solos arenosos. 

Embora não utilizada no presente trabalho, o programa incorpora também a formulação acoplada das 
equações de equilíbrio e de escoamento, tendo em conta as relações constitutivas do solo (modelo 
elastoplástico) formuladas em termos de tensões efectivas (extensão da teoria de consolidação de 
Biot); esta formulação é aplicada em maciços argilosos, sendo modelado o comportamento drenado 
em maciços arenosos que é o caso do problema em questão. 
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Para a aplicação do programa torna-se necessária a discretização do meio em elementos finitos. No 
caso de formulações acopladas mecânico-hidráulicas, a discretização passa pela divisão do espaço 
físico em pequenas porções do espaço (elementos finitos tridimensionais, no caso mais geral) e por 
discretização do tempo em incrementos temporais (elementos unidimensionais). Em cada cálculo, o 
comportamento no interior do elemento é definido pelas funções de forma, que definem a variação das 
incógnitas mediante a variação nodal dessas mesmas incógnitas. O grau das funções de forma é 
determinante no rigor da solução numérica obtida, impondo o número mínimo de nós (pontos onde são 
determinadas as incógnitas do problema) que cada elemento terá. Em cada elemento finito são 
formuladas as equações que regem o fenómeno, estabelecendo uma matriz de comportamento de cada 
elemento, através da qual se formula a matriz global, surgindo um sistema de equações com os 
incrementos dos deslocamentos nodais e das pressões intersticiais nos nós, num determinado instante 
temporal, como incógnitas, e a partir dos quais se calculam as tensões e as deformações. A 
continuidade do meio tem que ser garantida, isto é, tem que ser imposta a compatibilidade das 
variáveis nos pontos nodais de elementos adjacentes. 

Neste problema base é considerado um maciço arenoso, em que o tempo necessário para a dissipação 
dos excessos de pressão neutra gerados é praticamente instantâneo, não exigindo que se faça uma 
análise diferida no tempo, sendo consideradas análises drenadas.  

Para a modelação de solo arenoso recorre-se a elementos finitos triangulares de 6 nós (figura 4.1b), 
com 6 pontos nodais para os deslocamentos (nos vértices e nos pontos médios dos lados). Para as 
escoras metálicas são utilizadas elementos-barra de 3 nós (figura 4.2), com pontos nodais nas 
extremidades e a meio do elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 – Elementos finitos bidimensionais: a) Elemento triangular híbrido de 6 nós; b) Elemento triangular de 6 

nós; c) Elemento de barra de 3 nós. 

 

Tendo presente, nas análises acopladas (caso geral, de que as análises drenadas são casos particulares), 
o carácter incremental da integração no tempo das equações governativas (equações de equilíbrio e 
escoamento), utilizam-se no modelo somente técnicas incrementais (Borges, 1995). Assim, em cada 
cálculo associa-se um determinado incremento de tempo, durante o qual se aplica ou não um 
incremento de carga. Portanto, quanto menores forem os incrementos, menor será a diferença entre a 
solução incremental e a correcta, tal como ilustrado na figura 4.2. 

 

Graus de liberdade: 

• Excesso de pressão neutra 

o Deslocamentos: ux e uy 

 

c) 

a) b) 
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Fig. 4.2 - Método incremental (Lopes, 2004). 

 

4.2.2. MODELO CONSTITUTIVO DO SOLO. O MODELO P-Q-θ. 

A simulação numérica deste tipo de obras exige um modelo constitutivo que represente correctamente 
o comportamento do solo mas que seja relativamente simples, de forma a não se tornar inibitório, dada 
a quantidade de parâmetros envolvidos ou a sua dificuldade de obtenção em laboratório. 

Assim, recorreu-se aos modelos elastoplásticos de “Cambridge”, que assentam no conceito de estado 
crítico e que têm a vantagem, em relação a outros mais complexos, de recorrer a um reduzido número 
de variáveis para estabelecer as equações governativas sem prejudicar a simulação dos aspectos 
fundamentais do comportamento real dos solos (Maranha das Neves, E. e Guedes De Melo (1975); 
Britto e Gunn, 1987; Borges, 1995; Chang et al., 1999; Venda de Oliveira, 2000). Os conceitos 
intrínsecos à formulação destes modelos são: 

� Conceito de superfície de estado limite; 
� Noção de índice de vazios crítico (Casagrande) e de estado crítico (Roscoe); 
� Conceito de estado estável e sua formulação energética (Drucker); 
� Subdivisão da deformação em componente elástica (reversível) e plástica (irreversível) 

(Roscoe e Pooroshab); 
� Aplicação do princípio de trabalho máximo utilizando a superfície de estado limite como 

superfície de potencial plástico. 

Para simular o comportamento constitutivo do solo, recorreu-se ao modelo de estados-críticos p-q-θ. O 
modelo de estados críticos p-q-θ é um modelo elastoplástico, que distingue os conceitos de cedência e 
de estado crítico ou rotura última. Um solo sujeito a deformações distorcionais pode entrar em 
cedência e continuar a deformar-se até eventualmente atingir a linha de estados críticos (Borges, 
1995). Nesta altura o solo passa a deformar-se sem alteração de tensão nem de volume, situação em 
que se verificam as condições de plasticidade perfeita. 

Na figura 4.3a mostra-se, no espaço das tensões principais efectivas, as superfícies de cedência e de 
estados críticos do modelo p-q-θ. No referencial p-q (p representa a tensão média efectiva e q a tensão 
de desvio) a função de cedência é uma elipse (figura 4.3b). 
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Fig. 4.3 – a) Superfícies de cedência e de estados críticos do modelo 
Superfície de cedência do modelo no referencial p

amolecimento (trajectória de tensões 3 

Quando o solo está em cedência, e à medida que se deforma plasticamente, a superfície de cedência 
modifica-se, isto é, expande ou contrai consoante o solo endurece ou amoleça. Ao endurecimento está 
associada a diminuição de volume, e ao amolecimento o seu aumento. Analisando a 
trajectória do tipo 1-2, o vector das deformações plásticas, normal à elipse, 
de volume, causando o endurecimento do solo, sendo 
distorcional. Atingindo a posição 2, o solo deixa de sofrer deformações volumétricas, e passa a 
deformar-se como um fluido friccional co
comportamento do modelo com amolecimento devido à dilatação do material, e consequentemente 
diminuição do tamanho por parte da elipse, sendo no ponto 4 o limite correspondente à variação nula 
de volume. 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

 

 
a) Superfícies de cedência e de estados críticos do modelo p-q-θ no espaço das tensões efectivas; b) 

elo no referencial p-q; c) endurecimento (trajectória de tensões 1 
amolecimento (trajectória de tensões 3 – 4) (Borges, 1995). 

 
 

Quando o solo está em cedência, e à medida que se deforma plasticamente, a superfície de cedência 
expande ou contrai consoante o solo endurece ou amoleça. Ao endurecimento está 

associada a diminuição de volume, e ao amolecimento o seu aumento. Analisando a 
2, o vector das deformações plásticas, normal à elipse, provoca uma diminuição 

de volume, causando o endurecimento do solo, sendo εv a deformação volumétrica e 
distorcional. Atingindo a posição 2, o solo deixa de sofrer deformações volumétricas, e passa a 

se como um fluido friccional com volume constante. A trajectória 3
comportamento do modelo com amolecimento devido à dilatação do material, e consequentemente 
diminuição do tamanho por parte da elipse, sendo no ponto 4 o limite correspondente à variação nula 

 

 
no espaço das tensões efectivas; b) 

q; c) endurecimento (trajectória de tensões 1 – 2); d) 

Quando o solo está em cedência, e à medida que se deforma plasticamente, a superfície de cedência 
expande ou contrai consoante o solo endurece ou amoleça. Ao endurecimento está 

associada a diminuição de volume, e ao amolecimento o seu aumento. Analisando a figura 4.3b, numa 
provoca uma diminuição 

a deformação volumétrica e εq a deformação 
distorcional. Atingindo a posição 2, o solo deixa de sofrer deformações volumétricas, e passa a 

A trajectória 3-4 retrata um 
comportamento do modelo com amolecimento devido à dilatação do material, e consequentemente 
diminuição do tamanho por parte da elipse, sendo no ponto 4 o limite correspondente à variação nula 
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O parâmetro M, que neste modelo define o declive da linha de estados críticos no referencial p-q, não 
é constante, depende do invariante das tensões θ e do ângulo de atrito do solo definido em termos 
efectivos, ϕ'. 

