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RESUMO  

Esta dissertação pretende contribuir para um melhor conhecimento sobre escavações cilíndricas em 
solos moles suportados por paredes moldadas. 

É feita uma apresentação do uso de poços circulares, elípticos e poligonais com recurso a casos de 
obra, indicando-se as vantagens do recurso a estas soluções, e descrevendo-se posteriormente de forma 
sintética a metodologia de execução de paredes moldadas. 

Recorre-se a um programa de cálculo automático, baseado no método dos elementos finitos, que 
permite efectuar análises de consolidação através de uma formulação acoplada mecânico-hidráulica 
(extensão da teoria de Biot). A modelação do comportamento do solo é feita através de um modelo 
constitutivo elastoplástico não linear, baseado na Mecânica dos Solos dos Estados Críticos (modelo   
p-q-θ). 

Com o programa referido simula-se numericamente um problema base de uma escavação cilíndrica 
num solo mole em que a estrutura de contenção é realizada em paredes moldadas. O estudo efectuado 
contempla a análise dos resultados no período de construção e no período de consolidação do maciço. 

Com recurso ao programa referido é também estudada uma solução de contenção realizada em paredes 
moldadas de face plana multi-escorada para uma escavação semelhante. Os resultados obtidos deste 
segundo estudo são comparados com os do estudo base de modo avaliar as vantagens e desvantagens 
de cada solução de contenção. 

Na parte final deste trabalho são apresentadas análises paramétricas relativas à variação do diâmetro e 
da profundidade de escavação, de modo a avaliar a influência destes parâmetros no sistema estrutura 
de contenção-maciço. 

O presente trabalho termina com conclusões de carácter geral e indicação de vias para futuras 
investigações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: escavações cilíndricas, paredes moldadas, consolidação, modelação numérica 
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ABSTRACT  

The aim of this thesis work is to contribute for a better understanding of cylindrical excavations in soft 
clay supported by cylindrical diaphragm walls. 

Starting with a brief discussion on the usage of circular, elliptical and polygonal wells, stating with 
real cases, it will be presented the advantages of each of these solutions, later describing the 
methodology to execute the diaphragm walls. 

To achieve that, it was used a computer software of automated calculation, based on the finite 
elements method, to analyze the consolidation through a joined hydraulic-mechanic formulation (by 
the extension of Biot’s theory). The mathematical modeling of the soil’s behavior is done by a 
nonlinear elastic-plastic constructive model, p-q-θ, a critical state model. 

With the same computer software, it was numerically simulated a baseline study of a cylindrical 
excavation in soft clay, which supporting structure is made by diaphragm walls. The results of this 
study covers all the analyses made during the construction period, as well as during the consolidation 
of the solid. 

Again, using the computer software, it was also studied a similar stand solution made with diaphragm 
walls propped in several layers. The results of this second study are compared with the baseline study 
in order to evaluate the advantages and disadvantages of each solution.  

By the end of this study, it will be presented the parametrical analyses concerning the variation of 
diameter and excavation depth parameters, in order to evaluate what is the influence of those 
parameters in the system earth-retaining structure. 

To enclose the whole thesis work, it will be done some general conclusions on the proposed theme, as 
well as a few appointments for further research. 

 

KEYWORDS: cylindrical excavations, diaphragm walls, consolidation, numerical modeling. 
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INTRODUÇÃO 
 

O espaço terrestre tem a ele associado um valor, valor este em função da procura/oferta que existe do 
mesmo. A questão da oferta quando falamos de terreno deve ser pensada e avaliada nos dias de hoje 
de forma quantitativa e qualitativa. Quantitativa pois as políticas de ordenamento do território e de 
sustentabilidade dos meios urbanos apelam a um uso do solo de forma controlada e sustentada. 
Qualitativa pois a integração de novas soluções de engenharia em meio urbano deve garantir o 
enquadramento com a envolvente procurando que as mesmas tragam benefícios para os futuros 
utilizadores, ou seja quando o espaço existe é necessário que seja trabalhado de forma cuidada. 

A carência de espaço em zonas urbanas associada à necessidade de prover estas de novas infra-
estruturas, que têm por objectivo providenciar melhor qualidade de vida aos seus utilizadores, origina 
o aparecimento de soluções de engenharia notáveis, como é o caso de escavações verticais suportadas 
por estruturas flexíveis. A idealização da estrutura de suporte deve assentar na necessidade de garantir 
a estabilidade da escavação, o controlo das deformações nos terrenos adjacentes e dos edifícios 
fundados nestes, não esquecendo o aspecto económico associado à execução da solução; a adopção de 
concepção cilíndrica permite uma redução das deformações dos terrenos adjacentes, uma diminuição 
dos esforços de flexão na estrutura de suporte não necessitando, por regra, de elementos auxiliares de 
contenção como ancoragens ou escoras. 

O uso deste tipo de soluções em meio urbano, em todo o mundo, justifica então o interesse pela 
avaliação do seu comportamento. Estando grande parte das áreas urbanas, bem como áreas industriais 
mais desenvolvidas, situadas em zonas costeiras muitas vezes junto à foz dos rios, instaladas sobre 
terrenos aluvionares constituídos por solos argilosos, é pertinente o estudo de escavações cilíndricas 
em solos moles. 

A solicitação de solos argilosos por meio de uma escavação reflecte-se no maciço de forma distinta 
que em terrenos com outras características. A baixa permeabilidade deste tipo de solos implica que, 
quando solicitados, a alteração do teor em água não seja instantânea, surgindo então excessos de 
pressão neutra no maciço. O estado de tensão e de deformação, e a evolução dos mesmos, passam a 
estar associados à dissipação dos excessos de pressão referidos, sendo estes influenciados por aspectos 
tais como as propriedades mecânicas e hidráulicas do solo, a história de tensão do maciço, o tempo em 
que decorre o processo construtivo, a rigidez da estrutura de suporte, a permeabilidade do maciço e as 
condições de fronteira hidráulicas. 

A grande complexidade do comportamento dos solos argilosos justifica então a necessidade de se 
realizarem estudos sobre os mesmos de modo a permitir um maior e melhor conhecimento do seu 
comportamento e interacção com soluções de contenção, o que em suma implica a idealização de 
soluções de engenharia economicamente viáveis e em condições de segurança. 
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A dissertação aqui apresentada pretende ser um contributo para uma melhor compreensão do 
comportamento de escavações cilíndricas em solos argilosos moles suportados por paredes moldadas, 
tendo presente os efeitos da consolidação. 

No Capítulo 2 apresenta-se uma breve revisão bibliográfica sobre poços circulares suportados por 
paredes moldadas. É feita, numa parte inicial, uma descrição do tipo de aplicações para este tipo de 
solução, indicando-se à posteriori vantagens na sua adopção em detrimento de outras. É descrito 
sinteticamente o seu funcionamento e o modo de execução de paredes moldadas realçando aspectos 
característicos das paredes cilíndricas, terminando o capítulo com apresentação de casos de obra. 

No Capítulo 3 é descrita a análise do comportamento de uma escavação cilíndrica em solos moles em 
que a contenção é realizada por paredes moldadas (estudo base). Para tal é utilizado um programa de 
cálculo automático baseado no método dos elementos finitos (desenvolvido por Borges, 1995). A 
análise ao comportamento da obra engloba o ocorrido durante o período de construção, onde se dá a 
geração de excessos de pressão neutra, e durante o período de consolidação onde ocorre a dissipação 
desses excessos de pressão. 

No Capítulo 4 apresenta-se o estudo comparativo realizado entre a solução de contenção descrita no 
Capítulo 3 e a realizada por paredes moldadas de face plana multi-escorada para as mesmas condições 
de profundidade e largura de escavação. São analisados os resultados relativos ao estado de tensão no 
final da construção e no final da consolidação, os deslocamentos do maciço e da estrutura de 
contenção, para os mesmos períodos, sendo esta análise feita com recurso ao programa de cálculo 
usado no capítulo 3. 

No Capítulo 5, tendo por base o problema analisado no Capítulo 3, é realizado um estudo paramétrico 
em que se avalia a influência da variação do diâmetro e da profundidade da escavação no 
comportamento deste tipo de obras. É feita uma avaliação à variação do estado de tensão e dos 
deslocamentos no sistema maciço-cortina, no final da construção e no final da consolidação. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões principais deste trabalho e indicadas algumas vias para 
estudos futuros abordando esta temática. 

É ainda apresentado um anexo em que se comparam resultados do problema de face plana multi-         
-escorada, modelado com e sem elementos de junta nas interfaces solo-parede de contenção. 
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PAREDES DE CONTENÇÃO 
CIRCULARES, ELÍPTICAS E 

POLIGONAIS. EXECUÇÃO EM 
PAREDES MOLDADAS  

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

A construção de poços circulares, elípticos e poligonais encontra-se em franco desenvolvimento em 
todo o mundo. Avanços nos modelos que permitem a análise destas estruturas, bem como na 
tecnologia de construção e nas características dos materiais, têm contribuído para que as dimensões 
deste tipo de estruturas atinjam hoje valores significativamente elevados. 

A introdução em Portugal deste tipo de solução de contenção deveu-se às obras no Metro do Porto e 
posteriormente no Metro de Lisboa, resultado da intervenção de uma empresa de projecto brasileira, 
realizando-se então alguns poços que resultaram em soluções admiráveis como a da estação de 
Salgueiros (Topa Gomes, 2008). 

No presente capítulo procura-se fazer uma exposição do uso deste tipo de soluções apresentando 
exemplos realizados um pouco por todo o mundo, e, uma breve caracterização do modo de 
funcionamento e da tecnologia de construção destas soluções de contenção.   

 

2.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

As paredes de contenção circulares, elípticas e poligonais surgem associadas à necessidade de exercer 
funções de suporte em poços com as mesmas geometrias. O uso deste tipo de soluções é bastante 
comum para a execução de algumas obras tais como: 

• Poços de acesso; 
• Poços de ventilação; 
• Estações de metropolitano; 
• Tanques de armazenamento subterrâneo; 
• Tanques para controlo e atenuação de pontas de cheia; 
• Tanques de tratamentos de efluentes; 
• Centrais de energia; 
• Parques de estacionamento. 

Na Figura 2.1 representam-se dois poços circulares suportados por paredes moldadas. A Figura 2.1a é 
relativa à construção do Casino de Singapura e a Figura 2.1b referente a um poço de armazenamento. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.1 – Poços circulares suportados por paredes moldadas [1]: a) Casino de Singapura; b) Poço de 

armazenamento 

 

Os dois exemplos apresentados na Figura anterior são realizados em paredes moldadas. No entanto 
outro tipo de solução de contenção pode ser adoptada para a realização do suporte do poço como se 
pode ver na Figura 2.2. 

O primeiro exemplo na Figura 2.2a é relativo a uma escavação oval realizada no Reino Unido sendo a 
solução de contenção constituída por estacas secantes. Na Figura 2.2b ilustra-se o poço realizado no 
âmbito da construção da Wuhan Bridge, ponte suspensa sobre o rio Yang-Tse Kiang, realizado o 
suporte do poço em paredes moldadas com uma profundidade de 63 metros. A Figura 2.3c é relativa à 
estação de metro de Salgueiros, inserida na rede de metropolitano do Porto, realizada esta pelo Método 
de Escavação Sequencial com uma altura de escavação de aproximadamente 22 metros. 
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 a)                                              b) 

  

c) 

Figura 2.2 – Poços realizados por diferentes técnicas: a) Estacas secantes [1]; b) Paredes moldadas [1]; c) 

Método de Escavação Sequencial (Topa Gomes, 2008) 

 

Uma das variantes geométrica dos poços circulares surge em alternativa ao uso de paredes de face 
plana rectangulares e é constituída com segmentos de arco circulares ou elípticos, ligados entre si 
formando tanques de multi-células. Estes poços de perfil elíptico são autoportantes requerendo um 
rácio a/b pequeno (em que a é o eixo maior e b o menor ), existindo apenas uma escora central que faz 
o suporte da força de compressão axial na direcção circunferencial descarregada na zona de 
intersecção dos arcos. Na Figura 2.3 são apresentadas 4 situações em que foram utilizados estes 
tanques multi-celulares [2]. 
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a)               c) 

 

d) 

Figura 2.3 – Tanques multi-celulares: a) 6 células circulares [2]; b) duas células circulares e segmentos de arco 

[2] ; c) duas células [1]; d) 3 células circulares [1] 

b) 
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Para além do referido relativamente ao uso de poços circulares secantes, avanços de outra ordem 
foram acontecendo ao longo dos últimos anos. No que se refere às dimensões interessa referir que 
registaram-se nos últimos anos aumentos significativos no diâmetro de escavações circulares 
autoportantes [2]. 

O mesmo se pode dizer relativamente à profundidade que este tipo de paredes pode atingir referindo-  
-se valores na ordem dos 70 metros a 100 metros (Arai et al., 2008). Estes avanços devem-se aos 
progressos nos métodos de construção, ao avanço do conhecimento na reologia do betão e na 
capacidade das ferramentas de projecto. No que se refere aos equipamentos de escavação, estes 
tornaram-se mais precisos em termos de controlar e corrigir os alinhamentos de escavação levando a 
uma melhor gestão das tolerâncias, logo maior rigor nas soluções [2]. 

Em suma do que foi referido, no Quadro 2.1 apresenta-se uma listagem de poços circulares 
construídos em todo o mundo com dimensões consideráveis. 

Quadro 2.1 – Poços circulares construídos em todo o mundo (Adaptado de [2]) 

Projecto Diâmetro 

[m] 

Profundidade 

[m] 

Espessura 

[m] 

Huang Pu Bridge, China 73,0 43,7 1,20 

Ville d’Avray Carrousel Shaft, França 7,8 63,0 1,02 

Viroflay Socatop Shaft, França 40,8 46,9 1,02 

Dubai Palm STEP, EAU 76,2 22,0 1,00 

Beni Haroun STEP, Argélia 28,0 55,0 1,00 

HongKong Package 7 Tower, China 76,0 89,0 1,50 

Blackpool 2 Tanks, Reino Unido 36,0 46,0 1,00 

 36,0 44,0 1,00 

Ivry s/Seine SIAAP Shaft, França 22,5 56,5 1,52 

Bordeaux Pkg Gds Hommes, França 57,0 24,5 0,82 

Colombes GCN Interceptor, França 22,5 74,4 1,50 

Paris Pkg Harlay, França 31,0 52,0 0,80 

HongKong MRTC 501 Lantau, China 50,0 70,0 1,50 

Sangatte Shaft, França 57,0 21,0 1,00 

 

 

2.3. VANTAGENS DE RECURSO A POÇOS DE CONTENÇÃO CIRCULARES, ELÍPTICOS E POLIGONAIS 

As vantagens de uma solução relativamente a outras, tem por base e implica inevitavelmente a análise 
dos aspectos económicos. O desempenho económico e a sua melhoria assentam na gestão cuidada de 
materiais e redução de prazos de construção. 

A forma em planta das estruturas de contenção circulares e elípticas, originam basicamente esforços 
de compressão, esforços para os quais o betão possui adequada resistência, obtendo-se portanto uma 
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economia significativa quer do volume de betão a aplicar no suporte quer das próprias armaduras que 
constituem o seu reforço. De um modo simplificado pode-se dizer que nesta vertente a economia de 
materiais pode ser superior a 50% relativamente a soluções tradicionais. A economia de materiais é 
influenciada também por outro aspecto. Estas soluções não requerem elementos de contenção 
exteriores como escoras, ancoragens ou pregagens, o que contribui para uma poupança adicional 
(Topa Gomes, 2008). 

Relativamente à execução deste tipo de soluções, para uma mesma largura de escavação, soluções 
circulares em planta implicam um menor perímetro de parede do que escavações com face plana, 
aproximadamente 12% a menos (um círculo inscrito num quadrado), o que pode ser vantajoso sendo 
no entanto a área de escavação, logo área disponível menor (Xantakos, 1979). 

A forma em planta da maior parte das escavações tendem a ser rectangulares, o que implica, no caso 
de adaptação a uma forma elíptica, sobreescavações que podem atingir ou mesmo ultrapassar os 30% 
do volume teórico necessário (Topa Gomes, 2008), reflectindo-se num aumento de custos, embora, um 
maior rendimento da construção inerente ao facto de o interior da escavação se encontrar 
completamente desimpedido possa então permitir uma redução do custo unitário da escavação. 

 
2.4. SOLUÇÃO TEÓRICA DE UM POÇO CIRCULAR SUJEITO A UMA CARGA CRESCENTE 

LINEARMENTE EM PROFUNDIDADE 

Os poços em termos estruturais, assemelham-se a uma casca uniforme, sujeita a uma carga com 
variação linear em profundidade. De referir que entre as estruturas semelhantes podem-se indicar 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 dos esforços presentes (Topa Gomes, 2008). 

A Figura 2.4 apresenta um esquema de um depósito cilíndrico, simplesmente apoiado na base com a 
definição das variáveis que se utilizam nos cálculos que se seguem. 

                  

Figura 2.4 – Esquema de cargas e definição de variáveis para um depósito cilíndrico simplesmente apoiado na 

base (Topa Gomes, 2008) 
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Para estes depósitos a equação da deformada, w, pode ser escrita da seguinte forma: 

 

���
��� + 4��� = −


�( − �)
�

 

 

(2.1) 

 

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

 

� =
�ℎ�

12(1 − ��)
 

 

(2.2) 

 

onde 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�  

 

(2.3) 

 

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

 

� = −

����

�ℎ
 � − � − �−��� cos(��)!" 

 

(2.4) 

 

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

 

# = −
�ℎ�

�
= 
���� − � − �−��� cos(��)!" 

 

(2.5) 

 

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(��)! 

 

(2.6) 

 

Do referido anteriormente Topa Gomes (2008) avaliou os esforços em profundidade para um poço 
circular de raio 15,0 metros, profundidade de escavação de 20,0 metros e 30 cm de espessura de 
suporte em betão. No que refere às propriedades deformacionais do betão foram assumidos os valores 
de 30 GPa para o módulo de Young e um coeficiente de Poisson de 0,2. As cargas actuantes sobre o 
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suporte consideraram-se devido à existência de terreno com peso volúmico de 18,2 kN/m3 e exercendo 
pressões horizontais equivalentes às de repouso com um coeficiente de impulso em repouso Ko=0,6. 

Na Figura 2.5 apresenta-se a evolução dos deslocamentos horizontais e dos esforços de membrana 
bem como na Figura 2.6 os momentos flectores na direcção vertical (Topa Gomes, 2008). 

 

Figura 2.5 – Evolução dos esforços de membrana e deformações horizontais para um poço sujeito a uma carga 

linearmente variável em profundidade (Topa Gomes, 2008) 

 

 
Figura 2.6– Evolução dos momentos flectores na direcção vertical para um poço sujeito a uma carga linearmente 

variável em profundidade (Topa Gomes, 2008) 
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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-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 
existente. No que se refere 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. 

 

2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTABILIDADE DE ESTRUTURAS COM PERFIL CIRCULAR E 

POLIGONAL EM PLANTA 

A análise e dimensionamento de paredes de contenção circulares baseiam-se na consideração de que, 
quando a estrutura é solicitada por uma carga exterior o seu comportamento é assegurado 
essencialmente pelo seu funcionamento em “anel”. Em função do diâmetro pretendido para o poço, é 
adoptada uma espessura de parede que assegura a resistência à compressão axial na direcção 
circunferencial (Xantakos, 1979).  

A espessura adoptada para a parede de contenção tem por função resistir aos esforços de compressão 
axiais na direcção circunferencial funcionando esta também à flexão na vertical. Kim e Lee (2003) 
analisaram a influência da rigidez de uma parede de contenção circular e do efeito que esta teria nos 
deslocamentos da parede e nos esforços de flexão mobilizados. Dessas análises concluíram que para 
espessuras maiores de parede os deslocamentos da mesma serão menores sendo que os momentos 
flectores gerados crescem com o aumento da espessura de parede, referindo que os resultados das 
análises indicam benefícios na adopção de paredes menos espessas. 

Interessa referir aqui um aspecto a ter em atenção nos poços circulares de diâmetros elevados (maiores 
de 40 metros). Estes por vezes encontram-se em “sobrepressão” ou sobre efeitos de encurvadura 
quando se verificam as seguintes características: desalinhamento da verdadeira configuração circular; 
restrição da base devido a ligação com laje de fundo ou “encastrada” num material denso ou, devido à 
actuação de cargas sobre a face lateral assimétricas (Xantakos, 1979).  

Quando o diâmetro dos poços é relativamente pequeno, surge a necessidade de separar paredes 
circulares de poligonais. Um critério conveniente para distinguir os dois tipos de soluções é avaliar o 
ângulo entre a face interior dos painéis. Se este for inferior a 15º a estrutura aproxima-se de um 
círculo. Se for maior que 15º a estrutura deve ser analisada como um polígono (Figura 2.7a). Para este 
tipo de situações é assumido que a carga exterior lateral induz directamente compressão anelar, no 
entanto não é totalmente verdade. Embora a maior parte das paredes poligonais tenham sido 
construídas sem qualquer sistema de reforço, comportando-se adequadamente, não é de todo incomum 
este tipo de estruturas estarem sujeitas, além de compressão, a flexão no plano horizontal. Este tipo de 
situações é mais comum para paredes muito profundas com cargas actuantes na construção não 
uniformes e com variação da magnitude das cargas em serviço (Xantakos, 1979). 

A Figura 2.7a representa uma parede aproximadamente circular sujeita a uma carga exterior em que é 
expectável que a mesma funcione como um anel fechado. Isolando agora um painel, ABC na Figura 
2.7b, assume-se que os cantos A e B permanecem estacionários, ou seja fixos. 
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           a)        b) 
2.7– Esquema parede poligonal (Xantakos, 1979): a) ângulo entre painéis; b) movimento de um painel  

 

Do exposto se percebe que a execução inadequada deste painel (junta danificada por exemplo) origina 
um novo tipo de acções bem diferente do previsto. As cargas laterais tendem a empurrar o painel para 
o interior movendo o painel para a posição AB’C podendo originar o colapso de toda a estrutura de 
contenção. No entanto esta situação pode ser precavida se o painel estiver devidamente suportado em 
A e B; o painel for capaz de resistir a esforços de flexão e corte entre AC e assegurando que a 
estrutura está apoiada de uma forma que evite o colapso sucessivo, isto é, escorando os painéis de 
modo alternado (Xantakos, 1987). 

 

2.6. TECNOLOGIA DE EXECUÇÃO DE PAREDES MOLDADAS 

2.6.1. EXECUÇÃO DE PAREDES MOLDADAS 

A execução de painéis circulares é em tudo idêntica à forma de execução dos painéis rectangulares. 
Sendo os painéis circulares executados in situ, neste trabalho será abordada apenas a tecnologia 
construtiva de paredes moldadas in situ. Uma visão mais aprofundada desta tecnologia pode ser 
conseguida com consulta a Pinto (2008). 

2.6.1.1. Definição 

As paredes moldadas são estruturas de contenção definitivas realizadas em betão armado. As paredes 
são constituídas por painéis betonados em trincheiras escavadas com recurso a equipamentos 
mecânicos. A sua execução tem por base o recurso a lamas bentoníticas que, à medida que se processa 
a remoção de terras relativas aos painéis, são introduzidas assumindo a função de conter as paredes de 
escavação, sendo portanto, estes elementos executados enterrados. 

A técnica de construção de paredes moldadas teve origem antes de 1914 na indústria de perfuração de 
poços de petróleo, no entanto o efeito estabilizador das lamas na execução de perfurações já era 
conhecido em 1900, sendo no entanto a primeira publicação sobre o assunto datada de 1913. Refira-se 
que a introdução de bentonite nos sistemas de lama data de 1929 mas significantes progressos na 
preparação e controlo de lamas não ocorreram provavelmente antes de 1940. No entanto, no início dos 
anos 40 registam-se progressos técnicos notáveis, até que as primeiras paredes moldadas usando lamas 
bentoníticas, surgem em Itália nos anos 50, primeiro como função de impermeabilização e mais tarde 
com funções de contenção (Xanthakos, 1987; Puller, 1996). 

2.6.1.2. Execução de paredes moldadas in situ 

As paredes moldadas in situ são especialmente indicadas para terrenos de fraca coesão e com o nível 
freático elevado. Caracterizam-se pelo facto de se moldarem ao terreno cujo modo de execução não 
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causa vibrações nem grandes descompressões do terreno, daí a viabilidade de se realizar este tipo de 
paredes na proximidade de estruturas vizinhas sem provocar danos nas mesmas. 

As paredes moldadas exercem, para além da função de suporte, uma barreira à penetração de água 
devido à sua constituição que garante elevados níveis de impermeabilização quando cumprem as 
características que a seguir se enunciam (Brito, 2001): 

• Painéis contínuos em profundidade com uma espessura considerável (superior a 40 cm); 
• O formato das juntas entre painéis dificulta a passagem de 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 fases de execução de uma estrutura de contenção realizada por paredes moldadas in situ, são 
(Figura 2.8) (Pinto, 2008): 

• Execução de 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; 
• Colocação de juntas entre painéis; 
• Preparação e colocação da armadura; 
• Betonagem ou enchimento da parede moldada; 
• Recuperação da lama bentonítica expelida no momento da introdução da armadura e 

do betão na cavidade; 
• Remoção de juntas; 
• Demolição dos muros-guia e saneamento do topo da parede; 
• Execução da viga de coroamento; 
• Escavação no intradorso da parede. 

 

 

Figura 2.8 – Fases de execução de painéis de parede moldada (Adaptado de [1]): 1) muros-guia; 2) escavação e 

enchimento com lama; 3) colocação das armaduras; 4) betonagem.  
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A opção por este tipo de tecnologia traz vantagens bem como algumas desvantagens relativamente a 
outras tecnologias e execução de estruturas de contenção. No Quadro 2.1 expõe-se as vantagens e 
desvantagens no uso de paredes moldadas. 

 

Quadro 2.2  – Vantagens e desvantagens das paredes moldadas in situ (Brito, 2001) 

Paredes moldadas in situ 

 

 

 

 

 

Vantagens 

 

 

 

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

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 da água para o interior da estrutura 

 

 

 

 

 

Desvantagens 

 

 

 

 

 

 

Solução cara, principalmente devido a 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 pode ser abandonado com a presença de 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. 

 

Não se pretendendo uma descrição exaustiva da tecnologia retêm-se até este ponto o essencial para a 
compreensão da tecnologia de execução de paredes moldadas in situ. 

 

2.6.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE PAREDES MOLDADAS COM CURVATURA EM PLANTA 

Interessa agora  referir neste subcapítulo alguns aspectos sobre a execução de paredes moldadas com 
forma circular em planta.  
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A construção de espaços circulares com recurso a paredes moldadas pode ser conseguida ao longo de 
muros-guia com perfil circular perfeito em planta. Neste caso é necessário que a distância entre os 
muros-guia seja aumentada de modo a garantir a passagem do equipamento de escavação visto que os 
painéis apresentam curvatura na horizontal.  

 

    

a)                                  c) 

Figura 2.9 – Paredes moldadas com planta circular: a) escavação de painéis [3]; b) muros-guia (Bruce et al., 

1991); c) escavação de painéis [1]. 

 

Embora a estrutura resultante do processo de construção por vezes não seja perfeitamente circular, esta 
vai resistir às cargas laterais como uma parede circular, sobretudo para diâmetros de escavação 
maiores (Xantakos, 1979). 

O funcionamento adequado da estrutura de contenção deve-se à força de compressão axial na direcção 
circunferencial, logo, a execução dos painéis circulares requer alguns cuidados. É necessário garantir o 
bom funcionamento das juntas, ou seja, garantir que estas não são susceptíveis de se deformar quando 
a estrutura é solicitada, caso contrário poderá ocorrer um movimento generalizado da parede de 
contenção para o seu interior (Xantakos, 1979). 

Outro aspecto é o da tolerância admitida para a verticalidade dos painéis. Esta tolerância que não é 
mais do que o desvio da posição do painel relativamente à geometria inicial depende essencialmente 
da experiência do operador do equipamento, do tipo de equipamento, do tipo de solo e do controlo de 
qualidade durante a escavação. A tolerância comum adoptada para escavações circulares de grande 
diâmetro é à volta de 1% da altura da parede mas por vezes o valor de 0,5% é assumido [2]. 

b) 
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Como referido anteriormente para diâmetros pequenos os poços circulares apresentam uma geometria 
próxima da poligonal. Nestes casos tem interesse procurar a melhor solução para a execução da parede 
de forma à estrutura final se comportar o mais próximo de uma parede circular. 

A realização das paredes poligonais passa por idealizar um polígono de modo a que os seus lados 
sejam tangentes ao círculo base, o que permite a configuração da parede aproximadamente ao longo 
do eixo da mesma. O comprimento de cada lado é usualmente de 1,5 a 2,5 metros, definindo-se 
portanto o número de lados necessário (Figura 2.10a) (Xantakos, 1979). 

 

 
 

Figura 2.10  – Parede poligonal (Xantakos, 1979): a) adaptação da parede circular à poligonal; b) pormenor do 

canto 

 

Um outro tipo de aproximação pode ser realizada para a execução de paredes circulares. Na 
impossibilidade de execução de painéis circulares, a parede circular é resolvida pela execução de 
painéis rectangulares de duas dimensões como ilustrado na Figura 2.11a. A opção por esta forma de 
execução implica desvios da solução inicial, desvio este influenciado pela tolerância adoptada para os 
painéis como ilustrado na Figura 2.11b. 

 

Figura 2.11 – Parede circular [2]: a) contorno em painéis rectangulares; b) desvio da forma pretendida 
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2.7. CASOS DE OBRA: PAREDES MOLDADAS PARA CONTENÇÃO DE POÇOS CIRCULARES, 
ELÍPTICOS E POLIGONAIS  

2.7.1. POÇO SANGATTE- EUROTUNNEL [1] 

A obra aqui descrita teve como finalidade criar condições de acesso para o túnel que estabelece 
ligação entre França e o Reino Unido. Este poço de acesso foi realizado na zona costeira Francesa, 
mais propriamente em Sangatte e a sua construção data de 1987. 

 

 

a)                   b)                                         c) 

Figura 2.12 – Poço de acesso de Sangatte [1]: a) vista aérea; b) localização; c) esquema em planta 

 

O poço de acesso foi realizado com paredes moldadas circulares de 1,0 metro de espessura, 57 metros 
de diâmetro e uma profundidade de 21 metros, resultando numa área de 3820 m2 de paredes moldadas. 
Perifericamente à estrutura circular foi executada uma outra estrutura de contenção de forma oval com 
intuito de constituir uma barreira impermeável já que o sistema de bombagem não assegurava as 
condições ideais para a construção do poço (Figura 2.13). 

A estrutura de impermeabilização adoptada constituída por uma parede enterrada possui uma 
espessura de 0,60 m. e uma profundidade de 60 m. com 482 m. de extensão, ou seja, uma área de 
28920 m2 de parede enterrada executados. A idealização desta parede enterrada deve-se à dificuldade 
em prolongar a solução de contenção do poço circular para além dos 21 metros permitindo assim 
garantir condições de trabalho no interior do poço aceitáveis. 
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Figura 2.13– Corte esquemático do poço de acesso de Sangatte 

 

De modo a garantir uma forma correcta em planta, o que significa verticalidade da parede precisa, e 
boa qualidade de juntas foram considerados cuidados especiais na escolha do tipo de equipamento de 
escavação. Os painéis principais possuíam 5,50 metros de profundidade, e 2,20 metros de extensão 
lateral sendo que a junção entre o secundário e o painel primário foi realizada cortando 0,10 m do 
painel primário e introduzido o secundário. 

 

Figura 2.14 – Poço de acesso Sangatte: vista aérea da execução 
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2.7.2. TANQUES DE ARMAZENAMENTO BLACKPOOL [1] 

A obra apresentada neste ponto teve como objectivo o armazenamento de água proveniente da chuva 
de forma atenuar os seus caudais excessivos que aí se verificavam. A solução apresentada consiste em 
dois poços verticais suportados por paredes moldadas, executados nas proximidades de edificações e 
de vias de comunicação (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15– Tanques de armazenamento de água das chuvas [1] 

 

As estruturas realizadas em paredes moldadas apresentam profundidades de 44 metros e 46 metros, e 
diâmetro de 36 metros. A execução dos trabalhos teve a duração de 55 semanas executando-se neste 
período 10000 m2 de paredes moldadas em que foram usados 24000 m3 de betão armado e escavados 
90000m3 de terreno. 

 

Figura 2.16– Tanques de armazenamento de água das chuvas [1] 
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2.7.3. POÇO DE ACESSO BANG KHEN [5] 

O exemplo é relativo à execução de um poço circular que teve como objectivo o acesso a um túnel 
para a construção de um sistema de transporte de água. A estrutura de contenção é realizada em 
paredes moldadas com 10 metros de diâmetro interior realizada com painéis de 1,0 metro de espessura 
e com uma profundidade de 31,0 metros. 

 

 

a)                                                                            b) 

Figura 2.17 – Poço de acesso: a) corte esquemático; b) vista do interior [5] 

 

Como se vê pela Figura 2.17a é instalada a uma laje de betão abaixo da zona de ligação com o túnel, 
sendo também reforçada nessa zona as paredes de contenção ao longo de 9,50 metros. Na fase de 
construção as paredes do poço são escoradas. Na Figura 2.17b é visível a parede de reforço interior 
referida bem como o acesso ao túnel. 

 

2.7.4. POÇOS PROFUNDOS EM HONG KONG [4] 

A obra aqui apresentada contempla  a execução de um conjunto de poços de acesso, num total de 17, 
em Hong Kong, China, durante a escavação do “Harbour Area Treatment Scheme Stage 1”. “Harbour 

Area Tretamement” foi um projecto de cariz ambiental com o objectivo de “limpar” as águas em 
Victoria Harbour sendo para tal necessário construir uma nova rede de túneis para a sua condução 
(Figura 2.18).  



Escavações cilíndricas em solos moles suportados por paredes moldadas 
 

21 

 

 

Figura 2.18 – Mapa de localização dos poços  

 

Os poços dividem-se numa parte superior e numa inferior em que a tecnologia de execução varia. Os 
diâmetros de escavação dos diversos poços situam-se entre os 2,5 metros e 50 metros com uma 
profundidade máxima de 150 metros.  

Os poços foram idealizados com uma forma octogonal, sendo a parte superior de quase todos eles 
realizada em paredes moldadas. Na sua execução foi permitido um desvio de quase 1,5% para a 
correcta posição dos painéis na vertical. Os poços quasi-circulares foram projectados de modo a que 
as cargas fossem suportadas pela compressão em arco tendo-se construído uma viga anelar a 1,0 metro 
de profundidade de modo a fazer com que os painéis funcionem em conjunto.  

A espessura da parede foi adoptada de modo a existir pelo menos 300 mm de contacto entre painéis 
sucessivos para a pior situação, ou seja, quando o desvio na execução dos painéis é em sentidos 
opostos. Para as paredes com 30 metros de profundidade a zona de contacto adoptada é de 1100 mm. 
No projecto destas infra-estruturas foi admitida uma tolerância de construção de 150 mm 
relativamente ao raio interno da estrutura. 

As paredes moldadas foram realizadas com recurso a oito painéis escavados individualmente 
terminando a escavação quando se atingia um estrato mais rígido. No Quadro 2.3 apresentam-se a 
duração da construção da parte superior dos poços (suportados por paredes moldadas) em dias de 
calendário.  

Os poços foram idealizados para diferentes funções, logo possuem características distintas como se 
expõe no Quadro 2.4. Entenda-se nesse Quadro o tipo de funções atribuídos para cada um desta forma: 

• Produção – Escavação do túnel e construção de restantes trabalhos; 
• Descida – Transferir o efluente dos poços de limpeza para os túneis; 
• Subida – Transportar o esgoto dos túneis para as instalações à superfície; 
• Bombagem – Elevar o esgoto através de bombas submersíveis. 
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Quadro 2.3  – Duração em dias de calendário das operações de execução da parte superior de alguns poços. 

(adaptado de [4]) 

Poço 

 Nº 

Muros-guia Paredes 
moldadas 

Grounting na base 
das paredes  

Escavação Viga 
anelar 

Duração 
Total 

5 20 41 12 26 24 123 

7 20 66 16 47 13 162 

10 18 46 17 31 22 134 

12 23 58 14 48 21 164 

13 20 56 17 48 27 168 

17 22 51 13 24 12 122 

15 21 110 11 35 12 189 

 

Quadro 2.4  – Função e características dos poços (adaptado de [4]) 

 

Poço  

Nº 

 

Local 

 

Função 

Características 

Diâmetro 

[m] 

Profundidade 

[m] 

1 Kwai Chung PTW Descida 13,5 33,0 

3 Stonecutters Island STW Produção e Descida 10,0 63,0 

4 Stonecutters Island STW Bombagem 50,0 38,0 

5 Stonecutters Island Produção e descida 10,0 10,0 

7 To Kwa Wan Produção 10,0 60,0 

8 To Kwa Wan PTW Descida 12,0 32,0 

9 Kwun Tong PTW Descida 13,0 32,0 

10 Kwun Tong Pumping Station Produção e Descida 13,0 37,0 

11 Kwun Tong Pumping Station Bombagem 15,0 25,0 

12 Kwun Tong Pumping Station Produção e Subida 10,0 33,0 

13 Tseug Kwan O PTW Produção e Descida 10,0 32,0 

14 Shau Kei Wan PTW Subida e descida 9,0 25,0 

15 Shau Kei Wan PTW Câmara de diversão 7,5 26,0 

16 Chai Wan PTW Produção e Descida 9,0 26,0 

17 Chai Wan Produção 10,0 21,0 

 

 



Escavações cilíndricas em solos moles suportados por paredes moldadas 
 

23 

2.7.5. TANQUE DE ARMAZENAMENTO – RUE DUSSOUICH, LIEVIN LENS-LIEVIN DISTRICT, FRANCE [1] 

O tanque de armazenamento aqui apresentado foi inserido num cenário urbano, com pouco espaço 
disponível ladeado por casas e jardins. A sua execução resulta do contrato estabelecido entre as 
autoridades locais, Lens-Lievin district França, e a empresa construtora, para a realização de três 
tanques de armazenamento de idêntica tipologia. 