) =  � × 012 ∅4

√� × 670 8 ± 012 8 × 012 ∅4 

 
Introduzindo esta expressão na equação da linha de estados críticos no referencial p-q: 

 
: = ) × ; 

 
obtém-se a equação correspondente ao critério de Mohr-Coulomb, adoptado neste modelo para a 
superfície de estados críticos (figura 4.3a, b). 

O estabelecimento do modelo engloba a definição e aplicação dos seguintes parâmetros: 

ϕ' – ângulo de atrito do solo definido em termos de tensões efectivas; 

λ – declive da linha de compressão isotrópica em primeira carga no referencial υ - lnp (sendo υ 
o volume específico e p a tensão média efectiva); 

κ – declive das linhas descarga-recarga no referencial υ - lnp; 

N – volume específico do solo em compressão isotrópica para p=1; 

Г – volume específico do solo em estado crítico para p=1; 

ν' – coeficiente de Poisson definido em termos de tensões efectivas. 

 

4.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA BASE 

4.3.1. INTRODUÇÃO 

Será apresentado agora um exemplo base que pretende estudar o comportamento de uma parede 
moldada numa escavação cilíndrica, efectuada em maciço arenoso.  

Neste subcapítulo são enunciadas as características geométricas da escavação, bem como as 
propriedades do solo arenoso e da malha de elementos finitos. 

 

4.3.2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA BASE. GEOMETRIA E PROCESSO CONSTRUTIVO. PARÂMETROS MECÂNICOS E 

ESTADO DE TENSÃO INICIAL 

O presente estudo representa uma escavação cilíndrica de 20 m de diâmetro, atingindo uma 
profundidade de 14 m (figura 4.4). O maciço arenoso tem 32 m de possança e é sobrejacente ao firme 
rochoso, considerado indeformável devido às elevadas características de rigidez e resistência.  

No quadro 4.1 são apresentadas algumas características do solo arenoso constituinte do maciço de 
escavação: 

 

 

 

 

(4.1) 

(4.2) 
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Quadro 4.1 

k λ 

0.005 0.03 

 

Relativamente ao solo, adoptou-se para a areia um peso volúmico de 20 kN/m
de sobreconsolidação (OCR) considerou
Para o coeficiente de impulso em repouso, 

Quadro 4.2 

γ [kN/m³]

20 

 

A parede moldada de betão armado tem uma espessura de 0,80 m e prolonga
profundidade, isto é, 2,5 m além da base de escavação.
a superfície do firme. 

 

Fig. 4.4 – 

 

 

 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

Quadro 4.1 – Solo arenoso. Parâmetros do modelo p-q-θ. 

Г ϕ' N ν' 

1.8 35o 1.817 0.3

se para a areia um peso volúmico de 20 kN/m3. Relativamente ao grau 
de sobreconsolidação (OCR) considerou-se 1.35, característico de uma areia medianamente compacta. 
Para o coeficiente de impulso em repouso, K0, adoptou-se o valor de 0.43. 

Quadro 4.2 – Características do maciço arenoso. 

 [kN/m³] OCR K0 

1.35 0.43 

parede moldada de betão armado tem uma espessura de 0,80 m e prolonga-se até 16,5 
profundidade, isto é, 2,5 m além da base de escavação. Considerou-se o nível freático coincidente com 

 
 Características geométricas da escavação. 

Maciço Arenoso

γ = 20 kN/m

ϕ' = 35

K0 = 0.43

OCR = 1.35

 

0.3 

. Relativamente ao grau 
se 1.35, característico de uma areia medianamente compacta. 

se até 16,5 m de 
se o nível freático coincidente com 

 

Maciço Arenoso 

γ = 20 kN/m3 

= 35o 

= 0.43 

OCR = 1.35 
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Na figura 4.5 apresenta-se a malha de elementos finitos que foi utilizada para discretizar o meio, a 
qual é constituída por: 

� Solo arenoso: 7965 elementos triangulares de 6 nós; 
� Parede moldada de betão armado: 315 elementos triangulares de 6 nós. 

Na ilustração da malha verificam-se zonas mais refinadas, uma vez que se dividiu em maior número 
de elementos as zonas onde se previam gradientes de tensão mais elevados, tais como junto aos dois 
lados da parede e também na zona da base da escavação. 

 

 
 

Fig. 4.5 – Malha de elementos finitos. 
 
Para a execução da malha, foram admitidas as seguintes condições de fronteira: 

� O problema base, por ter um carácter simétrico, foi analisado apenas para metade da sua 
extensão; 

� Os nós pertencentes ao eixo de simetria (fronteira lateral esquerda) têm deslocamentos 
horizontais nulos; 

� Os deslocamentos horizontais são considerados também nulos a partir de uma 
determinada distância relativamente à cortina (fronteira lateral direita). Esta consideração 
baseia-se no facto de que a influência da escavação no estado de tensão se vai atenuando 
à medida que se afasta da cortina. Análises feitas por Costa (2005) em escavações de 
faces planas consideram que para distâncias superiores a seis vezes a profundidade de 
escavação, a perturbação causada pela escavação no estado de tensão do terreno deixa de 
ser significativa. Neste caso adoptou-se essa ordem de grandeza (6 x 14 = 84m), mas 
como se trata de uma parede de contenção cilíndrica, solução mais rígida, como se verá 
neste estudo, seria possível admitir uma ordem de grandeza inferior a seis vezes a 
profundidade; 

� A fronteira inferior, referente ao estrato rígido, tem deslocamentos horizontais e verticais 
nulos, uma vez que se admite ser um estrato indeformável quando comparado com o 
maciço arenoso; 
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4.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.4.1. INTRODUÇÃO 

Neste subcapítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da modelação numérica utilizando o 
programa de cálculo. A análise de cada variável será feita ao longo de algumas etapas de escavação 
para se melhor entender a evolução dos estados de tensão e dos deslocamentos. 

 

4.4.2. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO 

Na figura 4.6, apresentam-se as colorações relativas às tensões horizontais, e na figura 4.7 os 
incrementos das mesmas tensões. 

Analisando as figuras pode-se concluir o seguinte: 

� É possível identificar uma diminuição gradual da tensão horizontal no solo abaixo da base 
da escavação do lado escavado e também, embora com valores menos significativos, do 
lado suportado abaixo da extremidade inferior da parede. 

� No solo do lado suportado, na parte superior, não há variação significativa das tensões 
horizontais, evidenciando o bom efeito de arco de suporte da parede moldada, cilíndrica, 
funcionando “em arco” no plano horizontal; 
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Fig. 4.6 - Tensões horizontais no decurso da escavação: a) 2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de escavação; f) 

12m de escavação; g) 14m de escavação. 

b) 

d) 

f) 

a) 

c) 

e) 

g) 
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Fig. 4.7 – Incrementos de tensões horizontais no decurso da escavação: a) 2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m 

de escavação; f) 12m de escavação; g) 14m de escavação. 

b) 

d) 

f) 

a) 

c) 

e) 

g) 
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Procede-se agora a análise das colorações em termos de tensões verticais. Na figura 4.8 apresentam-se 
as figuras para as tensões verticais totais, e na figura 4.9 os incrementos dessas mesmas tensões para 
cada nível de escavação. 