O tanque inserido em meio urbano previa 10000 m3 de capacidade de armazenamento estando este 
volume disponível para a detenção de águas provenientes de tempestades. Uma questão fundamental 
do programa era a necessidade de garantir que este tanque fosse pouco intrusivo na vida das pessoas 
no que respeita a ruídos e odores bem como enquadramento com a envolvente. 

 

 

Figura 2.19 – Vista aérea da construção   

 

A execução do programa consistiu na intersecção de três cilindros de modo a aproveitar o máximo de 
área disponível e assegurando uma rápida construção dos mesmos (Figura 2.19). A construção 
decorreu entre Janeiro de 2000 e Março de 2001 durante o qual foram executados os três cilindros 
secantes com 23,0 metros de diâmetro cada, 0,50 metros de espessura da parede e uma profundidade 
de 15 metros. A obra teve um custo de aproximadamente 2,7 milhões de euros. 

Foram instalados dois pares de suportes para garantir a transferência da força de compressão na zona 
de intersecção das células de modo assegurar a estabilidade da solução. O ruído proveniente da entrada 
de água foi precavido pela introdução de uma rampa para o seu acesso (Figura 2.20a). 
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a)                b) 

Figura 2.20 – Interior do poço: a) rampa de acesso da água; b) estrutura interior de suporte   

 

A solução final foi de encontro ao previsto tendo entrado em funcionamento sem ruídos nem cheiros e 
enquadrada com a envolvente (Figura 2.21) 

 

 

Figura 2.21 – Vista exterior do tanque de armazenamento 

 

 

2.7.6. TANQUE DE ARMAZENAMENTO – TOWNS OF MÉRICOURT/BILLI MONTIGNY, LENS-LEVIN DISTRICT, 

FRANCE [1] 

O tanque de armazenamento de Méricourt, com uma capacidade de 6000m3, tinha como finalidade a 
gestão de dois tipos de efluentes. O primeiro refere-se ao que é proveniente da poluição da bacia 
funcionando este para caudais entre 130 l/s e 800 l/s. O segundo referente a caudais que provoquem 
inundações, funcionando este para excedentes de fluxo na ordem dos 2,5 m3/s.  
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Figura 2.22 – Vista aérea do poço oval 

 

A solução adoptada consistiu numa forma oval (Figura 2.22), ou seja, uma elipse com 35 metros por 
25 metros de comprimento de eixos, tendo os trabalhos decorrido de Janeiro a Novembro de 1999 com 
um custo total de 2,9 milhões de euros. Na  Figura 2.23 representam-se uma planta e um corte 
esquemáticos da solução adoptada. 

  

a) 

  

b) 

Figura 2.23 – Poço oval: a) planta esquemática; b) corte esquemático 
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2.7.7. PARQUE DE ESTACIONAMENTO – HARLAY, PARIS, FRANCE [1] 

Harlay Car Park é uma extensão do parque de estacionamento existente denominado Harlay-Pont 

Neuf que possuía 3 pisos subterrâneos e uma capacidade de estacionamento de 553 lugares. O aumento 
da capacidade prevê a criação de 295 lugares de estacionamento distribuídos em 10 pisos enterrados. 
A estrutura adoptada dista 7 metros do rio Sena estando ladeado pelo Palais de Justice e Maison de 

l’Avocat. 

 

                                            a)                                                                                     b) 

Figura 2.24 – Poço circular: a) vista aérea; b) vista da localização [1] 

 

A solução de contenção passa por um poço vertical com 33,50 metros de diâmetro interior, uma 
espessura de parede 0,82 metros e uma profundidade 52 metros tendo-se realizado a escavação até 27 
metros, realizada entre Março de 1996 e Julho de 1997 (Figura 2.24). O parque de estacionamento 
funciona em espiral, destinando-se a parte central às escadas, sistemas de ventilação, etc. 

Na realização dos trabalhos foram escavados 22500m3 de terreno e executados 5180 m2 de paredes 
moldadas, sendo um dos maiores problemas a ligação entre o parque já existente e o novo, mais 
especificamente no 3º piso (Figura 2.25b). 

 

 

                                                        a)                                                                                     b) 

Figura 2.25 – Poço circular: a) planta esquemática; b) corte esquemático [1] 
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3 

ESTUDO BASE 
 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A modelação numérica, com base no método dos elementos finitos, é uma das principais ferramentas 
de cálculo para a análise do comportamento de diversos tipos de obras, neste caso de obras 
geotécnicas. Este capítulo contempla a análise de um problema base, com o qual se pretende analisar o 
comportamento durante e após a construção, de uma escavação cilíndrica em solos moles suportados 
por paredes moldadas.  

Numa primeira parte, e de forma concisa, é feita uma exposição do modelo numérico utilizado e do 
modelo constitutivo adoptado para a modelação do solo mole. 

De seguida, são descritas as características geométricas do problema analisado, bem como os 
parâmetros caracterizadores dos materiais (solo e betão armado). 

Após a descrição das premissas para aplicação do modelo, é feita a apresentação dos resultados 
obtidos e a correspondente análise. O estudo descrito neste capítulo serve de base para as análises 
paramétricas apresentadas em capítulos seguintes.  

 

3.2. MODELO NUMÉRICO 

3.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nesta dissertação, é utilizado um programa de cálculo automático desenvolvido na Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto por Borges (1995). 

O programa de cálculo automático referido, denominado RECRIB, é baseado no método de elementos 
finitos e possibilita a simulação e a análise de uma forma realista de estruturas geotécnicas, devido à 
capacidade de modelação dos diversos componentes destas estruturas. 

No contexto das aplicações realizadas neste trabalho, as hipóteses teóricas fundamentais consideradas 
no modelo são as seguintes: 

• simulação de estados planos e axissimétricos de deformação e escoamento; 
• formulação acoplada das equações de equilíbrio (problema mecânico) e escoamento 

(problema hidráulico), tendo em conta as relações constitutivas (modelos elastoplásticos) 
formuladas em termos de tensões efectivas (extensão da teoria de consolidação 
multidimensional de Biot); esta formulação é aplicada tanto durante o período de 
construção, como no pós-construção; 
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• utilização do modelo de estados críticos p-q-θ, na simulação do comportamento constitutivo 
do solo; 

• utilização de um modelo elástico linear bidimensional na simulação do comportamento da 
parede de betão armado. 

 

3.2.2 MODELO NUMÉRICO DE RESOLUÇÃO 

O uso de modelos não lineares em programas de cálculo através de elementos finitos implica a 
adopção de técnicas numéricas de resolução de sistemas não lineares. Esta adopção é necessária pois a 
matriz a que rege o comportamento do sistema é dependente das incógnitas, logo não é possível a 
solução por resolução directa. 

O programa de cálculo utilizado foi desenvolvido tendo em conta o carácter incremental no tempo das 
equações governativas (hidráulicas e mecânicas), pelo que o seu autor adoptou apenas técnicas 
incrementais na resolução do problema não linear. A aplicação das técnicas incrementais introduz 
afastamentos da solução numérica relativamente à real. Na resolução por técnicas incrementais em 
cada cálculo está implícito um intervalo de tempo, designado por incremento de tempo, durante o qual 
se pode aplicar ou não uma dada carga, incremento de carga. O método consiste na divisão da carga 
em incrementos, pelo que, quanto menor for o número de incrementos, maior será a disparidade entre 
a solução obtida numericamente, solução incremental, e a solução correcta. Como referido, quanto 
menor for o número de incrementos maior o valor residual ψ (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Método incremental (Lopes, 2004) 

 

A aplicação deste método requer a discretização do meio em pequenos elementos. No caso das 
formulações acopladas mecânico-hidraúlicas, a discretização passa pela divisão do tempo em 
incrementos temporais, elementos unidimensionais, e pela divisão do espaço físico em pequenas 
porções de espaço, elementos finitos tridimensionais, no caso mais geral. Feita a discretização, o 
comportamento do 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 
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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 de ter. 

É estabelecida para cada elemento uma matriz de comportamento, em função das equações formuladas 
em termos numéricos e matriciais que regem o fenómeno. A matriz global é formulada através da 
matriz de comportamento de cada elemento referida anteriormente, dando origem a um sistema de 
equações nas quais são incógnitas básicas os incrementos dos deslocamentos nodais e dos excessos de 
pressão intersticial nos nós num determinado instante temporal, a partir dos quais se determinam as 
tensões e deformações. A compatibilidade das variáveis nos pontos nodais de elementos adjacentes é 
imposta de forma a garantir a continuidade do meio (Costa, 2005). 

Não se pretendendo aqui uma descrição exaustiva dos métodos de discretização do espaço físico e do 
tempo, bem como das técnicas inerentes ao método de elementos finitos para o estabelecimento da 
matriz governativa dos elementos, remete-se um estudo mais aprofundado, caso seja esse o interesse 
para Borges (1995), Lewis e Screfler (1987), e Potts e Zdravkovic (1999). 
 
A modelação usada no estudo base é feita com recurso a elementos triangulares híbridos, para a 
caracterização do solo, constituídos por 6 pontos nodais para os deslocamentos (nos vértices e nos 
pontos médios dos lados) e 3 pontos nodais (nos vértices) para os excessos de pressão neutra, de modo 
a caracterizar o processo de consolidação (análise acoplada, Figura 3.2a). 
Na modelação da parede de betão armado são utilizados elementos triangulares com somente 6 pontos 
nodais para os deslocamentos (nos vértices e nos pontos médios dos lados), onde não se processa 
consolidação (Figura 3.2b). 
 

 
  

a)                                            b)                                
 
Figura 3.2 – Elementos finitos bidimensionais utilizados no modelo numérico: a) 12 incógnitas de deslocamentos 

e 3 incógnitas de excesso de pressão neutra; b) 12 incógnitas de deslocamentos 

 

3.2.3 CONSOLIDAÇÃO EM MEIOS POROSOS DEFORMÁVEIS 

O processo de escavação de uma massa de solo argiloso saturado traduz-se na aplicação de uma acção 
que se reparte em duas parcelas. Uma parte fica instalada no esqueleto sólido, originando incremento 
de tensões efectivas, e a outra parte instala-se no fluido intersticial, determinando excessos de pressão 
neutra. Isto é, induz-se no maciço distribuições de pressões neutras com gradientes hidráulicos, os 
quais determinam a existência de um regime de escoamento transitório, em que parte da carga líquida 
é transferida para o esqueleto sólido até se atingir o equilíbrio hidrostático ou um regime de 
escoamento permanente (Lewis e Schrefler, 1987; Borges, 1995; Potts e Zdravkovic, 1999). A este 
processo de transferência de carga está associada geralmente alteração do volume e distorção do 
maciço, e designa-se por consolidação. 

No que se refere ao maciço a estudar, tratando-se de um maciço argiloso mole, muito compressível e 
de baixa permeabilidade, o tempo necessário para que se estabeleça um regime permanente de 
escoamento ou o equilíbrio hidrostático é muito superior ao tempo necessário para conclusão da obra, 
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sendo necessária uma análise diferida no tempo para avaliar o comportamento do mesmo. Ao longo do 
processo de consolidação, os excessos de pressão neutra dissipam-se e o teor em água varia, e como 
tal, associado à deformação do maciço ocorrem movimentos diferidos no tempo dependendo a sua 
grandeza dos excessos de pressão neutra gerados e respectiva consolidação. 

A explicação do fenómeno da consolidação assenta na teoria da consolidação. A primeira formulação 
de uma teoria coerente da descrição dos fenómenos de consolidação surge em 1923 por Terzaghi, a 
qual foi formulada em termos unidimensionais, sendo posteriormente aperfeiçoada por vários autores. 

No âmbito da consolidação multidimensional, a primeira teoria geral e coerente, que permite ter em 
conta a interdependência entre fenómenos de deformação do esqueleto sólido e de escoamento do 
fluido intersticial, ou seja, análise acoplada das equações de equilíbrio mecânico e de governo do 
escoamento, deve-se a Biot (1935,1941). 

 

3.2.4 MODELO CONSTITUTIVO DO SOLO. MODELO P-Q-Θ 

A modelação de obras geotécnicas, através da aplicação de modelos numéricos para a simulação do 
seu comportamento deve utilizar um modelo constitutivo do solo que o represente da forma mais 
realista possível. O modelo adoptado, por outro lado, deve ser de fácil aplicação de modo a que não se 
torne proibitivo o seu uso, devido à quantidade de parâmetros que envolve ou dificuldade na sua 
obtenção. 

De acordo com o exposto, e assumindo o necessário compromisso da simplicidade do modelo e 
relativa complexidade necessária para uma realista simulação, recorreu-se aos modelos elastoplásticos 
de Cambridge. A vantagem destes modelos em relação a outros mais complexos tem a ver com o 
número de parâmetros necessários ao seu estabelecimento ser relativamente reduzido mas de modo a 
que isso não prejudique a simulação dos aspectos fundamentais do comportamento dos solos. (Guedes 
de Melo e Maranha das Neves, 1975; Britto e Gunn, 1987; Borges, 1995; Chang et al., 1999; Venda de 
Oliveira, 2000; Costa, 2005). 

Para a simulação do comportamento constitutivo do solo no presente trabalho, foi utilizado o modelo 
p-q-θ. Este modelo é um modelo elastoplástico que estabelece distinção entre os conceitos de cedência 
e de rotura última ou estado crítico. Um solo está em estado crítico quando não existe variação do 
volume, nem variação das tensões efectivas enquanto este se deforma, verificando-se portanto uma 
plasticidade perfeita do mesmo.  

A Figura 3.3a mostra, no espaço das tensões principais efectivas, as superfícies de cedência e de 
estados críticos no modelo p-q-θ. No sistema de coordenadas p-q (em que p é a tensão média efectiva 
e q a tensão de desvio), a função de cedência é uma elipse (Figura 3.3b). Dependendo da trajectória de 
tensões, o modelo p-q-θ simula o endurecimento (trajectória 1-2, Figura 3.3b e c, em que εv é a 
deformação volumétrica e εd a deformação distorcional) ou amolecimento (trajectória 3-4, Figura 3.3b 
e d). 

Neste modelo, o parâmetro que define o declive da linha de estados críticos no referencial p-q, M, não 
é constante, depende do invariante das tensões θ e do ângulo de atrito do solo definido em termos 
efectivos, ´φ . 

 ( )
( ) ( ) ( )φθθ
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sensen

sen
M

⋅+⋅

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

pMq ⋅=  

 

  (3.2)     

 
obtêm-se a equação correspondente ao critério de Mohr-Coulomb, utilizado neste modelo para a 
superfície de estados críticos (Figura 3.3a, b). 
 

 
a) 

 
b) 
 

 
      c)                                           d) 
 

Figura 3.3 – a) Superfície de cedência no espaço das tensões principais efectivas; b) Superfície de cedência no 

modelo p-q-θ (no referencial p-q); c) endurecimento (trajectória de tensões 1 – 2); d) amolecimento (trajectória de 

tensões 3 – 4)  (Borges, 1995) 
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A aplicação deste modelo requer a definição de alguns parâmetros que permitam uma caracterização 
realista do solo como referido anteriormente, sendo os parâmetros a avaliar: 
 

• ϕ’ – ângulo de atrito do solo definido em termos de tensões efectivas; 
• λ – declive da linha de compressão isotrópica em primeira carga no referencial ν-lnp 

(sendo ν o volume específico e p a tensão média efectiva); 
• κ – declive das linhas descarga-recarga no referencial ν-lnp; 
• N – volume específico do solo em compressão isotrópica para p=1 kPa; 
• Γ – volume específico do solo em estado crítico para p=1 kPa; 
• ν  – coeficiente de Poisson definido em termos de tensões efectivas 

 
 
3.3. DEFINIÇÃO DE ESTUDO BASE 

3.3.1. INTRODUÇÃO 

O estudo base aqui apresentado procura contribuir para um melhor conhecimento acerca do 
comportamento de escavações cilíndricas em solos moles suportadas por paredes moldadas. 

Neste subcapítulo é feita uma descrição da geometria do problema em estudo, do processo construtivo, 
da malha de elementos finitos utilizada para a modelação e dos parâmetros caracterizadores do 
comportamento solo. 

 

3.3.2.DESCRIÇÃO DO ESTUDO BASE. GEOMETRIA E PROCESSO CONSTRUTIVO 

O estudo apresentado de seguida consiste na execução de uma estrutura de contenção cilíndrica, em 
que o suporte é realizado por paredes moldadas. A parede de contenção constitui suporte de uma 
escavação num maciço argiloso mole, saturado, com o nível freático à superfície. O maciço argiloso 
usado no estudo prolonga-se até 24 metros de profundidade, estando sobrejacente ao firme 
considerado indeformável devido às suas características de elevada resistência e rigidez (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 – Características da escavação 
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A estrutura de contenção, realizada por parede moldada, de forma circular em planta, com 0,80 metros 
de espessura, é prolongada até ao estrato rígido, que serve de fundação àquela. O prolongamento da 
parede tem por objectivo, igualmente, evitar a rotura de fundo da escavação, como a seguir se 
demonstra de modo simplificado 

Quando é nula a altura enterrada da parede abaixo da base de escavação, e tratando-se de um solo 
argiloso mole, a rotura por levantamento do fundo ocorre quando as tensões totais verticais iniciais ao 
nível da base de escavação ultrapassam a capacidade de carga do solo subjacente, como analisado em 
detalhe por Matos Fernandes (1990). Quando se prolonga a parede abaixo da base de escavação, a 
rotura de fundo é avaliada em função da capacidade de carga do maciço à profundidade 
correspondente à extremidade inferior da parede. 

De forma a avaliar a estabilidade da base do fundo da escavação, apresenta-se na Quadro 3.1, a 
verificação da segurança para diversas profundidades da parede enterrada segundo o proposto por 
Bjerrum e Eide (1956) em que: 

 

b

bc

N

N
FS =  

  (3.3)    
 

 

Nbc representa o número de estabilidade crítico (que corresponde ao factor da capacidade de carga, Nc, 
de fundações directas em maciços argilosos), FS é o factor de segurança e  Nb o número de 
estabilidade da base dado por: 

 

 

u

v

b
c

N
σ

=  
  (3.4)    

 

 

em que σv  é a tensão vertical total inicial à profundidade da base de escavação e cu é a resistência não 
drenada da argila. No Quadro 3.1 mostram-se os valores de FS para diferentes valores da altura 
enterrada da parede (“ficha”). Como, no problema em análise, o valor de cu aumenta em profundidade 
(ver, à frente, Quadro 3.3), considerou-se em cada cálculo, cu com o valor à profundidade da 
extremidade inferior da parede (admitindo pois que traduz aproximadamente o valor médio de cu na 
superfície de rotura respectiva desprezou-se o efeito da proximidade do estrato rígido). 

Quadro 3.1 – Verificação de segurança rotura de fundo 

σv [kPa] ficha [m] cu [kPa] Nb Nbc FS 

160 0 16,8 9,52 6,5 0,68 

 5 25,2 6,35 6,9 1,09 

 7,5 29,4 5,44 7,1 1,31 

 10 33,6 4,76 7,3 1,54 

 

Deste modo, a estrutura de contenção cilíndrica considerada será autoportante, com 18 metros de 
diâmetro interior em planta, uma espessura de parede de 0,80 metros, e 24 metros de profundidade, 
processando-se a escavação ao longo de 30 dias a um ritmo contínuo em que é escavado 1 metro por 
cada 3 dias (10 metros de altura de escavação). 

 



Escavações cilíndricas em solos moles suportados por paredes moldadas 
 

34                                                                  

3.3.3.PARAMETROS MECÂNICOS E ESTADO DE TENSÃO INICIAL 

O maciço argiloso mole utilizado no estudo tem como parâmetros característicos do modelo p-q-θ, os 
descritos no Quadro 3.2. Os valores adoptados para esses parâmetros (Costa, 2005) correspondem 
aproximadamente aos utilizados por Finno et al. (1991a,b) numa escavação realizada nos solos moles 
de Chicago. 

Quadro 3.2 – Parâmetros do modelo p-q-θ 

λ κ Ν Γ ν ϕ´(º) 

0,18 0,025 3,158 3,05 0,25 26 

 

O estado de tensão inicial foi considerado geostático, possuindo a argila um peso volúmico de 16 
kN/m3 e um coeficiente de impulso em repouso de 0,5; considerou-se um ligeiro grau de 
sobreconsolidação igual a 1,1 (Quadro 3.3). 

Quadro 3.3 – Características do maciço argiloso 

γ  [kN/m3] K0 OCR cu [kPa] 

16 0,5 1,1 1,68* z (m) 

 

Para a simulação da parede moldada de betão armado, foi assumido que o betão possui 
comportamento elástico linear isotrópico, com peso volúmico (γ) de 25 kN/m3, coeficiente de Poisson 
(ν) de 0,2 e um módulo de elasticidade (E) de 18 GPa (Quadro 3.4). 

Quadro 3.4 – Características do betão 

γ [kN/m3] E [GPa] ν 

25 18 0,2 

 

A análise do estudo base é feita com recurso a uma modelação por elementos finitos (análise 
axissimétrica) através de uma malha (Figura 3.5) com 3096 elementos, distribuídos da seguinte forma: 

• solo Argiloso: 2808 elementos triangulares híbridos de 6 nós; 
• parede de Betão: 288 elementos triangulares de 6 nós. 

Na modelação do comportamento da zona de interface entre o solo e a parede, não foram utilizados 
elementos de junta devido a o programa utilizado não fornecer a opção de uso deste tipo de elementos 
em estado axissimétrico de deformação. De tal modo na definição da malha procurou-se ter em 
atenção este aspecto assegurando que o refinamento da malha na zona de interface solo-parede era o 
suficiente para assegurar resultados realistas (adoptou-se 4 fiadas de elementos finitos de solo, junto à 
parede, com 5 cm de espessura). Tal facto pressupõe considerar que a resistência ao corte na interface 
solo-parede é igual à resistência não drenada inicial do solo ao mesmo nível, o que está de acordo com 
o proposto por Matos Fernandes (1983). 

Procurou-se também, uma disposição de um maior número de elementos nas zonas onde serão 
expectáveis maiores gradientes hidráulicos e de tensões, impondo-se na fase inicial as seguintes 
condições de fronteira: 
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• deslocamentos horizontais nulos no eixo de simetria, correspondendo à fronteira lateral 
esquerda; 

• deslocamentos horizontais nulos a uma distância de seis vezes a altura de escavação, 
correspondendo à fronteira lateral direita; este facto assenta na diminuição da influência 
da escavação no estado de tensão com o afastamento à cortina; Costa (2005), em 
análises desenvolvidas para escavações multi-escoradas em estados planos de 
deformação, indica que esta influencia deixa de ter significado para distâncias na 
horizontal superior a seis vezes a profundidade de escavação; sendo a estrutura de 
contenção cilíndrica (estado axissimétrico de deformação), mais rígida, a massa de solo 
afectado terá uma extensão menor, no entanto a distância da parede à fronteira lateral 
direita foi colocada a seis vezes a profundidade, ou seja, sessenta metros; 

• deslocamentos horizontais e verticais nulos a uma profundidade de vinte e quatro 
metros (fronteira inferior), onde se encontra o firme, e que este é indeformável 
relativamente ao maciço argiloso; 

• excessos de pressão neutra nulos na superfície do terreno (fronteira superior), 
coincidindo com a posição do nível freático. 
 

 

 Figura 3.5 – Malha de elementos finitos utilizada no estudo base 

 
3.3.4.CONDIÇÕES HIDRÁULICAS 

No que respeita às condições hidráulicas iniciais, o nível freático situa-se à superfície, mantendo-se 
inalterado o seu posicionamento do lado suportado do maciço e coincidindo com a base de escavação 
do lado escavado (Figura 3.6). O maciço argiloso foi considerado como sendo isotrópico em termos de 
permeabilidade sendo o seu coeficiente de permeabilidade, K=Kx=Ky, de valor igual a 10-9 m/s.  

A parede moldada é considerada impermeável bem como o firme onde esta está apoiada. Como tal não 
é permitida percolação do lado suportado para o lado escavado, funcionando a estrutura de contenção 
como corta-águas. 

As fronteiras laterais também são consideradas impermeáveis. A fronteira esquerda pelo facto de 
coincidir com o eixo de simetria e a direita por uma questão de truncagem do meio. 
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Figura 3.6 – Características da escavação e do maciço argiloso 

 

3.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.4.1.INTRODUÇÃO 

O processo de execução de uma escavação introduz no maciço alterações nos estados de tensões 
efectivas e de pressões neutras. O fenómeno de transferência de carga do fluido intersticial para o 
esqueleto sólido ocorre durante o período de construção e o período pós-construção, designado de 
consolidação. Esta transferência de carga ocorre em ambos os períodos mas o contributo obtido na 
fase de construção é muito diminuto caso a permeabilidade do solo seja baixa e o espaço de tempo seja 
pequeno (Osaimi e Claugh, 1979; Costa, 2005). Neste caso, o comportamento durante o período de 
construção pode considerar-se aproximadamente não drenado. 

Quando um maciço é solicitado de forma não-drenada, a alteração ao estado de tensão inicial é 
repartida, em geral, em dois incrementos, um correspondente à variação da pressão neutra e outro à 
variação das tensões efectivas (Costa, 2005). Na Figura 3.7 mostra-se um esquema teórico (Borges, 
1995) da repartição em tensões efectivas e excessos de pressão neutra devido a uma acção num ensaio 
triaxial de um provete saturado; essa repartição depende não só do tipo de trajectória de tensão total 
aplicada, mas também das características do solo traduzidas teoricamente pelo parâmetro A de 
Skempton. 
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Figura 3.7 – Esquema teórico de repartição dos acréscimos de tensão num ensaio triaxial não drenado, 

correspondente à solicitação do provete por uma carga isotrópica (igual em todas as direcções) seguida de uma 

carga axial (Borges, 1995) 

 

Findo o período de transferência de carga do fluido intersticial para o esqueleto sólido (consolidação) 
é estabelecido o regime hidrostático ou um escoamento permanente, conforme os casos. 

Devido ao carácter do estudo, e de forma a possibilitar uma melhor compreensão dos resultados, neste 
capítulo, a análise encontra-se dividida em duas partes: o período de construção e o período pós-
construção. 

 
3.4.2.PERIODO DE CONSTRUÇÃO 

3.4.2.1.Evolução do estado de tensão 

As figuras seguintes respeitam a resultados de tensões em diferentes fases da escavação (período de 
construção). 

Relativamente aos excessos de pressão neutra (definidos como a diferença entre o valor da pressão 
neutra num determinado instante e o seu valor inicial, antes da escavação) é possível aferir os 
seguintes aspectos (Figura 3.8): 

• em todas as fases geram-se excessos de pressão neutra negativos do lado escavado, que 
são tanto maiores quanto maior a profundidade de escavação; este facto tem como 
justificação a diminuição da tensão média total devido ao processo de escavação; 

•  em todas as fases a magnitude dos  excessos de pressão neutra gerados é praticamente 
constante em profundidade, e de valor absoluto próximo do peso de terras e água 
retirados; tal facto deve-se ao funcionamento da parede como estrutura bastante rígida 
(com deslocamentos horizontais muito reduzidos, como se verá à frente); 

• em algumas fases é perceptível uma pequena zona laminar em que os excessos de 
pressão neutra são diferentes da restante parte; isto deve-se à sua proximidade à 
superfície de drenagem, correspondente à base de escavação; 

• em todas as fases de escavação não foram gerados excessos de pressão neutra 
significativos na parte suportada do maciço devido à grande rigidez da parede circular. 

Na Figura 3.9 apresentam-se os resultados das pressões neutras de forma a complementar a análise 
feita anteriormente. Tais resultados estão, naturalmente, em conformidade com os resultados dos 
excessos de pressão neutra. 
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   a)      b) 
 

   c)      d) 
 

 e) 

Figura 3.8 – Excessos de pressão neutra no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) aos 7,5m de 

escavação; e) aos 10,0m de escavação 
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   a)        b) 
 

   c)        d) 
 

    e) 
Figura 3.9 – Pressões neutras no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) aos 7,5m de escavação; 

e) aos 10,0m de escavação 
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Na Figura 3.10, apresentam-se as colorações dos incrementos de tensão efectiva horizontal e na Figura 
3.11 as colorações da tensão efectiva horizontal (incluindo o estado de tensão inicial). Os resultados 
apresentados dizem respeitos às mesmas fases de escavação analisadas anteriormente. 

Relativamente a estas figuras é de salientar o seguinte: 
 

• no lado escavado, a tensão efectiva aumenta devido ao processo de escavação, não 
sendo, no entanto, em geral, esse aumento muito expressivo; 

• na zona suportada do maciço verifica-se igualmente um ligeiro aumento da tensão 
efectiva horizontal, com o decurso da escavação, junto à superfície, nas proximidades 
da parede.  

Na Figura 3.12, apresentam-se as colorações dos incrementos de tensão vertical efectiva. 
Complementarmente a estas colorações, na Figura 3.13 apresentam-se as colorações respeitantes às 
tensões verticais efectivas para as diversas fases de escavação. 

Destas figuras é possível concluir que, globalmente, à semelhança do observado para as tensões 
efectivas horizontais, as tensões efectivas verticais praticamente não variam durante o período 
construtivo, quer do lado escavado quer do lado suportado o mesmo sucedendo às tensões de corte 
(τxy) em planos horizontais e verticais, como se pode ver na Figura 3.14. 

Relativamente aos resultados de tensões apresentados até aqui, importa, desde já, retirar algumas 
conclusões de carácter geral quanto ao comportamento do problema durante o período construtivo. 
Devido à grande rigidez da estrutura de suporte (parede moldada circular), constata-se pois que: 

• o processo de escavação praticamente não afecta o estado de tensão do maciço do lado 
suportado, nem em termos de pressões neutras nem de tensões efectivas; 

• do lado escavado, o problema traduz-se aproximadamente num descarregamento 
unidimensional confinado (porque os deslocamentos horizontais da parede são muito 
baixos, como à frente se mostrará), não-drenado, o que se traduz em variações 
expressivas da pressão de água e variação praticamente nula das tensões efectivas. 

 
Na Figura 3.15, mostram-se as colorações relativas ao nível de tensão atingido nas diversas fases da 
escavação. O nível de tensão define a proximidade do estado de tensão em relação ao estado crítico, 
estando definido no presente trabalho da seguinte forma (SL de stress level): 

 

 

Mp

q
SL

⋅
=    (3.5)    

 

 

 
em que  p representa a tensão média efectiva, q a tensão de desvio e M a inclinação da linha de estados 
críticos no referencial p-q, como foi exposto anteriormente. O valor do nível de tensão para solos 
normalmente consolidados está compreendido entre 0 e 1, em que nível de tensão igual a 1 significa 
que o solo atingiu nesse ponto o estado crítico. Da expressão 3.5 depreende-se que o nível de tensão 
aumenta com a tensão de desvio e diminui com a tensão média. 

Como seria de esperar, como as tensões efectivas praticamente não variam durante o período 
construtivo, o mesmo acontece com os valores de nível de tensão. A excepção verifica-se numa 
camada de pequena espessura junto à superfície do lado escavado, devido à proximidade da superfície 
de drenagem, onde existe algum efeito de consolidação. 
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 a)     b) 
 

 c)     d) 
 

 e) 
 

Figura 3.10 – Incrementos de tensão efectiva horizontal no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) 

aos 7,5m de escavação; e) aos 10,0m de escavação 
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  a)  b) 
 

 c)  d) 
 

 e) 

Figura 3.11 – Tensão efectiva horizontal no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) aos 7,5m de 

escavação; e) aos 10,0m de escavação 
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 a)     b)  
 

 c)     d) 
 

 e) 
 

Figura 3.12 – Incrementos de tensão efectiva vertical no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) 

aos 7,5m de escavação; e) aos 10,0m de escavação 
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 a)     b) 
 

 c)      d) 
 

 e) 

 Figura 3.13 – Tensão efectiva vertical no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) aos 7,5m 

de escavação; e) aos 10,0m de escavação 
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 a)     b) 
 

 c)     d) 
 

 e) 
 

Figura 3.14 – Tensões de corte nos planos horizontais e verticais (τxy) no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m 

de escavação; d) aos 7,5m de escavação; e) aos 10,0m de escavação 
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 a)    b) 
 

 c)     d) 
 

 e) 
 

Figura 3.15 – Níveis de tensão no decurso da escavação: a) aos 1,5m de escavação; b) aos 3,5m de escavação; c) aos 5,5m de escavação; d) aos 7,5m de 

escavação; e) aos 10,0m de escavação
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Na perspectiva de complementar a apresentação de resultados sobre o estado de tensão que se vai 
instalando no maciço, apresenta-se na Figura 3.16, as cruzetas de tensões efectivas principais para 3 
níveis de escavação. 

     a) 

 

   b) 

 

   c) 

Figura 3.16 – Tensões principais efectivas no decurso da escavação: a) 1,5m de escavação; b) 5,5m de 

escavação; c) 10,0m de escavação 
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A análise da Figura 3.16 permite reforçar as conclusões referidas anteriormente: 

• o processo de escavação não altera  expressivamente o estado de tensão efectivo do 
lado suportado e do lado escavado em nenhuma fase;  

• as tensões de corte geradas são quase nulas devido à inexistência de rotação das tensões 
principais;  

 

3.4.2.2.Pressões de terras sobre as faces da cortina 

Na Figura 3.17, estão representadas, as distribuições das “pressões de terra” (tensões horizontais 
totais) sobre as faces da cortina. Na figura, representam-se negativas as pressões na face do lado 
escavado e positivas as pressões na face do lado suportado. 

 

 

Figura 3.17 – Pressões de terras sobre as faces da cortina nas diferentes fases de escavação 

 

A análise da distribuição das pressões de terras sobre uma estrutura de suporte flexível é uma questão 
complexa devido a fenómenos que resultam da interacção solo-parede. Devido à sua flexibilidade, 
estas estruturas experimentam em serviço deformações que condicionam as pressões exercidas pelo 
maciço envolvente quer em distribuição quer em grandeza (Matos Fernandes, 1983). 

No entanto, no caso presente, devido à grande rigidez da estrutura de contenção circular, os fenómenos 
de redistribuição por efeito de arco, resultantes da interacção da cortina–solo, não são patentes nos 
diagramas de pressões ilustrados na Figura 3.17. As pressões de terras que se instalam na cortina no 
lado suportado apresentam-se com um diagrama triangular crescente em profundidade praticamente 
coincidente com o diagrama de pressões em repouso; tal deve-se, naturalmente, ao facto dos 
deslocamentos laterais da parede serem muito reduzidos, como se mostrou anteriormente. Apenas se 
verificam variações do diagrama de pressões, no lado escavado, devido à remoção do terreno e água 
que aí se encontrava. Como se viu anteriormente, as variações das “pressões de terra”(tensões 
horizontais totais) sobre a face da parede do lado escavado devem-se essencialmente às variações das 
pressões da água (excessos de pressão neutra), já que as tensões efectivas praticamente não variam 
durante o período construtivo. 
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Em síntese, a solução circular em planta, conjuntamente com o encastramento na base adoptado para a 
estrutura de contenção, conferem uma elevada rigidez à cortina determinando que esta seja muito 
pouco flexível, não ocorrendo redistribuição por feito de arco na vertical, ao contrário do que é 
possível constatar em escavações escoradas com face plana na bibliografia da especialidade. 

 

3.4.2.2.Deslocamentos 

O processo de escavação induz deformação tanto no maciço como na estrutura de contenção. 
Apresentam-se na Figura 3.18 as configurações das malhas deformadas, utilizando um factor de 
ampliação dos deslocamentos de 10. 

   a) 

   b) 

   c) 

Figura 3.18 – Configuração das deformadas no decurso da escavação: a) 1,5m de escavação; b) 5,5m de 

escavação; c) 10,0m de escavação 
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Da análise à configuração das deformadas para as diversas fases de escavação, conclui-se que, quer o 
maciço quer a estrutura de contenção deformam-se muito pouco. De modo a perceber melhor o que se 
passa na parede, a Figura 3.19 quantifica o deslocamento lateral da mesma nas diversas fases da 
escavação. 

 

Figura 3.19 – Deslocamentos laterais da cortina nas diferentes fases de escavação 

 

O tipo de perfil de deslocamentos da parede é similar para as diversas profundidades de escavação. O 
deslocamento lateral máximo em cada fase é atingido ligeiramente abaixo da base da escavação, e 
mantêm-se aproximadamente constante até uma determinada profundidade, diminuindo a partir desse 
ponto até se anular na base da cortina, onde o firme assegura o encastramento da parede. 

É de notar que o valor máximo do deslocamento lateral é inferior a 1mm durante o período de 
escavação, que demonstra o bom comportamento deste tipo de estruturas nesta fase. Valores tão 
baixos para este deslocamento têm como justificação o funcionamento em arco na horizontal 
conseguido devido à forma tubular da estrutura. Como se verá à frente, os deslocamentos laterais da 
parede são fundamentalmente devidos às tensões de compressão axial na direcção circunferencial.  

Nas Figuras 3.20 e 3.21, apresenta-se respectivamente os deslocamentos horizontais e verticais da 
superfície do terreno do lado suportado. 
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Figura 3.20 – Deslocamentos horizontais da superfície do terreno do lado 

Figura 3.21 – Deslocamentos verticais da superfície do terreno do lado suportado 
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milímetro, valor também não atingido no deslocamento horizontal da superfície, o que assegura que o 
processo de escavação não tem qualquer influência sobre possíveis construções vizinhas. 