Pela observação das figuras, constata-se o seguinte: 

� Ao longo de todos os níveis de escavação, diminuem os valores da tensão vertical do solo 
no lado escavado, desde a base da escavação, até ao estrato rígido, sendo mínimas no 
último nível de escavação. Esta diminuição é mais acentuada junto ao eixo de simetria. 

� Relativamente ao lado suportado não se verificam alterações no estado de tensão ao longo 
de toda a escavação, excepto abaixo da extremidade inferior da parede, numa área não 
muito extensa na horizontal a partir da parede. 

 

Quanto às tensões de corte sofridas pelo solo, as colorações são expostas na figura 4.10. Pode-se 
concluir o seguinte a partir da análise das figuras: 

� Em cada nível de escavação geram-se tensões de corte abaixo da base de escavação junto 
à parede, quer do lado escavado quer do lado suportado, que vão aumentando de 
intensidade à medida que a escavação avança, podendo-se afirmar que nestas zonas a 
direcção vertical e horizontal deixam de ser direcções principais de tensão; 

� No maciço do lado suportado, quando a distância à parede aumenta as tensões de corte 
não sofrem qualquer alteração em relação ao estado de tensão inicial. 
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Fig. 4.8 – Tensão vertical no decurso da escavação: a) 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

a) 

c) 

e) 

g) 
 

 

Tensão vertical no decurso da escavação: a) 2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de escavação; f) 12m 

de escavação; g) 14m de escavação. 

b) 

d) 

f) 

2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de escavação; f) 12m 
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Fig. 4.9 – Incremento de tensão vertical no decurso da escavação: a) 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

a) 

c) 

e) 

g) 

Incremento de tensão vertical no decurso da escavação: a) 2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de 

escavação; f) 12m de escavação; g) 14m de escavação. 
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b) 

d) 

f) 

2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de 
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Fig. 4.10 – Tensões de corte no decurso da escavação: a) 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

g) 

a) 

c) 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensões de corte no decurso da escavação: a) 2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de escavação; f) 

12m de escavação; g) 14m de escavação. 

b) 

d) 

f) 

2m de escavação; b) 4m de escavação; c) 6m de escavação; d) 8m de escavação; e) 10m de escavação; f) 
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Parte-se agora para o estudo dos níveis de tensão mobilizados nas diferentes fases da escavação. O 
nível de tensão permite quantificar a proximidade do estado de tensão relativamente ao estado crítico, 
sendo definido por: 

<= =  >
? ×@

 

em que: 

p – tensão média; 

q – tensão de desvio; 

M – inclinação da linha de estados críticos no referencial p-q. 

O nível de tensão varia entre 0 e 1, em que 1 corresponde ao estado crítico, aumentando o seu valor 
quando a tensão de desvio (q) aumenta e/ou a tensão média (p) diminui. Na figura 4.11 mostram-se as 
colorações dos níveis de tensão para os vários níveis de escavação. 

Os níveis de tensão variam ao longo da escavação como evidenciam as figuras, das quais se pode 
concluir o seguinte: 

� No solo escavado, os níveis de tensões aumentam significativamente na base de cada 
nível de escavação, bem como na sua fronteira com a parede. Este facto deve-se, 
naturalmente, à diminuição da tensão média p (uma vez que diminuem quer as tensões 
horizontais quer as tensões verticais, como atrás se viu), e também, junto à parede, ao 
aumento das tensões de corte (figura 4.10). 

� No lado escavado, a maiores profundidades, observam-se reduções dos níveis de tensões, 
sendo mais acentuadas junto ao eixo de simetria. Este facto deve-se a que as tensões 
verticais diminuem mais do que as tensões horizontais, originando diminuição da tensão 
de desvio q (uma vez que a diferença entre tensões verticais e tensões horizontais passa a 
ser menor que na situação inicial em repouso). 

� Relativamente ao solo do lado suportado, há um aumento dos níveis de tensão junto à 
face da parede, o que se deve, essencialmente, à diminuição da tensão horizontal nessa 
zona (ver figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

(4.3) 
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Fig. 4.11 - Níveis de tensão no decurso da escavação: a) aos 2m de escavação; b) aos 4m de escavação; c) aos 6m de escavação; d) aos 8m d

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

a) 

c) 

e) 

g) 

Níveis de tensão no decurso da escavação: a) aos 2m de escavação; b) aos 4m de escavação; c) aos 6m de escavação; d) aos 8m d
10m de escavação; f) aos 12m de escavação. 

b) 

d) 

f) 

Níveis de tensão no decurso da escavação: a) aos 2m de escavação; b) aos 4m de escavação; c) aos 6m de escavação; d) aos 8m de escavação; e) aos 
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4.4.3. DESLOCAMENTOS 

Após a análise do estado de tensão gerado no maciço durante a fase de escavação, segue-se o estudo 
dos deslocamentos sofridos tanto pela parede como pelo solo. 

Na figura 4.12 apresentam-se os deslocamentos laterais da parede em cada fase de escavação. 

 

 
 

Fig. 4.12 – Deslocamentos laterais da parede para diferentes profundidades de escavação. 

 

Para cada fase os deslocamentos assumem maior importância na zona acima da base da escavação, e 
também, na parte inferior, enterrada, da parede, local onde são máximos. Em cada fase as curvas 
apresentam uma tendência linear, até se aproximarem de uma profundidade um pouco acima da base 
de escavação, onde a partir desse ponto assumem uma tendência curvilínea. 

Pela análise da figura 4.12 constata-se que os deslocamentos sofridos pela parede são muito baixos, 
sendo o valor máximo alcançado na fase de escavação dos 10 m de escavação, atingindo um valor 
próximo de 1 mm, confirmando a elevada resistência da parede devido ao efeito de arco característico 
das paredes cilíndricas. Como se verá à frente, os deslocamentos laterais da parede são 
fundamentalmente devidos aos esforços de compressão axial na direcção circunferencial, cujos 
diagramas (figura 4.18) são qualitativamente semelhantes aos da figura 4.12 

No topo da parede, os deslocamentos em cada fase são semelhantes. Os máximos valores em cada fase 
verificam-se na parte inferior da parede. 

Nas figuras 4.13 e 4.14 representam-se os deslocamentos horizontais e verticais da superfície do 
maciço suportado. 

A análise destes deslocamentos tem particular importância, na prática, na avaliação de eventuais danos 
que possam ser provocados nas estruturas vizinhas por deslocamento do maciço suportado pela 
parede. 
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Fig. 4.13 – Deslocamento horizontal da superfície do lado suportado para diferentes profundidades de 

escavação. 

 

 
Fig. 4.14 – Deslocamento vertical da superfície do lado suportado para diferentes profundidades de escavação. 

 

Relativamente ao deslocamento horizontal, apenas há a destacar a parte do solo que está junto à 
parede. Como o topo da parede se desloca para o interior do solo suportado (figura 4.12) (facto que 
resulta da forma cilíndrica da parede e das compressões na direcção circunferencial aumentarem em 
profundidade), provoca o deslocamento do solo. O deslocamento máximo é da ordem dos 2 mm, e 
acontece na fase dos 10m de escavação, que corresponde ao máximo deslocamento da parede. 

No que se refere aos deslocamentos verticais, há em tudo semelhança ao que acontece com os 
deslocamentos horizontais, isto é, em cada fase os valores máximos acontecem junto à parede, devido 
ao deslocamento do topo desta para o interior do solo suportado. O valor máximo surge novamente na 
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fase dos 10 m de escavação, pois é a fase onde o deslocamento da parede também é máximo, sendo o 
valor do deslocamento vertical de aproximadamente 7 mm. 

Pode-se concluir que este tipo de estrutura de contenção cilíndrica confere segurança a eventuais 
construções que estejam na vizinhança da escavação, uma vez que o deslocamento do solo suportado é 
muito pequeno. 