Feita a análise dos deslocamentos na parte suportada, resta analisar o comportamento do fundo de 
escavação. Na Figura 3.22, apresenta-se o deslocamento vertical do fundo de escavação para as 
diversas fases. 

 

Figura 3.22 – Deslocamento vertical do fundo de escavação nas diferentes fases de escavação 

 

O perfil do deslocamento vertical é semelhante nas diversas fases do processo de escavação. O 
levantamento é maior junto ao eixo de simetria diminuindo progressivamente até à parede de 
contenção, devendo-se tal facto à interacção do solo com esta (desenvolvimento de tensões de corte na 
interface solo-parede). 

 

3.4.2.4.Momentos flectores na cortina 

O diagrama de momentos flectores que se instalam na cortina, e a sua evolução à medida que o 
processo de escavação se desenrola, encontra-se apresentado na Figura 3.23. 
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Figura 3.23 – Diagrama de momentos flectores nas diferentes fases de escavação 

 

Em todas as fases de escavação, o diagrama de momentos flectores mobilizados vai de encontro ao 
exposto no capítulo 2, referente à evolução dos momentos flectores na direcção vertical para um poço 
sujeito a uma carga linearmente variável em profundidade. O valor máximo do momento flector é 
atingido na base da parede, onde esta se encontra encastrada no firme.  

A evolução do diagrama em profundidade é semelhante para todas as fases de escavação, na medida 
em que é crescente até um valor próximo da base de escavação, diminuindo em profundidade até se 
anular tornando a aumentar para maiores profundidades. O valor do momento flector máximo positivo 
atingido ligeiramente abaixo dos 20 metros de profundidade, é de 61,37 kN.m/m em que a tensão 
vertical máxima é de 665 kPa e a mínima de -485,66 kPa. O valor máximo negativo do momento 
flector é de -318,17 kN.m/m para uma tensão vertical máxima de 3304,25 kPa e uma tensão vertical 
mínima de -2661,35 kPa. 

 

3.4.2.5. Compressão axial na parede na direcção circunferencial 

Os valores da compressão axial na direcção circunferencial nos pontos médios da secção vertical da 
parede, encontram-se representados na Figura 3.24. 
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Figura 3.24 – Compressão axial na direcção circunferencial, nos pontos médios da parede 

 

Em todas as fases de escavação, o diagrama de tensões tem um perfil semelhante. O seu valor é 
crescente até uma profundidade ligeiramente abaixo da base de escavação. 

O valor máximo para a compressão é atingido para a profundidade de escavação maior, e toma o valor 
de 1843 kPa para uma profundidade de 16,5 metros. Numa abordagem simplificada, admitindo que se 
aplica a expressão de Resistência de Materiais (expressão 3.6) da tensão de compressão axial média na 
direcção circunferencial, num “tubo” sujeito a uma pressão exterior, pext, e a uma pressão interior, pint, 
sendo rext e rint os raios exterior e interior, respectivamente, e e a espessura da parede, podemos avaliar 
que parcela dos esforços se deve ao “funcionamento tubular” da parede.  
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Por aplicação da expressão 3.6 para as pressões que solicitam a parede (valores dados na Figura 3.17), 
obtêm-se a tensão na direcção circunferencial da parede, designada aqui por tensão teórica tubular σzt , 
para diferenciar da obtida por aplicação do programa de cálculo, designada aqui por tensão numérica, 
σz. 

Na Figura 3.25, ilustra-se os valores obtidos para a tensão na direcção circunferencial por aplicação da 
expressão 3.6, para as fases de final de escavação e final de consolidação. Da análise da mesma, 
verifica-se que o contributo da tensão circunferencial devido ao efeito tubular é muito significativo. 
Até ao nível da base de escavação, 10 metros, pode-se dizer que os esforços provocados na cortina 
devido às pressões de terras são praticamente absorvidos na totalidade pelo efeito tubular. 

De modo a avaliar melhor este efeito, na Figura 3.26 representa-se a relação entre as tensões obtidas 
pela aplicação da expressão 3.6 e pelo programa de cálculo. 
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Figura 3.25 – Tensão de compressão axial na direcção circunferencial, numérica e “ tubular” 

 

 

Figura 3.26 – Razão entre tensão numérica e “tubular” 

 

A análise da Figura 3.26, corrobora que tanto no final da construção como no final de consolidação a 
quase totalidade dos esforços são devidos ao efeito tubular, à excepção dos últimos metros da parede 
nas proximidades do encastramento no firme. Este facto demonstra a vantagem que este tipo de 
solução pode constituir para este tipo de obras. 

 

3.4.3.COMPORTAMENTO PÓS-CONSTRUÇÃO 

3.4.3.1.Considerações gerais 

No ponto anterior foram apresentados e analisados os principais resultados referentes ao 
comportamento do problema durante o período de escavação. A baixa permeabilidade do solo e a 
rapidez de execução da escavação originam que os gradientes hidráulicos gerados no período 
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construtivo demorem um período considerável de tempo a dissiparem-se, sendo inerente a este 
processo de dissipação deformações do maciço. Após o período de construção, continuam pois a 
ocorrer alterações nos campos de tensões e deformações, sendo caracterizado o problema pelo 
processo de escoamento transitório associado a transferências de pressão do fluido intersticial para o 
esqueleto sólido (Borges, 1995; Costa, 2005). 

A análise efectuada neste ponto tem como objectivo esclarecer o comportamento da estrutura de 
contenção e do maciço, analisando o seu comportamento ao longo do tempo em que decorre a 
consolidação.  

 

3.4.3.2.Evolução do estado de tensão 

No que refere aos excessos de pressão neutra, na Figura 3.27 estão representadas as respectivas 
colorações, bem como na Figura 3.28 as pressões neutras instaladas no maciço em várias fases do 
período de consolidação. 

Da análise do ilustrado nas figuras acima referidas, é possível concluir o seguinte: 

• apenas se verificam alterações dos excessos de pressão neutra do lado escavado (uma 
vez que, do lado suportado, praticamente não houve, durante a escavação, alteração do 
estado hidrostático inicial) com um aumento de pressão de devido à dissipação dos 
excessos de pressão neutra negativos gerados durante o período de escavação, como se 
viu anteriormente; 

• à medida que dissipam os excessos de pressão neutra negativa vai-se evoluindo para o 
estabelecimento do regime hidrostático de pressões do lado escavado. 

No seguimento do estudo aqui efectuado, apresentam-se na Figura 3.29 as colorações relativas aos 
incrementos de tensão efectiva horizontal e na Figura 3.30 tensões efectivas horizontais, no decorrer 
da consolidação. De igual modo, se ilustra na Figura 3.31, os incrementos de tensão efectiva vertical e 
na Figura 3.32, as tensões efectivas verticais para o período em análise. 

A análise das figuras indicadas permite concluir que: 

•  no lado escavado, regista-se uma diminuição das tensões efectivas verticais e 
horizontais; a diminuição das tensões efectivas está associada ao processo de dissipação 
dos excessos de pressão neutra negativos gerados no período de construção; 

• no lado escavado, a diminuição da tensão efectiva vertical é superior à das tensões 
horizontais e esta diferença acentua-se com o decorrer da consolidação; 

• no maciço suportado não se registam quaisquer alterações ao estado de tensão efectiva 
no decorrer do processo de consolidação, como esperado. 
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 a)    b) 
 

 c)    d) 
   

 e) 

Figura 3.27 – Excessos de pressão neutra no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 4 anos após 

escavação; e) final da consolidação 



Escavações cilíndricas em solos moles suportados por paredes moldadas 
 

58 

 a)    b) 
 

 c)       d) 
 

 e) 

Figura 3.28 – Pressões neutras no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias  após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 4 anos após 

escavação; e) final da consolidação 
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  a)     b) 
 

 c)     d) 
 

  e) 
Figura 3.29 – Incrementos de tensão efectiva horizontal no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 

4 anos após escavação; e) final da consolidação 
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  a)     b) 

  c)     d) 

 e) 

Figura 3.30 – Tensão efectiva horizontal no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 4 anos após 

escavação; e) final da consolidação 
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 a)      b) 

 c)     d) 

 e) 

Figura 3.31 – Incrementos de tensão efectiva vertical no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 4  

anos após escavação; e) final da consolidação 
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  a)     b) 

  c)     d) 

  e) 

Figura 3.32 – Tensão efectiva vertical no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 4 anos após 

escavação; e) final da consolidação
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As colorações obtidas relativamente às tensões de corte (τxy), no decurso do processo de consolidação, 
apresentam-se na Figura 3.34. Complementarmente a estas, na Figura 3.33 ilustra-se a evolução das 
tensões de corte nas interfaces solo-parede (as do lado escavado estão representadas como sinal 
negativo e as do lado suportado com o sinal positivo). Note-se que no lado suportado o solo tende a 
descer em relação à cortina e no lado escavado o contrário. 

Da análise das figuras é possível concluir que: 

• no lado escavado do maciço, as tensões de corte mobilizadas ao longo da consolidação 
são superiores às que se verificavam no período de escavação, que  eram quase nulas; o 
valor destas é crescente à medida que o tempo avança, principalmente junto à parede; 

• no lado suportado, apenas se mobilizam tensões de corte junto à parede na base da 
mesma e de valores muito baixos. 

 

 

Figura 3.33 – Tensões de corte (τxy) mobilizadas na fase de consolidação 

 

Do mesmo modo apresentam-se as colorações referentes à evolução do nível de tensão ao longo do 
processo de consolidação na Figura 3.35. A análise desta figura permite concluir que: 

• o nível de tensão varia com o processo de consolidação na zona escavada; o processo de 
evolução é distinto consoante se trate de zonas próximas ou afastadas da parede; 

• junto à parede, verifica-se que o nível de tensão aumenta com a consolidação, devido, 
em grande parte, ao aumento das tensões de corte; nas zonas mais afastadas verifica-se 
o contrário, devido à diminuição da tensão de desvio, já que a tensão efectiva vertical 
diminui mais que a tensão efectiva horizontal, aproximando-se desta. 
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  a)     b) 

  c)       d)  

  e) 

Figura 3.34 – Tensões de corte nos planos horizontais e verticais (τxy) no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após 

escavação; d) 4 anos após escavação; e) final da consolidação 
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  a)      b) 

  c)      d) 

  e) 

Figura 3.35 – Nível de tensão no decurso da consolidação: a) final da escavação; b) 15 dias após escavação; c) 6 meses após escavação; d) 4 anos após escavação; 

e) final da consolidação
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De forma complementar, na Figura 3.36, estão representadas as cruzetas de tensão em 3 períodos da 
fase pós-construção. Da análise da figura, é notório que o processo de consolidação afecta a evolução 
das tensões efectivas na zona escavada, como já analisado: 

• verifica-se uma rotação das tensões principais nas proximidades da parede até uma certa 
profundidade; isto deve-se aos acréscimos de tensões de corte, fazendo com que haja 
rotação das cruzetas de tensão; 

• verifica-se uma diminuição das tensões efectivas vertical e horizontal no interior da 
escavação, como foi referido na análise às Figuras 3.29 a 3.32. 

   a) 

   b) 

   c) 

Fig.3.36 – Tensões principais efectivas no decurso da consolidação: a) final de escavação; b) 6 meses após 

escavação; c) final de consolidação 
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3.4.3.3.Pressões de terra sobre a parede 

A Figura 3.37 mostra a distribuição da tensão total horizontal sobre as faces da cortina no final do 
período de escavação, e no final do período de consolidação.  

 

 

Figura 3.37 – Pressões de terras sobre as faces da cortina no fim da escavação e no fim consolidação 

 

No lado suportado, como esperado, não se verificam quaisquer alterações à distribuição da tensão 
horizontal total sendo coincidentes os diagramas de pressões de terras.  

Relativamente ao lado escavado da cortina, existe um aumento das pressões de terras sobre a cortina. 
Este aumento é sobretudo devido ao aumento da pressão da água durante a consolidação, como se viu 
anteriormente, não obstante uma pequena diminuição da tensão efectiva horizontal. 

 

3.4.3.4.Deslocamentos 

Na Figura 3.38 representam-se as configurações das deformadas ampliadas de um factor de 10, para os 
deslocamentos durante o período de consolidação. 

A análise da configuração das deformadas durante a consolidação, não permite identificar movimentos 
da estrutura de contenção uma vez que estes são muito reduzidos (ver Figura 3.39). Já no que se refere 
ao solo no lado escavado, é notória uma evolução temporal do empolamento do fundo dessa 
escavação. 

Na parte suportada do maciço, não é perceptível deformação com o decurso do processo de 
consolidação tal como verificado no período de escavação. 
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   a) 

   b) 

   c) 

Figura 3.38 – Configuração das deformadas durante a consolidação: a) final de escavação; b) 6 meses após 

escavação; c) final de consolidação 

 

Sendo imperceptível a deformação da parede de contenção nas configurações de deformadas 
representadas anteriormente, ilustra-se na Figura 3.39, o deslocamento lateral da estrutura de 
contenção, comparando os períodos de fim de escavação e fim de consolidação. 
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Figura 3.39 – Deslocamento laterais da cortina no fim da escavação e fim da consolidação 

   

O deslocamento lateral da cortina diminui ligeiramente com a consolidação. Este facto é devido ao 
aumento de pressões de terra na face da parede do lado escavado, como mostrado anteriormente 
(Figura 3.37). O seu valor máximo diminui 28% no período de consolidação, não ultrapassando as oito 
décimas de milímetro o que atesta a elevada rigidez da solução de contenção proporcionada pela 
espessura de 0,80 metros e sobretudo pelo seu funcionamento tubular, retirando proveito do efeito de 
arco na horizontal. 

De igual modo ao efectuado para a parede de apresenta respectivamente nas Figuras 3.40 e 3.41, os 
deslocamentos horizontal e vertical da superfície do lado suportado, no final da escavação e da 
consolidação. 

Em consonância com os deslocamentos da parede, os deslocamentos da superfície do terreno no lado 
suportado também diminuem com a consolidação sendo menor esta diminuição com a proximidade à 
cortina. O deslocamento horizontal máximo sofre um decréscimo de 42% passando de 0,24 mm para 
0,14 mm, enquanto o vertical regista uma diminuição menos acentuada apenas de 13%, de 0,31 mm 
para 0,27 mm.  
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Figura 3.40 – Deslocamentos horizontais da superfície do terreno no fim da construção e no fim da consolidação 

 

 

Figura 3.41 – Deslocamentos verticais da superfície do terreno no fim da construção e no fim da consolidação 

 

O deslocamento vertical do fundo de escavação, para o final da escavação e fim da consolidação está 
representado na Figura 3.42. 
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Figura 3.42 – Deslocamento vertical do fundo de escavação no fim da construção e no fim da consolidação 

 

Como seria de esperar, a dissipação dos excessos de pressão neutra negativos e consequente 
diminuição da tensão efectiva vertical abaixo da base de escavação, aliado ao confinamento lateral 
exercido pela parede, faz com que a expansão do maciço devido à consolidação se faça sentir 
sobretudo em movimentos verticais ascendentes do fundo de escavação. Este empolamento é maior no 
eixo de simetria e diminui ao longo da extensão da base de escavação até à face da cortina.  

A evolução do deslocamento vertical máximo do fundo de escavação, está representada na Figura 
3.43. Como se observa, este deslocamento é crescente, sendo que nos primeiros 1000 dias se 
processam 88% do deslocamento que ocorre em toda a consolidação.  

 

 

Figura 3.43 – Evolução temporal do deslocamento vertical máximo do fundo de escavação 
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3.4.3.5.Momentos flectores na cortina 

A Figura 3.44 ilustra os diagramas de momentos flectores que se instalam na cortina no fim da 
construção e no fim da consolidação. 

 

 

Figura 3.44 – Diagramas de momentos flectores na cortina no fim da construção e fim da consolidação 

 

A análise dos diagramas de momentos flectores exposta na Figura 3.44 permite identificar que na base 
da escavação a concavidade do diagrama inverte-se em ambas as situações. Verifica-se uma 
diminuição quer do momento máximo negativo quer do positivo com a consolidação, sendo 
praticamente nulos os momentos flectores numa grande parte da cortina. Em termos quantitativos, 
estas variações são pouco expressivas e devem-se ao aumento, com a consolidação, das pressões de 
terra na face da parede do lado escavado. 

 

3.4.3.6.Compressão axial na parede na direcção circunferencial 

Na Figura 3.45, representa-se a tensão de compressão axial na direcção circunferencial nos pontos 
médios da parede no fim da escavação e no fim da consolidação. 
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Figura 3.45 – Compressão axial na direcção circunferencial, nos pontos médios da parede 

 

Em consonância com o aumento, com a consolidação, das pressões de terra na face interior da parede, 
a compressão axial na direcção circunferencial diminui com a consolidação. O seu valor máximo 
decresce cerca de 26 % passando de 1841 kPa para 1365 kPa. 
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4 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
ESCAVAÇÃO CILÍNDRICA E 

ESCAVAÇÃO ESCORADA DE FACE 
PLANA 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O estudo apresentado neste capítulo tem como intuito avaliar e quantificar as diferenças de 
comportamento do sistema parede de contenção-maciço, na situação em que a escavação é suportada 
por paredes moldadas cilíndricas, e através de paredes moldadas de faces planas escoradas, nas 
mesmas condições geométricas e mecânicas. 

É feita numa primeira parte do capítulo uma definição do estudo comparativo onde se procura 
descrever as características da escavação escorada de face plana, realizando-se posteriormente a 
análise de resultados. 

No decurso da análise de resultados procura-se sempre realçar as diferenças entre os resultados obtidos 
para as duas soluções de contenção. De forma a facilitar a análise (sem a necessidade de recorrer ao 
capítulo anterior) são expostas neste capítulo figuras e gráficos já ilustrados anteriormente mas que 
desta forma facilitam a comparação. 

 

4.2. DEFINIÇÃO DO ESTUDO COMPARATIVO 

4.2.1. INTRODUÇÃO 

O estudo apresentado procura contribuir para um melhor conhecimento acerca do comportamento de 
escavações cilíndricas em solos moles suportadas por paredes moldadas, através da comparação com 
uma escavação escorada de face plana, em condições semelhantes de profundidade e largura de 
escavação. 

Este subcapítulo é dividido em duas partes. Na primeira parte é feita uma breve caracterização do 
funcionamento de estruturas de contenção de face plana apoiadas em escoras e, na segunda parte, a 
descrição das características do sistema maciço-estrutura de contenção. 
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4.2.2. COMPORTAMENTO DE ESCAVAÇÕES ESCORADAS DE FACE PLANA 

O estudo realizado para a escavação escorada de face plana assenta na execução de uma estrutura de 
contenção de face plana vertical, em condições similares às idealizadas para o estudo base que foi 
analisado no capítulo anterior. 