É importante o estudo dos deslocamentos da base da escavação para cada fase. Na figura 4.15 
evidencia-se o levantamento do fundo, para diferentes profundidades de escavação. 

 
 

Fig. 4.15 – Levantamento do fundo de escavação para diferentes profundidades de escavação. 

 

Analisando o levantamento do fundo, verifica-se que, como esperado, os maiores deslocamentos são 
atingidos para as fases mais avançadas de escavação. Em cada fase o deslocamento máximo é 
alcançado junto ao eixo de simetria. 

Os deslocamentos do solo junto à parede são mais reduzidos relativamente aos verificados junto ao 
eixo de simetria da escavação, devido às tensões tangenciais geradas na interface solo-parede.  

 

4.4.4. MOMENTOS FLECTORES NA PAREDE 

À medida que se avança na escavação, os momentos provocados na parede alteram-se. Essa variação 
pode ser observada na figura 4.16. 

Em cada fase de escavação, verifica-se que o momento máximo positivo é alcançado numa zona acima 
da base de escavação para cada fase. Os momentos flectores anulam-se próximo da base de cada fase 
de escavação, acima desta. Para profundidades superiores à base de escavação, o solo provoca um 
efeito de encastramento sobre a parede, gerando-se momentos flectores negativos. 
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O valor máximo do momento flector negativo é aproximadamente -78.9 kN.m/m. O valor máximo do 
momento flector positivo atinge um valor de 21.8 kN.m/m. A grandeza destes momentos flectores é 
bastante baixa (atendendo a que se trata de uma parede de betão armado de 0,80 m de espessura), o 
que indicia, desde já, que a estrutura de contenção tem um funcionamento essencialmente “tubular” 
(compressão na direcção circunferencial), como à frente se comprovará. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.16 – Diagrama de momentos flectores na parede para diferentes profundidades de escavação. 

 
4.4.5. PRESSÃO DO SOLO SOBRE AS FACES DA PAREDE 

Na figura 4.17 apresenta-se a distribuição das tensões horizontais (pressões do solo) sobre as faces da 
parede. Nesta representação, as pressões negativas correspondem às exercidas sobre a face interior da 
parede (face voltada para o lado escavado) e as positivas sobre a face exterior (face do maciço 
suportado). 

Observando a figura 4.17 conclui-se que do lado suportado a diminuição das tensões não é 
significativa com o progredir da escavação, devido aos baixos deslocamentos da parede (figura 4.12). 
A variação das pressões é praticamente linear, aproximando-se do estado de repouso, uma vez que a 
parede quase não se desloca. 

Relativamente ao lado escavado, as tensões diminuem ao longo da escavação, devido ao efeito de 
descompressão do maciço. 
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Fig. 4.17 – Pressão do solo na parede para diferentes profundidades de escavação. 

 

4.4.6. COMPRESSÃO AXIAL NA DIRECÇÃO CIRCUNFERENCIAL 

Para as sucessivas fases de escavação representa-se na figura 4.18 as tensões de compressão axial, na 
direcção circunferencial (nos pontos médios da parede). 

É possível constatar pela análise da figura 4.18, que a tensão de compressão axial assume uma 
tendência similar aos deslocamentos da parede, ilustrados na figura 4.20, isto é, a tensão atinge os 
valores mais elevados para as zonas onde também é maior o deslocamento da parede. 

No topo da parede, as tensões são semelhantes para todas as fases de escavação. O valor máximo 
surge na fase dos 10 m de escavação, uma vez que foi nessa fase que se atingiu o deslocamento 
horizontal máximo da parede. O valor máximo alcançado para a tensão é de 1565.2 kPa, na zona da 
base da parede, aos 16,5 m. 

 

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
y 

(m
)

Pressão (kPa)

2m

4m

6m

8m

10m

12m

14m



Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos 
 

50 

(4.4) 

 
 

Fig. 4.18 – Compressão axial na direcção circunferencial, σz. 

 

Na figura 4.19, apresenta-se a comparação entre as tensões obtidas a partir da solução numérica deste 
estudo, e as tensões determinadas pela “fórmula dos tubos” da Resistência dos Materiais, usando os 
valores das pressões de terra nas faces da parede, obtidas na análise numérica no fim da escavação 
(figura 4.17). A tensão de compressão a que uma secção tubular está sujeita, é calculada a partir da 
equação 4.4. 

 

ABCD=
;CEF  × GCEF – ;IJF  × GIJF

�
  

sendo: 

 σmed – tensão de compressão axial média na direcção circunferencial; 

 pext – pressão de terras do lado suportado; 

 pint – pressão de terras do lado escavado; 

 rext – raio exterior da parede; 

 rint – raio interior da parede. 
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Fig. 4.19 – Comparação entre as tensões da solução numérica e as tensões da fórmula dos tubos. 

 

Analisando a figura 4.19, verifica-se que até aos 10 m de profundidade a solução numérica está muito 
próxima dos valores que representam a fórmula dos tubos, concluindo-se que até esse nível a parede 
tem um funcionamento como um tubo, isto é, onde predomina o efeito da compressão axial, e portanto 
o efeito do funcionamento à flexão é residual. Na parte enterrada da parede e acima da base de 
escavação, próximo desta, devido à existência de solo no interior da parede que provoca um certo 
“encastramento” da mesma, o funcionamento à flexão na direcção vertical assume um pouco mais de 
relevância, embora os momentos flectores não sejam muito expressivos, como atrás se mostrou (figura 
4.16). 
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5.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresenta
uma escavação de faces planas 
características geométricas acompanham as do estudo base, isto é, nesse o diâmetro da escavação era 
de 20 m, e na escavação de faces planas temos uma largura também de 20 m, sendo a profundidade 
escavação de, igualmente, 14 m. Na escavação de faces planas, são considerados 4 níveis de 
escoramento, com escoras tubulares circulares afastadas de 3 m na horizontal, cujas características 
estão indicadas na figura 5.1. 

Fig. 5.1 – 

0.0 

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos

COMPARAÇÃO COM UMA 
ESCAVAÇÃO DE FACES PLANAS 

MULTI

No presente capítulo apresenta-se a comparação entre o estudo base analisado no capítulo anterior, e 
uma escavação de faces planas multi-escorada. Tanto as características do terreno, como as 
características geométricas acompanham as do estudo base, isto é, nesse o diâmetro da escavação era 
de 20 m, e na escavação de faces planas temos uma largura também de 20 m, sendo a profundidade 
escavação de, igualmente, 14 m. Na escavação de faces planas, são considerados 4 níveis de 
escoramento, com escoras tubulares circulares afastadas de 3 m na horizontal, cujas características 
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5 

COMPARAÇÃO COM UMA 
ESCAVAÇÃO DE FACES PLANAS 

MULTI-ESCORADA 

se a comparação entre o estudo base analisado no capítulo anterior, e 
escorada. Tanto as características do terreno, como as 

características geométricas acompanham as do estudo base, isto é, nesse o diâmetro da escavação era 
de 20 m, e na escavação de faces planas temos uma largura também de 20 m, sendo a profundidade de 
escavação de, igualmente, 14 m. Na escavação de faces planas, são considerados 4 níveis de 
escoramento, com escoras tubulares circulares afastadas de 3 m na horizontal, cujas características 
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Em termos de características gerais, numa
deformação axissimétrico, passando para um estado plano de deformação. Relativamente à malha de 
elementos finitos a usar, mantém-se igual, visto que não houve qualquer alteração geométrica dos 
elementos do problema. 

 

5.2. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.2.1. INTRODUÇÃO 

O objectivo desta comparação é o de salientar as principais vantagens e desvantagens de uma 
escavação cilíndrica quando comparada com uma escavação de faces planas multi

A confrontação de resultados é feita apenas para a fase final de escavação, isto é, quando a 
profundidade é de 14 m. Será analisado o estado de tensão a que está sujeito o maciço, bem como as 
deformações sofridas pelo mesmo e pela parede moldada.

 

5.2.2. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO

Na figura 5.2, apresentam-se as colorações r
incrementos das mesmas tensões.  

 

Fig. 5.2 - Tensões horizontais no final

das em escavações cilíndricas em maciços arenosos 
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deformações sofridas pelo mesmo e pela parede moldada. 
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se as colorações relativas às tensões horizontais, e na figura 

 

final da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de 

faces planas. 
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Fig. 5.3 – Incrementos de tensões horizontais no 

 

Analisando em termos de tensões ho

� Em ambos os casos a maior diminuição das tensões horizontais verifica
base da escavação, próxima do eixo de simetria, embora na escavação de faces planas, 
essa diminuição seja menos acentuada, uma vez que o deslocam
como se verá à frente

� Relativamente ao maciço do lado suportado, nos dois casos 
abaixo da extremidade inferior da parede, sendo este efeito mais acentuado no caso
parede de faces planas.

 

Passa-se agora para a análise das tensões verticais, (figura 5.
5.5). 
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Incrementos de tensões horizontais no final da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) 

Escavação de faces planas. 

Analisando em termos de tensões horizontais, conclui-se que: 

Em ambos os casos a maior diminuição das tensões horizontais verifica
base da escavação, próxima do eixo de simetria, embora na escavação de faces planas, 
essa diminuição seja menos acentuada, uma vez que o deslocam
como se verá à frente, comprimindo mais o solo do lado escavado
Relativamente ao maciço do lado suportado, nos dois casos a tensão horizontal diminui 
abaixo da extremidade inferior da parede, sendo este efeito mais acentuado no caso
parede de faces planas. 

se agora para a análise das tensões verticais, (figura 5.4) e dos respectivos 
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da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) 

Em ambos os casos a maior diminuição das tensões horizontais verifica-se na zona da 
base da escavação, próxima do eixo de simetria, embora na escavação de faces planas, 
essa diminuição seja menos acentuada, uma vez que o deslocamento da parede é maior 

comprimindo mais o solo do lado escavado. 
a tensão horizontal diminui 

abaixo da extremidade inferior da parede, sendo este efeito mais acentuado no caso da 

os respectivos incrementos (figura 
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Fig. 5.4 – Tensão vertical no final da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

 
 
 

 
Fig. 5.5 – Incremento de tensão vertical no 

das em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

 

da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

planas. 

 

Incremento de tensão vertical no final da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) 

Escavação de faces planas. 

da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) 



 

Relativamente às tensões verticais s
deformação axissimétrico e o estado plano de deformação

� Devido à descompressão do maciço associada à escavação, a tensão vertical diminui nos 
dois casos, quer do lado escavado, quer 
da parede 

� Devido aos maiores deslocamentos da parede de face plana, a tensão vertical diminui 
mais neste caso que no da parede circular, quer do lado escavado quer do lado suportado

 

As colorações representativas das tensões de corte são expostas na figura 5.

 

Fig. 5.6 – Tensões de corte no final

 

Analisando as tensões de corte a que o solo está sujeito, pode
escavação geram-se as maiores tensões de corte abaixo da base da escavação junto à parede. No 
entanto na escavação de faces planas 
área quando se compara com a escavação 
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Relativamente às tensões verticais suportadas pelo maciço, as comparações entre o estado de 
e o estado plano de deformação são as seguintes: 

Devido à descompressão do maciço associada à escavação, a tensão vertical diminui nos 
dois casos, quer do lado escavado, quer do lado suportado abaixo da extremidade inferior 

Devido aos maiores deslocamentos da parede de face plana, a tensão vertical diminui 
mais neste caso que no da parede circular, quer do lado escavado quer do lado suportado

ativas das tensões de corte são expostas na figura 5.6. 

 

final da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

planas. 

Analisando as tensões de corte a que o solo está sujeito, pode-se concluir 
se as maiores tensões de corte abaixo da base da escavação junto à parede. No 

entanto na escavação de faces planas as tensões são mais significativas e alongam
área quando se compara com a escavação cilíndrica, quer do lado escavado quer do lado suportado
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uportadas pelo maciço, as comparações entre o estado de 

Devido à descompressão do maciço associada à escavação, a tensão vertical diminui nos 
do lado suportado abaixo da extremidade inferior 

Devido aos maiores deslocamentos da parede de face plana, a tensão vertical diminui 
mais neste caso que no da parede circular, quer do lado escavado quer do lado suportado. 

 

da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

se concluir que nos dois tipos de 
se as maiores tensões de corte abaixo da base da escavação junto à parede. No 

alongam-se por uma maior 
, quer do lado escavado quer do lado suportado. 
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Na figura 5.7 compara-se os níveis de tensão entre a escavação cilíndrica e a escavação de faces 
planas. 

Fig. 5.7 - Níveis de tensão no final da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

 

Perante a figura 5.7 verifica-se o seguinte:

� Nas duas situações o nível de tensão é 
e junto à parede. 

� Do lado escavado, nas 
na escavação cilíndrica o nível de tensão tem uma diminuição acentuada, enquanto na 
escavação de faces planas, essa diminuição não é tão pronunciada.

� No lado suportado, para o caso da escavaçã
atingido quase ao longo de toda 
cilíndrica, o que se deve aos menores deslocamentos desta
tensão mais elevados prolongam
em comparação com a escavação cilíndrica.

 
5.2.3. DESLOCAMENTOS 

Concluída a análise do estado de tensão do maciço arenoso, parte
deslocamentos sofridos quer pelo solo quer pela 
escavação de faces planas 

Começa-se na figura 5.8 por apresentar o deslocamento da parede para a última fase de escavação em 
cada um dos dois casos. 

 

das em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

se os níveis de tensão entre a escavação cilíndrica e a escavação de faces 

 

da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

planas. 

se o seguinte: 

Nas duas situações o nível de tensão é mais elevado na zona abaixo da base de escavação 

 zonas abaixo de onde é atingido o nível máximo, verifica
na escavação cilíndrica o nível de tensão tem uma diminuição acentuada, enquanto na 
escavação de faces planas, essa diminuição não é tão pronunciada. 
No lado suportado, para o caso da escavação de faces planas o nível de tensão máximo é 
atingido quase ao longo de toda a face da parede, o mesmo não acontece

o que se deve aos menores deslocamentos desta. Nesta escavação
prolongam-se por uma extensão maior do solo do lado suportado 

em comparação com a escavação cilíndrica. 

Concluída a análise do estado de tensão do maciço arenoso, parte-se agora para a comparação dos 
deslocamentos sofridos quer pelo solo quer pela parede, no caso da escavação cilíndrica e da 

por apresentar o deslocamento da parede para a última fase de escavação em 

se os níveis de tensão entre a escavação cilíndrica e a escavação de faces 

da escavação: a) Escavação de paredes cilíndricas; b) Escavação de faces 

na zona abaixo da base de escavação 

zonas abaixo de onde é atingido o nível máximo, verifica-se que 
na escavação cilíndrica o nível de tensão tem uma diminuição acentuada, enquanto na 

o de faces planas o nível de tensão máximo é 
face da parede, o mesmo não acontecendo na escavação 

esta escavação, os níveis de 
do lado suportado 

se agora para a comparação dos 
parede, no caso da escavação cilíndrica e da 

por apresentar o deslocamento da parede para a última fase de escavação em 
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Fig. 5.8 – Deslocamentos laterais da cortina no final da escavação. 

 

Pela análise da figura constata-se que o deslocamento da parede na escavação de faces planas é 
bastante superior ao verificado na escavação do estudo base. Este facto deve-se à muito maior rigidez 
da parede circular, devido ao seu funcionamento “tubular”, como se viu no capítulo anterior. 