A realização de uma estrutura de contenção através de face plana suportada por escoras representa 
actualmente uma solução de contenção bastante estudada. Fortunato (1994) sintetiza os aspectos 
fundamentais do comportamento de uma cortina escorada em maciços argilosos moles prolongada 
abaixo da base da escavação até um estrato mais resistente, em que se realça o seguinte: 

• os deslocamentos da cortina são mínimos no topo e no pé, e máximos em geral nas 
proximidades do fundo de escavação, apresentando a deformada uma marcada 
convexidade voltada para a escavação, sendo que os deslocamentos máximos dependem 
acentuadamente da sequência do processo construtivo, da rigidez do escoramento e da 
cortina, podendo atingir valores elevados; 

• os assentamentos da superfície são reduzidos nas proximidades da parede crescendo 
para o interior do maciço suportado, diminuindo à medida que aumenta a distância à 
face de escavação, apresentando portanto, um perfil de assentamentos côncavo; 

• a plastificação do solo ocorre essencialmente a partir do último nível de escoramento, 
prolongando-se abaixo no interior do maciço suportado; 

• durante o processo de escavação desenvolvem-se pronunciadas redistribuições de 
pressões de terras com aumento das mesmas na zona superior e redução na zona mais 
próxima do fundo de escavação e novo aumento nas zonas mais próximas do firme, 
onde se anulam os deslocamentos da cortina; 

• as escoras colocadas nas primeiras fases após suportarem um esforço significativo, 
experimentam um decréscimo desse esforço com o aumento da profundidade escavada 
devido à tendência de a cortina inverter o sentido do seu deslocamento no topo. O 
esforço máximo no escoramento é, em geral, crescente com a profundidade a que 
aquele é instalado. Os diagramas de pressões aparentes de Terzaghi-Peck são muitas 
vezes excedidos nas zonas mais próximas da base de escavação. 

 

4.2.3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO COMPARATIVO 

A escavação de face plana idealizada apresenta uma largura de 18 metros (valor igual ao diâmetro da 
escavação no problema do capítulo anterior), e uma profundidade de 10 metros, sendo que, a parede é 
prolongada até ao estrato rígido, à semelhança do que foi idealizado no capítulo anterior (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Características da escavação 

 

Uma primeira diferença entre a escavação cilíndrica e a escavação de face plana, é a necessidade de 
garantir a estabilidade da segunda solução de contenção através da introdução de um sistema de 
escoramento. Esta necessidade constitui à partida uma desvantagem relativamente às escavações 
cilíndricas, já que, o espaço no interior da escavação escorada não se encontra totalmente livre. 

De modo a facilitar o movimento no interior da escavação (não introduzindo mais condicionalismos ao 
livre movimento para além das escoras), foi considerado que estas não teriam qualquer sistema de 
contraventamento, tendo o seu comprimento de encurvadura a extensão da largura de escavação. 

As escoras são constituídas por perfis metálicos tubulares de aço Fe360, espaçadas longitudinalmente 
de 4,0 metros e instaladas em 3 níveis, com as profundidades e características dispostas no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Características das escoras metálicas  

Escora Profundidade  

[m] 

Perfil    

Ø [mm] 

Espessura 

[mm] 

Área    

[cm2] 

1 1,5 406,4 20,0 243,00 

2 4,5 406,4 25,0 300,00 

3 7,5 720,0 21,4 469,70 

 

Relativamente à modelação utilizada para a escavação escorada de face plana, esta, assenta na malha 
de elementos finitos usada no estudo base. De salientar a necessária introdução de elementos de barra 
de 3 nós para a caracterização do comportamento das escoras metálicas. 

À parte da introdução dos elementos de barra, a única alteração feita relativamente ao estudo base 
refere-se à análise da escavação de face plana considerando estado plano de deformação (considerando 
um desenvolvimento longitudinal da escavação muito superior ao transversal). 
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4.3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.3.1. INTRODUÇÃO 

A análise de resultados das duas obras (escavação cilíndrica e escavação escorada com face plana), 
descrita neste subcapítulo, encontra-se dividida em quatro partes. Nas duas primeiras, é feita a análise 
da evolução do estado de tensão, no período de escavação e no período pós-construção. Na terceira 
parte, são analisados os deslocamentos da parede e do maciço. Na última parte, são analisados os 
esforços na estrutura de contenção. 

 

4.3.2. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO NO PERÍODO DE CONSTRUÇÃO 

4.3.2.1. Excessos de pressão e pressão neutra 

A análise das figuras relativas à evolução do estado de tensão no período de escavação assenta na 
comparação dos resultados obtidos para a escavação cilíndrica e para a escavação escorada de face 
plana para as profundidades de 1,5 metros, 5,5 metros e 10,0 metros (final da escavação). 

No seguimento do referido, ilustram-se na Figura 4.2 os excessos de pressão neutra e, na Figura 4.3, as 
pressões neutras obtidas para as etapas do período de escavação indicadas. Da análise destes 
resultados é possível aferir o seguinte: 

• no lado escavado, para a escavação de face plana, os excessos de pressão neutra 
negativos gerados variam em profundidade sendo tanto maiores quanto a 
profundidade de escavação; estes assumem maior expressividade junto do eixo de 
simetria, diminuindo gradualmente com a profundidade; 

• no lado escavado, os excessos de pressão neutra negativos tomam valores 
superiores para a escavação cilíndrica, sendo constantes em todo maciço no interior 
da estrutura de contenção; 

• em relação ao lado suportado, para a escavação de face plana,  verifica-se geração 
de excessos de pressão neutra negativos à medida que a profundidade de escavação 
aumenta na zona abaixo da base de escavação; na escavação cilíndrica, não se 
regista geração de quaisquer excessos de pressão neutra significativos. 

As diferenças observadas nos valores dos excessos de pressão neutra nos dois casos devem-se 
essencialmente ao seguinte: 

• como a estrutura de face plana sofre deslocamentos laterais muito mais 
significativos que a estrutura circular (como à frente se verá), esses 
deslocamentos têm implicações contrárias no maciço do lado escavado e do lado 
suportado, tendendo a aumentar neste o efeito de descompressão devido à 
escavação (o que incrementa os valores dos excessos de pressão neutra 
negativos), e a atenuá-lo naquele (o que provoca o efeito contrário, isto é, os 
valores dos excessos de pressão neutra negativos são menos expressivos, e não 
uniformes, que no caso da parede circular). 
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   a.1)     b.1)  
 

   a.2)     b.2) 
 

   a.3)     b.3) 

Figura 4.2 – Excessos de pressão neutra no decurso da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) aos 1,5m de escavação;  .2) aos 5,5m de 

escavação; .3) aos 10,0m de escavação
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 a) 
 

 b) 
 

Figura 4.3 – Pressões neutras no fim da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana 

 
 

4.3.2.2. Tensões efectivas 

Na Figura 4.4 representam-se os incrementos de tensão efectiva horizontal, e na Figura 4.5, os 
incrementos de tensão efectiva vertical. De forma complementar na Figura 4.6 representam-se as 
colorações relativas à tensão efectiva horizontal, e na Figura 4.7 as colorações relativas à tensão 
efectiva vertical. 

Relativamente à Figura 4.4 e em consonância com a Figura 4.6, pode-se aferir o seguinte: 

• no lado escavado, para a escavação em face plana, os incrementos de tensão efectiva 
horizontal gerados são positivos e crescem com a profundidade de escavação; 
relativamente à escavação cilíndrica interessa referir que os incrementos de tensão 
efectiva horizontal são praticamente insignificantes; 

• no lado suportado, não se verifica qualquer incremento de tensão na escavação 
cilíndrica em contraposição com o ilustrado para a escavação de face plana; para esta 
verifica-se o aparecimento de uma zona próxima à cortina onde a tensão horizontal 
diminui, prolongando-se a zona afectada com a altura de escavação. 

No que se refere às Figuras 4.5 e 4.7, conclui-se o seguinte: 

• no lado escavado,  para a escavação de face plana, verifica-se uma diminuição 
significativa da tensão efectiva, e que tem maior expressão junto ao eixo de simetria a 
maiores profundidade de escavação; para a escavação cilíndrica verifica-se uma ligeira 
diminuição da tensão efectiva vertical mas nada significativo comparativamente com a 
escavação de face plana; 
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• no lado suportado, como se analisou no capitulo anterior, não existe qualquer variação 
da tensão efectiva vertical na escavação cilíndrica, ao contrário do que se verifica para a 
escavação de face plana; neste caso, surgem incrementos negativos de tensão vertical, 
abaixo da base da escavação, no final da escavação. 
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   a.1)      b.1)  

   a.2)      b.2) 

   a.3)      b.3) 

Figura 4.4 – Incrementos de tensão efectiva horizontal no decurso da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) aos 1,5m de escavação;  .2) aos 

5,5m de escavação; .3) aos 10,0m de escavação 
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   a.1)      b.1) 

   a.2)      b.2) 

   a.3)      b.3) 

Figura 4.5 – Incrementos de tensão efectiva vertical  no decurso da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) aos 1,5m de escavação;  .2) aos 

5,5m de escavação; .3) aos 10,0m de escavação 
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a) 
 

   b) 
 

Figura 4.6 – Tensões efectivas horizontais no fim da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana 

 

   a) 

   b) 

Figura 4.7 – Tensões efectivas verticais no fim da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana 
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4.3.2.3. Cruzetas principais de tensão e tensões de corte (τxy) 

A Figura 4.8 ilustra as cruzetas de tensões efectivas principais para os dois casos em análise no final 
da escavação. 

 

    a) 

 

   b) 

Figura 4.8 – Cruzetas de tensões efectivas principais no fim escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação 

face plana 

 

Da análise da Figura 4.8 é possível constatar que o processo de escavação altera significativamente o 
estado de tensão efectiva, na escavação de face plana. É notória para este caso, a rotação das cruzetas 
de tensão assumindo essa rotação uma maior expressividade na proximidade da estrutura de 
contenção, ou seja, revelando o aparecimento de tensões de corte (τxy). O contrário verifica-se para a 
escavação cilíndrica em que a rotação é ténue, e, apenas ligeiramente visível numa zona muito 
próxima da parede e da base de escavação. 

De forma a avaliar a expressividade das tensões de corte (τxy) mobilizadas nos dois casos, ilustram-se 
na Figura 4.9 as colorações relativas às tensões de corte para a escavação cilíndrica e escavação de 
face plana. 
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 a) 

 b) 

Figura 4.9 – Tensões de corte nos planos horizontais e verticais (τxy) no fim da escavação: a) escavação 

cilíndrica; b) escavação face plana 

 

Como é possível avaliar pela Figura 4.9 e, em consonância com o que foi dito anteriormente para as 
cruzetas de tensão, mobilizam-se tensões de corte na escavação de face plana numa área muito 
superior, e com valores substancialmente maiores. As tensões de corte são mais significativas abaixo 
da base de escavação e diminuem com o afastamento à cortina tanto na parte escavada, como na 
suportada. 

 

4.3.2.4. Nível de tensão 

Os resultados obtidos para o nível de tensão ao longo do processo de escavação para os dois estudos 
são ilustrados na Figura 4.10. Da análise da mesma figura, é de salientar as seguintes conclusões: 

• no lado escavado, para a escavação de face plana regista-se uma diminuição do nível de 
tensão na zona afastada da cortina, o que se deve à diminuição da tensão de desvio em 
consequência da diminuição, com a escavação, da tensão vertical efectiva (tensão 
principal inicial maior) e do aumento da tensão horizontal efectiva (tensão principal 
inicial menor); à medida que a escavação avança a massa de solo adjacente à cortina 
evolui para o estado crítico, SL=1; na escavação cilíndrica apenas na base de escavação 
o solo atinge o estado crítico; 

• no lado suportado, não existe qualquer alteração do nível de tensão na escavação 
cilíndrica; no entanto na escavação de face plana, parte do maciço atinge o estado 
crítico, sendo que a zona do maciço que atinge o estado crítico aumenta com a 
profundidade de escavação. 
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   a.1)      b.1) 

   a.2)      b.2)  

   a.3)      b.3) 

Figura 4.10 – Nível de tensão no decurso da escavação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) aos 1,5m de escavação;  .2) aos 5,5m de escavação; .3) 

aos 10,0m de escavação 
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4.3.3. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO NO PERÍODO PÓS-CONSTRUÇÃO 

4.3.3.1. Excessos de pressão e pressão neutra 

Os resultados referentes ao período pós-construção (consolidação) são ilustrados nas figuras seguintes. 
Na Figura 4.11 ilustram-se as colorações relativas aos excessos de pressão neutra no maciço no 
decurso da consolidação, bem como na Figura 4.12 colorações relativas às pressões neutras. 

Da análise a estas figuras é possível concluir o seguinte: 

• 4 anos após a construção é possível dizer que o processo de dissipação dos excessos de 
pressão neutra gerados no período de escavação está praticamente concluído, para as 
duas situações em estudo; 

• pode-se verificar que no final da consolidação está restabelecido o regime hidrostático 
inicial em ambas a situações do lado suportado, e estabelecido o novo regime 
hidrostático (rebaixamento do nível freático de 10 m.) do lado escavado. 
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   a.1)    b.1) 

   a.2)  b.2)  

   a.3)   b.3)  

Figura 4.11 – Excessos de pressão neutra no decurso da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) 6 meses após escavação;  .2) 4 anos 

após escavação; .3) Fim da consolidação 
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   a) 
 

   b) 
 

Figura 4.12 – Pressões neutras no fim da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana 

 

4.3.3.2. Tensões efectivas 

De modo a avaliar os incrementos de tensão efectiva horizontal e vertical, resultantes do processo de 
dissipação dos excessos de pressão neutra, ilustram-se as colorações relativas a esses incrementos nas 
Figuras 4.13 e 4.14 respectivamente. Em consonância, e para complementar este estudo, na Figura 
4.15 ilustram-se as colorações relativas às tensões efectivas horizontais, e na Figura 4.16 as colorações 
relativas às tensões efectivas verticais para o período pós construção. 

Da análise das Figuras 4.13 e 4.15, pode-se concluir relativamente à tensão efectiva horizontal o 
seguinte: 

• na parte escavada do maciço, verifica-se uma ligeira diminuição dos incrementos de 
tensão efectiva horizontal com o decurso da consolidação na escavação de face plana, 
onde estes incrementos tomam valores positivos; na escavação cilíndrica, os 
incrementos de tensão tomam valores negativos com maior expressão na zona 
imediatamente abaixo da base de escavação. 

• no lado suportado do maciço, durante o período de consolidação,  na escavação de face 
plana, os incrementos de tensão horizontal são negativos, resultando daí uma 
diminuição da respectiva tensão numa zona próxima à parede; o mesmo não se verifica 
para a escavação cilíndrica onde o processo de consolidação não acarreta alteração 
significativa do estado de tensão. 
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   a.1)      b.1) 

   a.2)      b.2) 

   a.3)      b.3) 

Figura 4.13 – Incrementos de tensão efectiva horizontal no decurso da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) 6 meses após escavação;  

.2) 4 anos após escavação; .3) Fim da consolidação 
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   a.1)      b.1) 

   a.2)      b.2)  

   a.3)      b.3)  

Figura 4.14 – Incrementos de tensão efectiva vertical no decurso da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) 6 meses após escavação;  .2) 4 

anos após escavação; .3) Fim da consolidação
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   a)  

   b)  

Figura 4.15 – Tensões efectivas horizontais no fim da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face 

plana 

   a) 

  b)  

Figura 4.16 – Tensões efectivas verticais no fim da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face 

plana 
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Em analogia com o que foi feito para a tensão horizontal, da análise das Figuras 4.14 e 4.16 é possível 
concluir o seguinte em relação à tensão efectiva vertical: 

• na parte escavada do maciço, em ambos os casos, registam-se incrementos de tensão 
efectiva vertical negativa, logo diminuição da tensão efectiva vertical; 

• no lado suportado, apenas se registam alterações na escavação de face plana, onde os 
incrementos de tensão assumem valores negativos; com a consolidação a zona onde se 
instalam os incrementos de tensão negativos, prolonga-se ligeiramente para o interior 
do maciço. 

 

4.3.3.3. Cruzetas principais de tensão e tensões de corte (τxy) 

Na Figura 4.17, ilustra-se o comportamento das cruzetas de tensões efectivas principais para o fim do 
período de consolidação. 

 

   a) 

 

   b) 

Figura 4.17 – Cruzetas de tensões efectivas principais no fim da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) 

escavação face plana 

 

Da análise da figura anterior verifica-se que em ambas as situações existe rotação das cruzetas de 
tensão, sendo mais evidente esta rotação na situação b). Tal facto indica a mobilização de tensões de 
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corte, estas com grandeza superior nessa situação. A avaliação da grandeza das tensões de corte (τxy) 

para o fim do período de consolidação é feita com recurso à Figura 4.18. 

 

a)  

b)  

Figura 4.18 – Tensões de corte nos planos horizontais e verticais (τxy) no fim da consolidação: a) escavação 

cilíndrica; b) escavação face plana 

 

Da análise da Figura 4.18 conclui-se que as tensões de corte para o fim da consolidação são 
significativamente maiores na escavação de face plana. Comparando com os resultados das tensões de 
corte no final da escavação (Figura 4.9) verifica-se que, com a consolidação, as tensões de corte 
aumentaram mais significativamente do lado escavado para a situação de escavação cilíndrica. Do 
lado suportado, existe diminuição das tensões de corte na escavação de face plana, não existindo 
variações significativas na escavação cilíndrica. Estas conclusões também podem ser constatadas pela 
rotação das tensões principais durante a consolidação, comparando as Figuras 4.8 e 4.17 (cruzetas de 
tensões principais efectivas no final da escavação e no final da consolidação, respectivamente). 

 

4.3.3.4. Nível de tensão 

Na Figura 4.19 ilustram-se as colorações referentes ao nível de tensão para o período de consolidação. 
A análise desta figura permite concluir que: 

• no lado escavado, parte da massa de solo atinge o estado crítico, sendo a evolução da 
massa de solo em estado crítico distinta nas duas situações; 

• no lado suportado, apenas se verifica alteração do nível de tensão na escavação de face 
plana, notando-se uma ligeira diminuição na zona central de maciço com o decorrer da 
consolidação, e um pequeno aumento junto à superfície, próximo da parede. 
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   a.1)      b.1) 

   a.2)      b.2)  

   a.3)      b.3) 

Figura 4.19 – Nível de tensão no decurso da consolidação: a) escavação cilíndrica; b) escavação face plana: .1) 6 meses após escavação;  .2) 4 anos após escavação; 

.3) Fim da consolidação 
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4.3.4. DESLOCAMENTOS 

A análise feita neste subcapítulo procura estabelecer conclusões sobre os movimentos induzidos no 
maciço e na cortina, focando o que ocorre no fim da escavação e no fim da consolidação, para a 
escavação cilíndrica e escavação de face plana.  

A Figura 4.20 representa os deslocamentos horizontais da cortina. 

 

 

Figura 4.20 – Deslocamento horizontal da cortina 

 

O exame da Figura 4.20 permite avaliar a diferença substancial entre os deslocamentos da cortina nos 
casos da escavação de face plana e da escavação cilíndrica. 

No caso da escavação de face plana, o perfil de deslocamento apresenta concavidade voltada para a 
parte suportada do maciço, estando os movimentos directamente relacionados com a rigidez da parede 
(muito menor do que no caso da parede cilíndrica) e do escoramento. O deslocamento máximo da 
cortina ocorre 1,5 metros abaixo da escavação sendo este aproximadamente 0,5% da profundidade 
escavada. 

No que se refere à escavação cilíndrica, o deslocamento máximo ocorre 5,5 metros abaixo da base de 
escavação mas não atinge sequer 1 mm, ou seja, é inferior a 0,01% da profundidade de escavação. É 
possível referir então que o deslocamento máximo na escavação de face plana é aproximadamente 50 
vezes superior ao da escavação cilíndrica. 

Refira-se ainda que, embora ligeira, existe diminuição dos deslocamentos laterais da parede com a 
consolidação em ambos os casos, facto que acontece como resposta, sobretudo, à expansão do maciço 
do lado escavado. Esta diminuição é menos expressiva para a escavação cilíndrica, representando 
apenas 27% do registado para a escavação de face plana. 

A tendência de diminuição do deslocamento lateral referida está de acordo com o analisado por Costa 
(2005) e com as análises numéricas levadas a cabo por Martins (1993) e Ou e Lai (1994). 
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Os deslocamentos verticais e horizontais da superfície do terreno suportado são ilustrados nas Figuras 
4.21 e 4.22 respectivamente. O aspecto mais relevante a salientar da análise dos resultados 
apresentados nestas figuras é que os deslocamentos da superfície, no caso da escavação cilíndrica, 
podem considerar-se praticamente insignificantes quando comparados com os da escavação de face 
plana. Uma vez que estes deslocamentos (quer horizontais quer verticais) estão relacionados com os 
deslocamentos laterais da parede, aquela conclusão era naturalmente expectável face aos resultados 
analisados anteriormente na Figura 4.20. 

 

Figura 4.21 – Deslocamento vertical da superfície do terreno suportado 

 

 

Figura 4.22 – Deslocamento horizontal da superfície do terreno suportado 
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No caso da escavação de face plana, os deslocamentos da superfície de terreno diminuem com a 
consolidação, estando este fenómeno associado a que durante a consolidação, com a dissipação dos 
excessos de pressão neutra negativos gerados durante a escavação, existe entrada de água no sistema. 
Esta entrada de água leva à expansão do maciço o que origina o movimento da superfície do maciço 
em sentido contrário ao verificado durante a escavação. 

No que se refere ao assentamento da superfície, o perfil côncavo apresentado pela zona próxima à 
cortina é típico de escavações em solos moles em que o pé da cortina apresenta boas condições de 
apoio, mobilizando-se elevadas tensões tangenciais entre a cortina e a parte suportada do maciço. O 
valor máximo deste deslocamento ocorre a sensivelmente a uma distancia de 10 metros da cortina, e 
toma o valor de 2,9 cm para a escavação de face plana. 

O valor máximo do assentamento da superfície para a escavação de face plana, é cerca de 200 vezes 
superior ao verificado para a escavação cilíndrica, que no fim da escavação é de 0,14 mm.  

No que concerne aos deslocamentos horizontais, o deslocamento máximo registado para a escavação 
cilíndrica representa 0,78% para o final da escavação e 0,55% para o final da consolidação em relação 
à escavação de face plana.  

Note-se que com o período de consolidação, para a escavação de face plana, o efeito de campânula 
apresentado pelo perfil de deslocamentos se torna menos acentuado, e que junto à cortina, este 
praticamente não sofre alterações. 

O perfil de levantamento de fundo da escavação encontra-se ilustrado na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 – Deslocamento vertical do fundo de escavação 

 

O movimento ascendente do fundo de escavação tende a agravar-se significativamente com o processo 
de consolidação. Os elevados excessos de pressão neutra gerados durante a escavação, e o 
confinamento lateral devido à estrutura de contenção levam a que a expansão do maciço se faça à 
custa de movimentos verticais ascendentes. 

É de salientar a diferença verificada no fim da escavação e no fim da consolidação. No fim da 
escavação o levantamento do fundo é substancialmente maior na escavação de face plana, ao contrário 
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do que se passa no fim da consolidação. No final da escavação, os deslocamentos verticais são maiores 
na escavação plana devido aos maiores deslocamentos laterais da parede; a diferença tende a atenuar-  
-se a longo prazo com a consolidação. No final da consolidação, o movimento ascendente é 
ligeiramente superior, cerca de 10%, na escavação cilíndrica até uma zona muito próxima da cortina. 

No caso da escavação cilíndrica o deslocamento do fundo de escavação máximo aumenta cerca de 14 
vezes, passando de 6,75 mm para 9,2 cm. Este crescimento é menor na escavação de face plana, 
passando de 5,15 cm para 8,2 cm, ou seja 1,6 vezes maior no fim da consolidação. O resultado obtido 
para a escavação de face plana vai de encontro ao obtido por Costa (2005), onde o mesmo refere um 
crescimento de 60% do levantamento de fundo do fim da escavação para o fim da consolidação. 

 

4.3.5. ESFORÇOS SOBRE A PAREDE 

4.3.5.1. Pressões de Terras sobre as faces da cortina 

Na Figura 4.24 apresentam-se os diagramas de pressões de terras (tensão horizontal total) sobre as 
faces da cortina. 

 

Figura 4.24 – Pressões de terras sobre as faces da cortina 

 

Numa primeira abordagem verifica-se que quer do lado escavado quer do lado suportado da cortina, 
existe um aumento das pressões de terras sobre a cortina com a consolidação excepto na escavação 
cilíndrica do lado suportado em que as diferenças são insignificantes. 

A análise da distribuição de pressões exercidas sobre a cortina é uma questão complexa devido aos 
fenómenos de redistribuição por efeito de arco (Bjerrum et al, 1972). Na escavação de face plana, 
verifica-se uma diminuição das tensões totais horizontais na zona suportada do maciço abaixo da base 
de escavação quando comparado com a escavação cilíndrica, devido aos maiores deslocamentos da 
parede. O escoramento proporciona uma maior rigidez à parte superior da cortina em relação à que se 
encontra abaixo da base de escavação e, deste modo, dá-se um processo de migração de tensões da 
zona mais solicitada e com menos rigidez, maciço abaixo da base de escavação, para a zona mais 
rígida, a zona do escoramento acima da base de escavação. 
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Na parte escavada do maciço, o fenómeno é contrário, isto é, as pressões são mais elevadas na parede 
de face plana (que se desloca mais contra o terreno). A diferença entre o fim da escavação e o fim de 
consolidação é substancialmente maior no caso da escavação cilíndrica, devendo se este facto aos 
maiores valores do excesso de pressão neutra gerados no período de escavação. 

 

4.3.5.2. Momentos flectores na cortina 

Ilustra-se na Figura 4.25 os diagramas de momentos flectores para o fim da escavação e fim da 
consolidação nas escavações cilíndrica e de face plana. 

 

 

Figura 4.25 – Momentos flectores sobre a cortina 

 

Pela análise da Figura 4.25 verifica-se que os momentos flectores são muito mais elevados no caso de 
escavação de face plana. Este facto deve-se ao funcionamento estrutural da parede de contenção que 
neste caso é feito à custa da mobilização de esforços de flexão na direcção vertical, enquanto que na 
escavação cilíndrica o suporte de terras é quase totalmente realizado com a mobilização de esforços de 
compressão axial na direcção circunferencial. Refira-se ainda a mobilização de momentos flectores 
com algum significado na zona escorada do maciço. 

Os momentos flectores máximos mobilizados na escavação cilíndrica representam aproximadamente 
12,5% dos mobilizados para a escavação de face plana, para momento negativos, e 6,7% para 
momentos positivos. Verifica-se uma ligeira redução dos momentos máximos com o processo de 
consolidação, mantendo-se esses valores à mesmas profundidades no que respeita à escavação em face 
plana e escavação cilíndrica. 
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5 

ANÁLISES PARAMÉTRICAS 
 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

O capítulo aqui apresentado procura contribuir para um melhor conhecimento acerca do 
funcionamento do sistema maciço-estrutura de suporte, analisado no capítulo 3 e para o qual no 
capítulo 4 se procurou evidenciar e caracterizar o seu funcionamento comparativamente com outro 
tipo de solução de contenção. 

Assente no estudo do capítulo 3 procura-se aqui, através da variação dos valores de determinados 
parâmetros, estudar o comportamento desse sistema a curto e longo prazo, procurando caracterizar as 
deformações e o estado de tensão que se instalam no maciço e na estrutura de contenção. 

O estudo aqui apresentado assenta na avaliação dos seguintes parâmetros: 

• Diâmetro de escavação; 

• Profundidade de escavação. 

Pretende-se realçar os aspectos mais relevantes, não assegurando uma pormenorização tão detalhada 
como nos capítulos anteriores, devendo as conclusões aqui obtidas ser enquadradas nas condições 
específicas do problema. 

O Quadro 5.1 sintetiza as análises paramétricas realizadas. 

Quadro 5.1 – Síntese dos cálculos efectuados no estudo paramétrico 

Caso de Estudo Variantes 

 

Diâmetro de escavação 

D [m] 

D=18 (Estudo base) 

D=22  

D=26  

D=30  

 

Profundidade de escavação 

P [m] 

P=10 (Estudo base) 

P=13  

P=16  

P=24  
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5.2. INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO DE ESCAVAÇÃO 

5.2.1. PREÂMBULO 

O diâmetro de escavação (ou largura da escavação em escavações de face plana) é um dos parâmetros 
que pode ter grande influência no processo de deformação do solo. Com efeito, sendo maior o 
diâmetro da escavação, o volume de solo afectado pela alteração do estado de tensão inicial é maior, 
traduzindo-se isto, por diferenças na deformação do maciço que se fazem notar sobre os 
deslocamentos laterais da parede, os movimentos da superfície do maciço suportado e o levantamento 
do fundo da escavação (Bose e Som, 1997; Cardoso, 2004; Aun e Gonçalves, 2004). 

Os valores definidos para os diâmetros de escavação a avaliar na análise paramétrica são superiores ao 
do estudo base. Como se analisou no capítulo 3, os deslocamentos da cortina bem como da superfície 
do terreno são muito baixos comparativamente com o que se verifica numa escavação escorada de face 
plana (estudo apresentado no capítulo 4), logo o interesse de avaliar se o aumento do diâmetro da 
escavação origina maiores deformações no maciço e na parede de contenção. 

As restantes propriedades, geométricas e materiais, foram consideradas iguais às indicadas para o 
estudo base. 

 

5.2.2. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO 

5.2.2.1. Excessos de pressão neutra 

Na Figura 5.1 ilustram-se os excessos de pressão neutra gerados durante a escavação para os diversos 
diâmetros de escavação. 

A análise da figura permite concluir que o diâmetro da escavação não influencia a geração de excessos 
de pressão neutra no interior do maciço escavado, assumindo os excessos de pressão neutra gerados, 
valores idênticos ao peso da massa de terras retirada. Na parte suportada do maciço, não se regista 
geração significativa de excessos de pressão neutra, devendo-se este facto à rigidez da estrutura de 
contenção que impede a deformação do maciço suportado. 

 

5.2.2.2. Nível de tensão 

Nas Figuras 5.2 e 5.3 ilustra-se o nível de tensão no fim da escavação e no fim da consolidação 
respectivamente. 

No que se refere ao final da escavação, o nível de tensão é semelhante nos quatro casos. Apenas se 
verifica uma maior quantidade de solo em que existe variação do nível de tensão inicial resultado da 
maior massa de solo que está associada a maiores diâmetros de escavação. 

Relativamente ao fim da consolidação, as conclusões são idênticas. O nível de tensão na parte 
escavada do maciço tem o mesmo perfil de colorações para todos os diâmetros de escavação, variando 
apenas a massa de solo afectada em função do aumento do diâmetro de escavação. Em ambos os 
períodos não se verifica qualquer alteração do nível de tensão no lado suportado do maciço o que 
atesta a elevada rigidez proporcionada pela estrutura de contenção. 
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                 a)  
 

   b)  

   c)  

   d) 
Figura 5.1 – Excessos de pressão neutra no fim da escavação: a) D= 18 m; b) D= 22 m; c) D= 26 m; d) D=30 m 
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                  a) 

   b)  

   c) 

  d) 

Figura 5.2 – Nível de tensão no fim da escavação: a) D= 18 m; b) D= 22 m; c) D= 26 m; d) D=30 m 
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                 a) 
 

   b)  
 

   c) 

   d) 

Figura 5.3 – Nível de tensão no fim da consolidação: a) D= 18 m; b) D= 22 m; c) D= 26 m; d) D=30 m 
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5.2.2.3. Pressões de terras sobre as faces da cortina 

Na Figura 5.4 representam-se os diagramas de pressões de terras sobre as faces da cortina nos diversos 
casos de estudo. 

 

Figura 5.4 – Pressões de terras sobre as faces da cortina 

 

A análise da Figura 5.4 permite constatar que, quer para o lado escavado, quer para o lado suportado, o 
aumento do diâmetro de escavação não induz alterações na magnitude das pressões de terras sobre a 
cortina. Apenas se verifica uma diferença no diagrama de pressões do lado escavado a uma 
profundidade de 14 metros no caso da escavação com 22 metros de diâmetro, sendo esta diferença 
resultado da consolidação que para aquele ponto convergiu de forma distinta do que nas restantes 
variantes. 

 

5.2.2.4. Momentos flectores na cortina 

A Figura 5.5 ilustra os diagramas de momentos flectores que se instalam na cortina. 
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Figura 5.5 – Momentos flectores sobre a cortina 

 

Os diagramas de momentos flectores ilustrados na figura anterior mostram que em função do aumento 
do diâmetro de escavação, o momento flector máximo negativo aumenta, sendo o valor máximo 
observado no fim da escavação para um diâmetro de 30 metros. 

No que respeita ao momento flector positivo, este também cresce com o aumento do diâmetro de 
escavação, no entanto o valor máximo é observado para os 26 metros de diâmetro de escavação no fim 
da consolidação. Em todas as variantes do problema, verifica-se um aumento do momento flector 
acima da base de escavação no fim da consolidação, sendo que para o fim da escavação, este aumento 
ocorre imediatamente abaixo da base de escavação. É possível concluir que o processo de 
consolidação para estas zonas da parede, acarreta a alteração da concavidade do diagrama de 
momentos flectores. 

Em termos gerais, é possível concluir pois que o aumento do diâmetro da escavação implica o 
aumento dos momentos flectores na parede. 

 

5.2.2.5. Compressão axial na parede na direcção circunferencial 

Na Figura 5.6, representa-se a tensão de compressão axial na direcção circunferencial para as variantes 
do diâmetro de escavação avaliadas. 
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Figura 5.6 – Compressão axial na direcção circunferencial, nos pontos médios da parede 

 

Da análise da Figura 5.6 verifica-se que a tensão de compressão axial na direcção circunferencial 
cresce com o aumento do diâmetro de escavação, sendo o valor máximo desta superior no final da fase 
de escavação. O valor máximo diminui sensivelmente 26% durante a consolidação para todos os 
diâmetros de escavação avaliados. O valor máximo obtido no fim da escavação para um diâmetro de 
escavação de 30 metros ultrapassa ligeiramente os 3 MPa ou seja muito abaixo dos valores da 
capacidade resistente do betão. 

De modo a perceber qual o valor da tensão de compressão axial na direcção circunferencial se o 
funcionamento estrutural fosse devido apenas ao perfil circular em planta, comparam-se na Figura 5.7 
os diagramas de tensões, no fim da escavação e na Figura 5.8 para o final de consolidação, 
correspondentes aos valores obtidos na análise de elementos finitos (“numérica”) e obtidos pela 
“fórmula dos tubos” (expressão 3.6). 

No que se refere ao final de escavação, para as diversas variantes em estudo verifica-se que até à base 
de escavação a tensão “numérica” é sensivelmente a mesma que a obtida pela aplicação da expressão 
3.6. Na parte do maciço abaixo da base de escavação é notória a diferença entre a tensão numérica e a 
tubular, sendo também perceptível que esta diferença diminui com o aumento do diâmetro de 
escavação. Desta forma é possível concluir, que para o final do período de escavação é possível retirar 
maior proveito do funcionamento em arco na direcção horizontal devido à forma em planta da 
estrutura para situações com um maior diâmetro de escavação. 

Para o fim do período de consolidação, verifica-se uma diminuição da tensão numérica numa zona 
ligeiramente acima da base de escavação, aumentando na parte inicial da zona escavada abaixo da 
base de escavação, sendo que, para esta zona o valor é praticamente o mesmo do que o verificado 
considerando apenas efeito tubular. 
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Figura 5.7 – Tensão de compressão axial na direcção circunferencial, numérica e “ tubular” fim da escavação 

 

 

Figura 5.8 – Tensão de compressão axial na direcção circunferencial, numérica e “ tubular” fim da consolidação 

 

De modo a ser possível responder em que situação, fim escavação ou fim de consolidação, se pode 
retirar maior proveito da forma em planta da estrutura de suporte, representa-se na Figura 5.9 a razão 
entre a tensão obtida por aplicação do programa, tensão numérica, e a tensão obtida por aplicação da 
Fórmula 3.6, tensão tubular, para as duas ocasiões, fim da escavação e fim da consolidação, nas quatro 
variantes em estudo. 
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Figura 5.9 – Razão entre tensão numérica e “tubular” 

 

Da análise da figura anterior é possível concluir que, para o fim da escavação, e até aproximadamente 
um quarto da base da parede, a razão referida está sempre acima dos 90%, sendo maior com o 
aumento do diâmetro de escavação como se viu anteriormente. Relativamente ao fim da consolidação, 
à superfície esta razão ultrapassa a unidade diminuindo em todas as variantes em estudo até aos 80% 
aos 10 metros de profundidade. 

 

5.2.3. DESLOCAMENTOS 

Na figura 5.10 representam-se os perfis de deslocamento da cortina para as variantes em estudo. 

 

Figura 5.10 – Deslocamento horizontal da cortina 
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Os resultados observados na Figura 5.10 mostram que os deslocamentos laterais da parede aumentam 
com o aumento do diâmetro da escavação. Como estes deslocamentos são essencialmente devido às 
tensões de compressão axial na direcção circunferencial (funcionamento “tubular” da parede), como 
estas aumentam (Figura 5.6), aqueles também aumentam, naturalmente. 

Expõe-se na Figura 5.11 o deslocamento horizontal, e na Figura 5.12 o deslocamento vertical da 
superfície do terreno, do lado suportado. 

 

Figura 5.11 – Deslocamento horizontal da superfície do terreno suportado 

 

 

Figura 5.12 – Deslocamento vertical da superfície do terreno suportado 
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Os perfis de deslocamento horizontal e de assentamento da superfície apresentados são em tudo 
semelhantes aos verificados para o estudo base (capítulo 3). As diferenças substanciais são em termos 
quantitativos, onde como seria de esperar quanto maior o diâmetro de escavação maiores os 
deslocamentos observados. 