Enquanto na escavação cilíndrica o deslocamento máximo é atingido na base da parede, na escavação 
de faces planas alcança-se o máximo junto à base de escavação. Em termos de ordem de grandeza, na 
escavação de faces planas o deslocamento máximo é 7 vezes superior, sendo da ordem dos 6,7 mm.  

Nas figuras 5.9 e 5.10 apresentam-se os deslocamentos horizontais e verticais da superfície do maciço 
suportado. 

 

Fig. 5.9 – Deslocamento horizontal da superfície do lado suportado no final da escavação. 
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Fig. 5.10 – Deslocamento vertical da superfície do lado suportado no final da escavação. 

 

Tanto no caso da escavação cilíndrica como no caso da escavação de faces planas, o deslocamento 
horizontal máximo positivo, deve-se ao facto de o topo da parede sofrer uma ligeira rotação para o 
lado do maciço suportado. Como a rotação na escavação de faces planas é menor o deslocamento do 
solo também é menor. Por um pensamento análogo pode-se concluir o que acontece para os 
deslocamentos horizontais negativos (com o sentido dirigido para a área escavada). Como a parede na 
escavação de faces planas se desloca mais para o lado da escavação, então os deslocamentos 
horizontais negativos também serão maiores. 

Em relação aos deslocamentos verticais do maciço suportado, são semelhantes nos dois casos, mesmo 
assim na escavação de faces planas os valores máximos e mínimos são superiores. 

Apresenta-se na figura 5.11 o levantamento do fundo da escavação. 

 

 

Fig. 5.11 – Levantamento do fundo de escavação no final da escavação. 
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Quanto ao levantamento do fundo da escavação, verifica-se que para ambos os casos se atinge o valor 
máximo junto ao eixo de simetria. A razão pela qual o levantamento de fundo é menor na escavação 
de faces planas, deve-se provavelmente à menor deformabilidade do solo neste caso provocada pela 
maior compressão horizontal devido aos maiores deslocamentos da parede. 

De uma forma geral, os deslocamentos sofridos quer pela parede ou pelo maciço são maiores na 
escavação de faces planas relativamente à escavação cilíndrica. Tal como inicialmente era previsto, as 
paredes de contenção cilíndricas são mais rígidas, e devido ao efeito de arco conseguem garantir uma 
auto-sustentação, não necessitando de escoras no decorrer da escavação. 

Por comparação dos dois casos, verifica-se que as paredes de contenção cilíndricas apresentam a 
melhor solução, dado que o risco que proporcionam para a própria escavação, e também para os 
edifícios vizinhos, é mais reduzido. 

 

5.2.4. MOMENTOS FLECTORES NA PAREDE 

Após a análise do estado de tensão e dos deslocamentos associados a cada uma das soluções, segue-se 
a comparação em termos de momentos flectores. 

 

 

Fig. 5.12 – Diagrama de momentos flectores na parede no final da escavação. 

 

O tipo de diagrama de momentos é diferente nos dois tipos de escavações, uma vez que na escavação 
de faces planas usam-se escoras, enquanto na escavação de paredes cilíndricas não é necessário e o seu 
funcionamento é essencialmente “tubular”.  

Relativamente aos valores dos momentos a que está sujeita a parede, verifica-se no caso da escavação 
de faces planas valores de momentos positivos bastante superiores, sendo nesse tipo de escavação o 
valor máximo quase 10 vezes superior ao valor máximo do momento positivo na escavação de paredes 
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cilíndricas. Comprova-se neste caso a vantagem do efeito do funcionamento em arco das paredes 
cilíndricas, absorvendo os esforços. No diagrama da escavação de faces planas, verificam-se reduções 
locais dos momentos positivos, nas posições onde estão colocadas as escoras. 

Na zona abaixo da base de escavação, os momentos tornam-se negativos devido ao efeito de 
encastramento a que está sujeita a parede. 

Nesta escavação suportada por escoras, a parede tem um funcionamento semelhante ao de uma laje 
contínua de vários tramos, em que as escoras funcionam como apoios. No entanto como as escoras se 
deslocam na horizontal, os momentos em vez de serem negativos como seriam numa laje, passam a 
positivos, com excepção do local da primeira escora. 

 

5.2.5. PRESSÃO DO SOLO SOBRE AS FACES DA PAREDE 

Na figura 5.13 estão representadas as tensões horizontais aplicadas nas faces da parede pelo solo. 

 

 

Fig. 5.13 – Pressão do solo na parede. 

 

Na parede circular, tal como se concluiu no capítulo anterior, as tensões provocadas pelo solo 
suportado, são praticamente coincidentes com o estado de repouso, porque a parede sofre 
deslocamentos muito pequenos. Para o caso da escavação de faces planas, como o deslocamento da 
parede é maior, as pressões das terras diminuem do lado suportado, tendendo para o estado limite 
activo, para profundidades superiores a 6 m. No lado suportado, até uma profundidade de cerca 5 m, a 
escavação de paredes planas consegue apresentar valores ligeiramente superiores devido a um certo 
efeito de arco. 
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As pressões do solo no lado escavado são maiores no caso do estado plano de deformação, uma vez 
que o deslocamento da parede é maior, e caminha para o estado limite passivo.  

 

5.2.6. ESFORÇO NAS ESCORAS 

Na figura 5.14 estão apresentados os esforços nas escoras e a sua evolução com o decurso da 
escavação.  

O esforço de compressão em cada escora aumenta linearmente em profundidade, até à cota onde é 
introduzida outra escora. Nesse momento o esforço suportado pela escora anterior é aliviado, uma vez 
que passa a ser repartido pela nova escora. 

A escora 4 é a que está sujeita a um maior esforço de compressão dado que suporta um maior volume 
de terras. 

 

 

Fig. 5.14 - Evolução dos esforços de compressão nas escoras, no decorrer da escavação. 
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6 

ANÁLISE PARAMÉTRICA: 
INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO DA 

ESCAVAÇÃO 
 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Após a comparação feita no capítulo anterior entre uma escavação de paredes cilíndricas, com outra de 
faces planas, é feito neste capítulo um estudo paramétrico onde se estuda a influência da variação do 
diâmetro da escavação no comportamento da escavação cilíndrica analisada no capítulo 4. 

 

6.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O diâmetro da escavação é um dos parâmetros que pode ter grande influência no processo de 
deformação do solo. Aumentando o diâmetro de escavação o volume de solo afectado pela alteração 
do estado de tensão inicial é maior, traduzindo-se por diferenças na deformação influenciando os 
deslocamentos laterais da parede, os movimentos da superfície do maciço suportado e o levantamento 
do fundo de escavação (Bose e Som, 1998; Cardoso, 2004; Aun e Gonçalves, 2004; Costa 2005). 

O caso de estudo representava uma escavação de 20 m de diâmetro. A variação deste parâmetro vai 
englobar três novos casos: 15 m, 25 m e de 30 m de diâmetro. Foi escolhido um diâmetro inferior para 
analisar se este tipo de paredes de contenção apresenta vantagens para pequenos diâmetros. Serão 
analisados ainda 2 diâmetros superiores para testar a audácia deste tipo de parede de contenção, isto é, 
o comportamento da sua característica autoportante. 

Todas as outras propriedades, quer geométricas, quer materiais permaneceram inalteradas 
comparativamente ao estudo base. 
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6.3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

6.3.1. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO

Pelas figuras 6.1 a 6.4 constata-se a evolução dos principais estados de tensão.

 

 

Fig. 6.1 – Incrementos de tensão horizontal

Diâmetro de 25 m; d) Diâmetro de 30 m

 

das em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

DO ESTADO DE TENSÃO 

se a evolução dos principais estados de tensão. 

 

Incrementos de tensão horizontal no final da escavação: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) 

Diâmetro de 25 m; d) Diâmetro de 30 m. 

: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) 



 

Fig. 6.2 – Incrementos de tensão 

Fig. 6.3 – Tensões de corte no final da escavação

Paredes moldadas em escavações cilíndricas em maciços arenosos

Incrementos de tensão vertical no final da escavação: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) 

Diâmetro de 25 m; d) Diâmetro de 30 m. 

 

 

Tensões de corte no final da escavação: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) 

m; d) Diâmetro de 30 m. 
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: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) 

 

: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) Diâmetro de 25 
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Fig. 6.4 – Níveis de tensão no final da escavação

 

A partir da análise das figuras 6.1 e 6.2 verifica
escavação, há uma maior diminuição quer das tensões horizontais, quer das tensões verticais, tanto do 
lado escavado como do lado suportado.

Em termos de tensões de corte (figura 6.3) verifica

Relativamente aos níveis de tensão, constata
de escavação, aumenta a área do solo em que existe
escavado, quer do lado suportado abaixo do nível da parede
parede o nível de tensão permanece constante para cada valor de diâmetro de escavação, facto que 
evidencia o bom comportamento da parede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das em escavações cilíndricas em maciços arenosos 

 

Níveis de tensão no final da escavação: a) Diâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) Diâmetro de 25 

m; d) Diâmetro de 30 m. 

A partir da análise das figuras 6.1 e 6.2 verifica-se que à medida que aumenta
escavação, há uma maior diminuição quer das tensões horizontais, quer das tensões verticais, tanto do 
lado escavado como do lado suportado. 

Em termos de tensões de corte (figura 6.3) verifica-se que aumentam com o aumento do diâmetro.

Relativamente aos níveis de tensão, constata-se essencialmente que, à medida que aumenta o diâmetro 
escavação, aumenta a área do solo em que existe crescimento do nível de tensão, 

abaixo do nível da parede. No lado suportado ao longo de toda 
parede o nível de tensão permanece constante para cada valor de diâmetro de escavação, facto que 
evidencia o bom comportamento da parede. 

iâmetro de 15 m; b) Diâmetro de 20 m; c) Diâmetro de 25 

se que à medida que aumenta o diâmetro de 
escavação, há uma maior diminuição quer das tensões horizontais, quer das tensões verticais, tanto do 

com o aumento do diâmetro. 

essencialmente que, à medida que aumenta o diâmetro 
crescimento do nível de tensão, quer do lado 

No lado suportado ao longo de toda a 
parede o nível de tensão permanece constante para cada valor de diâmetro de escavação, facto que 
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6.3.2. DESLOCAMENTOS 

Feita a análise em termos de estado de tensão, estuda-se neste subcapítulo a evolução dos 
deslocamentos sofridos pela parede e pelo solo, por variação do diâmetro de escavação. 

Na figura 6.5 estão representados os deslocamentos da parede. 

 

 

Fig. 6.5 – Deslocamentos laterais da parede para diferentes diâmetros de escavação, no final da escavação. 

 

Verifica-se que, qualquer que seja o diâmetro de escavação, a deformada apresenta sempre a mesma 
tendência. Os deslocamentos tendem a aumentar com o diâmetro de escavação, o que é, em grande 
parte, justificado, naturalmente, pela menor eficácia da parede de contenção no que diz respeito ao seu 
funcionamento como elemento “tubular” (funcionamento em arco na direcção circunferencial), ou 
seja, devido ao aumento das tensões de compressão axial na direcção circunferencial, como à frente se 
verá. 

Em relação à superfície do solo do lado suportado, acompanha os deslocamentos correspondentes para 
cada diâmetro, isto é, quer no deslocamento horizontal, quer no vertical, os valores máximos são 
alcançados para o maior diâmetro de escavação, tal como se pode comprovar pelas figuras 6.6 e 6.7. 
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Fig. 6.6 – Deslocamento horizontal da superfície do lado suportado para diferentes diâmetros de escavação. 

 

 

Fig. 6.7 – Deslocamento vertical da superfície do lado suportado para diferentes diâmetros de escavação. 

 

Na figura 6.8 apresenta-se a evolução do levantamento do fundo da escavação para cada diâmetro 
estudado. 
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Fig. 6.8 – Levantamento do fundo de escavação para diferentes diâmetros de escavação, no final da escavação. 

 

Apesar do aumento do diâmetro de escavação o valor máximo do levantamento do fundo da escavação 
tende a estabilizar. À medida que aumenta o diâmetro, a deformada apresenta uma variação mais 
suave dos deslocamentos, apresentando também um valor idêntico na interface com a parede. 

 

6.3.3. MOMENTOS FLECTORES 

Apresenta-se na figura 6.5 o modo como modifica o momento flector com a alteração do diâmetro. 

 

Fig. 6.9 – Diagrama de momentos flectores na parede para diferentes diâmetros de escavação, no final da 

escavação. 
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Tal como exposto no estudo base, para todos os valores dos diâmetros, os momentos anulam-se perto 
da base da escavação. Os máximos valores dos momentos positivos e negativos atingem-se para o 
maior diâmetro de escavação. 

Em termos de momentos positivos, os valores evoluem praticamente com o mesmo valor incremental 
à medida que o diâmetro da escavação aumenta. Quanto aos momentos negativos, os incrementos 
também assumiam a mesma tendência, excepto para o diâmetro de 30 m, que apresenta valores de 
momentos negativos quase coincidentes com os da escavação de diâmetro de 25 m. 

 

6.3.4. PRESSÃO DO SOLO SOBRE AS FACES DA PAREDE 

A figura 6.10 ilustra como se distribuem as pressões do solo na parede cilíndrica, por variação do 
diâmetro de escavação. 

 

 

Fig. 6.10 – Pressão do solo na parede para diferentes diâmetros de escavação, no final da escavação. 

 

Apesar do aumento do diâmetro de escavação, os valores da pressão do solo na parede mantêm-se 
praticamente inalterados, evidenciando a elevada rigidez desta. Apesar de serem evidentes as 
variações dos deslocamentos da parede à medida que se altera o diâmetro (figura 6.5), em valor 
absoluto esses deslocamentos são muito pequenos, tais como os valores absolutos dos momentos 
(figura 6.9), fazendo com que as pressões do solo na parede quase não variem por modificação dos 
diâmetros. 
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6.3.5. COMPRESSÃO AXIAL NA DIRECÇÃO CIRCUNFERENCIAL 

A figura 6.11 representa a variação da compressão axial na direcção circunferencial, quando se faz 
variar o diâmetro de escavação. Aumentando o raio, aumentam naturalmente as compressões axiais na 
direcção circunferencial, tal como demonstra a figura 6.11. Este facto era de esperar analisando a 
fórmula dos tubos da Resistência dos Materiais (expressão 4.4). 

 

 

Fig. 6.11 – Compressão axial na direcção circunferencial, σz, para diferentes diâmetros de escavação, no final da 

escavação. 

 

Para quantificar o efeito de arco (funcionamento tubular) da parede cilíndrica, expõe-se na figura 6.12 
as tensões de compressão circunferencial a que está sujeita a parede em comparação com as tensões a 
que estaria sujeita uma secção tubular, aplicando a expressão 4.4, tendo em conta as pressões interior e 
exterior dadas na figura 6.10. 
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Fig. 6.12 – Comparação entre as tensões das soluções numéricas e as tensões da fórmula dos tubos: a) 

Diâmetro de 15 m; Diâmetro de 20 m; Diâmetro de 25 m; Diâmetro de 30 m;  

 

Tal como acontece para o estudo base (figura 6.12.b), quando se compara o comportamento da parede 
cilíndrica para diferentes diâmetros de escavação, com uma estrutura “tubular”, as duas apresentam 
praticamente o mesmo comportamento. Daí se conclui que o efeito tubular da parede cilíndrica 
absorve quase na totalidade a tensão sobre ela aplicada, sendo só assinalável a partir dos 10 m o 
comportamento à flexão da parede. Este último facto deve-se ao efeito de encastramento a que está 
sujeita a parede perto da base de escavação (14 m) e abaixo desta. É a partir dos 10 m de profundidade 
que os valores dos momentos atingem o máximo, razão pela qual o comportamento à flexão a partir 
desse ponto é mais significativo. A parte enterrada da parede não se pode deformar como um tubo, 
uma vez que está impedida pelo terreno, funcionando mais à flexão. 
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7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Após o término deste trabalho, com o qual se pretendeu contribuir para uma melhor compreensão dos 
fenómenos associados à execução e comportamento de escavações cilíndricas executadas em maciços 
arenosos, é importante tecer algumas considerações finais.  

Apresentaram-se alguns casos de obra envolvendo escavações cilíndricas ou elípticas. Analisou-se de 
uma forma teórica simples, os fenómenos envolvidos na sua execução. De forma similar, 
fundamentaram-se as técnicas usadas em cada etapa construtiva de uma parede moldada de betão 
armado. 

Realizaram-se algumas modelações numéricas recorrendo a um programa de cálculo automático 
baseado no método dos elementos finitos, que incorpora modelos constitutivos adequados à análise do 
comportamento deste tipo de obras geotécnicas, tendo como objectivo a compreensão do 
comportamento global das escavações cilíndricas, suportadas por paredes moldadas em maciços 
arenosos. Para a simulação numérica do solo adoptou-se um modelo baseado na Mecânica dos Solos 
dos Estados Críticos (modelo p-q-θ). 

O modelo foi aplicado a uma escavação num maciço arenoso e analisou-se a evolução das principais 
grandezas desde o início até ao fim do processo construtivo. O efeito da escavação foi analisado em 
relação ao estado de tensão do maciço envolvente (variação das tensões horizontais, verticais e de 
corte), movimentos induzidos e esforços na estrutura de suporte. 

A análise do estudo base permite retirar uma série de conclusões. 

No que respeita ao estado de tensão destaca-se que: 

� A tensão horizontal e a tensão vertical sofrem um decréscimo do lado escavado, enquanto 
do lado suportado não se altera significativamente. 

� Em relação às tensões de corte, são máximas junto à parede tanto do lado escavado como 
do lado suportado. 

� O nível de tensão aumenta junto à base de escavação e na sua fronteira com a parede, por 
diminuição da tensão média. No lado escavado, a partir de uma certa profundidade abaixo 
da base da escavação, o nível de tensão diminui dado que a tensão vertical sofre um 
decréscimo mais significativo que a tensão horizontal. Quanto ao lado suportado, 
aumenta o nível de tensão devido à diminuição da tensão horizontal. 
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Relativamente aos deslocamentos sofridos pelo solo e pela parede, podem-se retirar algumas 
conclusões finais: 

� Em termos de valores absolutos os deslocamentos sofridos por este tipo de estrutura de 
contenção são bastante baixos. Assumem maiores valores na zona acima da base de 
escavação e na parte inferior enterrada da parede, local onde são máximos. Os 
deslocamentos da parede devem-se essencialmente aos esforços de compressão axial na 
direcção circunferencial. 

� O deslocamento do solo também atinge valores baixos, graças aos reduzidos 
deslocamentos da parede. Do lado suportado, os deslocamentos são máximos na zona de 
fronteira com a parede. Em relação ao levantamento do fundo da escavação, os valores 
atingidos também são baixos, uma vez que o efeito de descompressão do solo não é 
significativo. 

Em termos de funcionamento global da parede moldada de betão armado, pode-se inferir o seguinte: 

� Em termos de valores absolutos, os momentos atingem valores bastante baixos, podendo 
comprovar-se o funcionamento essencialmente tubular deste tipo de estrutura de 
contenção, facto que foi comprovado por comparação com o estado de tensão a que está 
sujeito um tubo. Só na parte enterrada da parede é que se mobiliza com mais alguma 
expressão a resistência à flexão, devido ao efeito de encastramento provocado pelo solo. 

 

No capítulo 5 elaborou-se um estudo comparativo entre a escavação cilíndrica e uma escavação de 
faces planas multi-escorada. A partir da análise efectuada nesse capítulo, pode-se afirmar o seguinte: 

� O deslocamento sofrido pela parede de faces planas é significativamente superior ao da 
parede de contenção cilíndrica, facto que comprova a muito mais elevada rigidez da 
parede cilíndrica comparativamente com a parede de faces planas. 

� Para ambas as estruturas de contenção verifica-se a diminuição das tensões horizontais e 
verticais. 

� Em relação às tensões de corte, estas são muito mais significativas e alongam-se por uma 
maior área na escavação de faces planas. 

� Quanto ao nível de tensão, do lado escavado, nas zonas abaixo de onde é atingido o nível 
máximo, verifica-se que na escavação cilíndrica o nível de tensão tem uma diminuição 
acentuada, enquanto na escavação de faces planas, essa diminuição é menor. No lado 
suportado, na escavação de faces planas, o nível de tensão atinge o máximo praticamente 
ao longo de toda parede, o que não acontece na escavação cilíndrica, porque os 
deslocamentos desta são muito inferiores. 

� Os momentos flectores que estão aplicados na parede de faces planas são muito 
superiores aos da parede cilíndrica, comprovando-se neste caso a vantagem do efeito do 
funcionamento em arco das paredes cilíndricas, absorvendo os esforços. 

� Analisando em termos de pressões do solo na parede, verifica-se, no lado suportado, uma 
diminuição dos valores no caso de escavações de faces planas relativamente a escavações 
cilíndricas, devido aos maiores deslocamentos sofridos pelas paredes de faces planas. As 
pressões do solo no lado escavado são maiores no caso do estado plano de deformação, 
uma vez que o deslocamento da parede é maior, e caminha para o estado limite passivo.  
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Analisando na generalidade, quer os deslocamentos sofridos pelo solo quer pela parede, são maiores 
na escavação de faces planas em relação à escavação cilíndrica, evidenciando uma maior rigidez da 
parede de contenção cilíndrica, a qual, devido ao funcionamento “tubular” garante uma 
auto-sustentação, não necessitando de escoras como elementos de apoio. 

 

Neste trabalho efectuou-se também uma análise paramétrica por variação do diâmetro da escavação. O 
diâmetro da escavação influencia de forma determinante os deslocamentos do maciço. Após o estudo 
efectuado no capítulo 6 foi possível tecer algumas conclusões: 

� Como seria de esperar, quer os deslocamentos da parede, quer do maciço, são maiores à 
medida que se aumenta o diâmetro de escavação, devido à diminuição da eficácia da 
parede funcionar como um elemento “tubular”. 

� Verificou-se para os níveis de tensão que o aumento do diâmetro de escavação provocava 
um aumento da área de solo que sofre um acréscimo do nível de tensão. Ao longo de toda 
a parede no lado suportado, o nível de tensão permaneceu constante à medida que se 
aumentava o diâmetro, provando o bom comportamento da parede. 

� Os valores máximos do momento flector negativo e positivo ocorrem para a situação de 
maior diâmetro de escavação. 

� Relativamente à pressão do solo nas faces da parede, o aumento ou diminuição do 
diâmetro de escavação não tem influência significativa, comprovando a elevada rigidez 
da parede moldada de betão armado. 

� Existe um aumento da compressão axial na direcção circunferencial na parede à medida 
que o diâmetro da escavação aumenta facto que se deve, naturalmente, ao aumento do 
raio da escavação. 

� Apesar da variação do diâmetro, este tipo de estrutura de contenção apresentou sempre 
um comportamento semelhante a um elemento “tubular” até uma profundidade próxima 
da base da escavação, funcionando essencialmente à compressão. 
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