Os deslocamentos horizontais máximos no fim do período de consolidação ocorrem a uma distância da 
cortina sensivelmente igual à profundidade de escavação, não variando esta distância com o diâmetro. 
De igual modo verifica-se que, para o fim da escavação, este máximo é atingido a uma distância de 1,5 
vezes a profundidade de escavação. Igual situação se verifica nos assentamentos da superfície do 
terreno. 

De modo a concluir a análise aos deslocamentos sofridos pela superfície do terreno interessa apenas 
salientar que o deslocamento máximo, horizontal e vertical, observado ocorre para um diâmetro de 
escavação de 30 metros, no entanto, este valor é muito inferior ao verificado para a escavação de face 
plana de 18 metros de largura. O deslocamento máximo representa aqui 2,65% no que respeita ao 
horizontal e 1,70% no vertical relativamente ao verificado na escavação de face plana, o que 
demonstra a fiabilidade da estrutura de contenção realizada em paredes cilíndricas, na prevenção de 
possíveis deformações passíveis de ocorrer em edifícios instalados sobre o maciço suportado. 

A conclusão da análise aos deslocamentos sofridos pelo terreno, é feita com a representação dos 
deslocamentos verticais da base de escavação com se ilustra na Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 – Deslocamento vertical do fundo de escavação 

 

Como se ilustra a Figura 5.13, não se verifica para o final de escavação diferenças significativas 
relativas ao levantamento do fundo de escavação. Regista-se apenas diferenças para o final de 
consolidação onde o deslocamento do fundo aumenta com o aumento do diâmetro de escavação, sendo 
que em todas as variantes este assume valores mais elevados junto ao eixo de simetria, diminuindo 
com a aproximação à estrutura de contenção, devido ao efeito que esta provoca na massa de solo, 
minorando de certa forma o seu movimento ascendente. 
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5.3. INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 

5.3.1. PREÂMBULO 

A profundidade de escavação assume em escavações em solos moles uma importância significativa, 
devido à influência que a mesma assume no comportamento dessas mesmas escavações, conforme 
estudos existentes na bibliografia de especialidade. Com efeito, sendo maior a profundidade de 
escavação, maior será a solicitação a que o solo estará sujeito e maior o volume de solo afectado pela 
alteração do estado de tensão inicial. (Terzaghi e Peck, 1967; Peck, 1969; Mana, 1978; Matos 
Fernandes, 1981, 1983; Clough e Schmidt, 1981; Clough e O'Rourke, 1990; O'Rourke, 1992; 
Fortunato, 1994). 

Em maciços argilosos moles, a profundidade de escavação toma especial importância devido às fracas 
propriedades mecânicas do solo, podendo conduzir à plastificação de zonas extensas e até mesmo 
provocar a rotura do fundo de escavação acompanhada pelo colapso da estrutura de contenção (Costa, 
2005). 

Seguindo a linha de pensamento tomada na análise paramétrica anterior, também aqui se avaliou 
situações com uma profundidade de escavação superior à analisada no estudo base. O problema da 
rotura do fundo da escavação não se coloca nos casos analisados, uma vez que a parede é prolongada 
até ao estrato rígido. 

 

5.3.2. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO 

5.3.2.1. Excessos de pressão neutra 

Na Figura 5.14 ilustram-se os excessos de pressão neutra gerados no final da escavação para as 
variantes indicadas. 

Em todas as variantes são gerados excessos de pressão neutra negativos no lado escavado, à excepção 
do caso em que a escavação atinge os 24 metros de profundidade onde o solo argiloso mole é retirado 
na sua totalidade. Os excessos de pressão neutra gerados durante a escavação assumem, para o fim 
dessa fase, valores idênticos ao do peso de solo retirado. 

Interessa referir que na parte suportada do maciço, não se geram excessos de pressão neutra 
significativos em nenhuma das variantes analisadas, reflectindo este facto o “isolamento” que a 
estrutura de contenção cilíndrica proporciona em relação ao que se passa no seu exterior. 

 

5.3.2.2. Nível de tensão 

Nas Figura 5.15 e 5.16 ilustram-se as colorações relativas ao nível de tensão experimentada pelo solo 
nas variantes em estudo para o fim da escavação e fim de consolidação respectivamente. 

Anteriormente referiu-se a importância que a profundidade assume na alteração do estado de tensão 
inicial. Da análise das figuras indicadas, é notória que com o aumento da profundidade de escavação, 
uma maior massa de solo na zona escavada atinge o estado crítico isto, no fim da consolidação. No 
entanto, para a parte suportada do maciço o aumento da profundidade de escavação não induz 
alteração significativa no nível de tensão instalado no solo.  

A análise levada a cabo por Costa (2005) para escavações escoradas de face plana salienta o efeito que 
a profundidade tem sobre o nível de tensão, na parte escavada como na parte suportada do maciço, 
onde, o aumento da profundidade de escavação conduz ao estado crítico de uma maior volume de 
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massa de solo, referenciando o mesmo que isto verifica-se sobretudo do lado suportado. Esta 
diferença, entre o verificado por Costa (2005) e o apresentado aqui encontra resposta na rigidez da 
solução de estrutura de contenção com perfil circular em planta que impede a alteração do nível de 
tensão do maciço suportado. 
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    a)  
 

    b) 
 

    c) 
 

    d)  
 
Figura 5.14 – Excessos de pressão neutra no fim da escavação: a) P= 10 m; b) P= 13 m; c) P= 16 m; d) P=24 m 
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         a) 
 

       b) 
 

       c) 
 

   d)  
 

Figura 5.15 – Nível de tensão no fim da escavação: a) P= 10 m; b) P= 13 m; c) P= 16 m; d) P=24 m 
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        a) 
 

   b) 
 

   c) 
 

   d)  
 Figura 5.16 – Nível de tensão no fim da consolidação: a) P= 10 m; b) P= 13 m; c) P= 16 m; d) P=24 m 
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5.3.2.3. Pressões de terras sobre as faces da cortina 

Na Figura 5.17 apresentam-se os diagramas de pressões de terras que se instalam sobre a cortina. 

 

 

Figura 5.17 – Pressões de terras sobre as faces da cortina 

 

Como é possível observar apenas se verificam alterações às pressões de terras sobre a cortina, na parte 
escavada do maciço. Estas alterações, como é lógico, devem-se à retirada de um maior volume de solo 
consoante o aumento da profundidade de escavação. Registe-se apenas o aumento das tensões 
horizontais sobre a cortina para o final do período de consolidação resultando da dissipação dos 
excessos de pressão neutra negativos gerados durante a escavação. 

 

5.3.2.4. Momentos flectores na cortina 

Na Figura 5.18 apresentam-se os diagramas de momentos flectores para as variantes em estudo. 
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Figura 5.18 – Diagramas de momentos flectores 

 

Os momentos flectores que se instalam na cortina apresentam um diagrama que evolui com o aumento 
da profundidade de escavação sendo que, quer o momento máximo negativo, quer o positivo se 
verificam para a maior profundidade de escavação. À medida que a profundidade de escavação 
aumenta, para o final da consolidação, o momento flector permanece praticamente nulo até uma 
profundidade que corresponde a metade da de escavação. 

O momento flector máximo positivo e negativo assume valores mais expressivos devido ao aumento 
da profundidade do que relativamente ao aumento do diâmetro, sendo no entanto o momento máximo 
negativo obtido para uma profundidade de escavação de 24 metros sensivelmente 26% do obtido para 
a escavação de face plana de 10 metros de profundidade. 

 

5.3.2.5. Compressão axial na parede na direcção circunferencial 

Na Figura 5.19 apresentam-se os resultados relativos à tensão na direcção circunferencial, no fim da 
fase de escavação e de consolidação nas 4 variantes em estudo relativas à profundidade de escavação. 

Como se verifica pela análise da figura, a tensão de compressão axial na direcção circunferencial 
aumenta com o aumento da profundidade de escavação. Este facto encontra justificação na remoção do 
maciço no interior da escavação, que implica um aumento de esforço a que a estrutura de contenção 
está sujeita para conseguir suportar maciço. O valor máximo é obtido para a escavação de 16 metros 
de profundidade sendo este valor, praticamente o mesmo que na escavação de 24 metros. 
Relativamente à escavação com 24 metros de profundidade, o valor da tensão no fim da escavação e 
no fim da consolidação é o mesmo devido a, como se verificou na figura 5.14d não se geravam 
quaisquer excessos de pressão no maciço devido à remoção de todo o solo mole no interior da parede 
de contenção, logo os resultados no fim de escavação são os mesmos do que no final de consolidação. 
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Figura 5.19 – Compressão axial na direcção circunferencial, nos pontos médios da parede 

 

De modo avaliar as diferenças entre os resultados obtidos por aplicação do programa de cálculo e pela 
aplicação da fórmula 3.6, ilustra-se nas Figuras 5.20 e 5.21 os gráficos relativos à tensão na direcção 
circunferencial para o fim de escavação e fim de consolidação respectivamente. 

 

 

Figura 5.20 – Tensão de compressão axial na direcção circunferencial, numérica e “ tubular” no fim da escavação 
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Figura 5.21 – Tensão de compressão axial na direcção circunferencial, numérica e “ tubular”  no fim da 

consolidação 

 

Pela análise das figuras anteriores, verifica-se que em ambos períodos, fim de escavação e fim de 
consolidação, a tensão circunferencial numérica é praticamente a mesma da obtida por aplicação da 
fórmula tendo em conta apenas o funcionamento tubular. No que se refere ao fim da consolidação, a 
tensão “tubular” diminui abaixo da base de escavação à semelhança do que se passa com a análise 
paramétrica relativa ao diâmetro. 

Para se avaliar em que período, fim da escavação ou fim da consolidação, é possível retirar maior 
proveito do esquema em planta da estrutura de contenção, ilustra-se na Figura 5.22, a razão entre a 
tensão real e a tensão teórica nas variantes em estudo. 

 

Figura 5.22 – Razão entre tensão numérica e “tubular” 
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Como se avalia pela análise da Figura 5.22, a razão referida é sempre superior a 90% até uma distância 
próxima da base da escavação. O perfil obtido é semelhante para as diversas profundidades de 
escavação, em que se verifica uma diminuição do efeito referido até à base de escavação, aumentando 
de seguida nessa zona, isto para o fim da consolidação. Para o período de fim de escavação, a razão 
entre a tensão “tubular” e numérica é superior a 90% para quase a totalidade da profundidade da 
parede. 

 

5.3.3. DESLOCAMENTOS 

Na figura 5.23 representam-se os perfis de deslocamento da cortina para as profundidades de 
escavação estudadas. 

 

Figura 5.23 – Deslocamento horizontal da cortina 

 

Como se pode averiguar pela Figura 5.23, o deslocamento máximo da cortina verifica-se para a análise 
paramétrica de 16 metros, não ultrapassando 1,5 mm, sendo este máximo registado 3 metros abaixo da 
base de escavação. Para a escavação de 24 metros o deslocamento máximo é muito semelhante ao 
referido para 16 metros. Refira-se que em todas as variantes o deslocamento da cortina na parte já 
escavada é sensivelmente igual até próximo da base de escavação para as diversas variantes, 
divergindo a partir desse ponto. 

De modo a se avaliar os deslocamentos da superfície do terreno suportado, se ilustram-se na Figura 
5.24 o deslocamento horizontal da superfície e na Figura 5.25 o deslocamento vertical da superfície. 
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Figura 5.24 – Deslocamento horizontal da superfície do terreno suportado 

 

 

Figura 5.25 – Deslocamento vertical da superfície do terreno suportado 
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Relativamente ao deslocamento vertical do fundo de escavação, ilustra-se na Figura 5.26 o perfil do 
mesmo. 
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Figura 5.26 – Deslocamento vertical fundo de escavação 

 

O perfil de deslocamento relativo ao levantamento de fundo da escavação mostra que a profundidade 
de escavação tem influência diminuta no levantamento do fundo de escavação. Em todas as variantes o 
levantamento de fundo é superior no fim da consolidação resultado da expansão do maciço devido à 
dissipação dos excessos de pressão neutra gerados, não se registando no entanto significativas 
alterações com a variação da profundidade de escavação. 
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6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao concluir o presente trabalho com o qual se pretendeu contribuir para um melhor conhecimento do 
comportamento de escavações cilíndricas em solos moles em que a estrutura de contenção é realizada 
por paredes moldadas, é pertinente tecer algumas considerações finais e indicar algumas linhas de 
desenvolvimento para trabalhos futuros neste âmbito.  

Foram apresentados inicialmente os fundamentos associados aos poços de contenção circulares, 
elípticos e poligonais e as variantes que podem surgir aos poços circulares e elípticos como os tanques 
multicelulares. A abordagem e explanação destas soluções foram realizadas com recurso a casos de 
obra procurando-se sempre de forma simplificada mas eficiente a explicação do modo de 
funcionamento e de execução das soluções. De forma sintética, foram expostos os princípios e linhas 
fundamentais que servem de base à execução de paredes moldadas, complementado esta exposição 
com aspectos relativos à forma circular ou poligonal que estas podem assumir em planta. 

A análise foi feita com o auxílio a um programa de cálculo automático baseado no método dos 
elementos finitos, procedendo-se a uma análise em estado axissimétrico de deformação nos períodos 
de construção e de consolidação. O comportamento constitutivo dos solos foi modelado com recurso à 
Mecânica dos Solos dos Estados Críticos através de um modelo elastoplástico (modelo p-q-θ). 

Aplicou-se o modelo a uma escavação cilíndrica num maciço argiloso mole suportado por paredes 
moldadas (estudo base), obtendo-se resultados relativos a estados de tensão (excessos de pressão, 
tensões efectivas e níveis de tensão), deformações do maciço (deslocamentos da superfície e do fundo 
de escavação), deformações da estrutura de contenção (deslocamento horizontal), e esforços na 
estrutura de contenção (momentos flectores, pressões de terra sobre a cortina e tensões de compressão 
axial na direcção circunferencial). Destes resultados interessa aqui tecer as seguintes considerações: 

No que respeita a estados de tensão destaca-se que: 

• o processo de construção praticamente não afecta o estado de tensão da parte 
suportada do maciço o que se repercute no período pós-construção já que não se 
tendo gerados excessos de pressão durante a construção não há o que consolidar no 
período de consolidação; 

• do lado escavado a escavação induz no solo  praticamente um descarregamento 
unidimensional (os deslocamentos horizontais da parede são muito baixos), o que se 
traduz em variações expressivas da pressão da água, e variação praticamente nula das 
tensões efectivas. Os excessos de pressão neutra negativos gerados durante a 
construção dissipam-se ao longo do período de consolidação conduzindo a uma 
diminuição das tensões efectivas vertical e horizontal;  a consolidação origina ainda a 
mobilização de tensões corte  crescentes com a evolução temporal. 
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Relativamente aos deslocamentos interessa referir que: 

• o deslocamento horizontal da cortina cresce com a escavação não atingido no entanto 
1mm. O processo de consolidação induz na cortina uma diminuição do deslocamento 
horizontal devido ao aumento das pressões neutras na parte escavada do maciço. 

• o movimento, quer horizontal quer vertical, da superfície do terreno do lado 
suportado no final da construção é muito baixo (menor em ambos os casos a 
0.25mm), diminuindo também com o decorrer da consolidação; 

• o levantamento do fundo de escavação cresce com a consolidação devido aos 
excessos de pressão neutra negativos dissipados  e consequente diminuição da tensão 
efectiva vertical  abaixo da base  de escavação, juntamente com o efeito de 
confinamento provocado pela estrutura de contenção que resulta num movimento 
ascendente dessa massa de solo; 

No que se refere aos esforços sobre a cortina: 

• as pressões de terras sobre a cortina apenas se alteram para a face do lado escavado, 
resultado da remoção de terras durante a escavação. Para o final da consolidação estas 
aumentam devido ao aumento da pressão da água; 

• os momentos flectores máximos, positivos e negativos, diminuem com a 
consolidação, sendo o valor máximo negativo resultado do encastramento no firme; 

• a tensão de compressão axial na direcção circunferencial cresce com a profundidade 
de escavação, diminuindo com o processo de consolidação. A parede de contenção 
funciona praticamente na sua totalidade devido ao perfil “tubular” da solução de 
contenção, com excepção da zona próxima do firme. 

Relativamente ao estudo em que se procedeu à comparação dos resultados obtidos no estudo base com 
os obtidos para uma escavação multi-escorada de face plana interessa salientar alguns aspectos: 

Em relação ao estado de tensão: 

• na escavação de face plana, o processo de escavação induz na parte suportada a 
geração de excessos de pressão neutra o que não se verifica na escavação cilíndrica; 
verifica-se ligeira diminuição das tensões efectivas para esse lado durante a 
construção, bem como durante a consolidação, resultado da dissipação dos excessos 
de pressão neutra gerados; 

• as tensões de corte mobilizadas na escavação de face plana são muito superiores às da 
escavação cilíndrica para as partes escavada e suportada do maciço, não se 
verificando nesta última praticamente o aparecimentos de tensões de corte; 

• o nível de tensão, SL, é distinto nas duas situações. Na parte suportada do maciço, na 
escavação cilíndrica não existe variação deste, ao contrário do que se passa na 
escavação de face plana onde uma grande parte do maciço suportado atinge o estado 
crítico com o decurso da escavação; no fim da consolidação uma parte significativa 
do maciço suportado encontra-se em estado crítico na escavação de face plana 
enquanto que na escavação cilíndrica o estado de tensão é o correspondente ao 
inicial; 
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No que se refere aos deslocamentos: 

• os deslocamentos são expressivamente maiores na escavação de face plana com a 
excepção ao levantamento do fundo de escavação; a  maior rigidez da estrutura de 
contenção circular resulta num menor deslocamento horizontal da cortina e, por 
consequência, numa menor afectação da parte suportada do maciço, logo menores 
deslocamentos de superfície; 

• o levantamento do fundo de escavação é menor na escavação cilíndrica no fim da 
escavação mas o contrário é verificado para o fim da consolidação; este facto deve-se 
aos excessos de pressão neutra negativos gerados durante a construção para a parte 
escavada que são de valor superior na escavação cilíndrica. 

No que concerne aos esforços sobre a estrutura de contenção: 

• as pressões de terras sobre a cortina para o lado suportado apenas se alteram para a 
escavação de face plana onde se verifica uma diminuição das mesmas para uma 
profundidade abaixo da base de escavação; no lado escavado, a consolidação afecta 
de uma forma mais significativa a distribuição de pressões na escavação cilíndrica; 

• os momentos flectores são substancialmente maiores na escavação de face plana 
devido ao seu funcionamento à flexão em contraposição com a escavação cilíndrica 
onde o funcionamento é principalmente devido à mobilização de esforços de 
compressão axial na direcção circunferencial. 

O estudo paramétrico realizado permitiu avaliar a influência que o diâmetro e a profundidade de 
escavação têm neste estudo sendo possível concluir: 

• o diâmetro de escavação influencia significativamente os deslocamentos da parede de 
contenção e do maciço suportado, à medida que o diâmetro aumenta os 
deslocamentos do sistema parede-maciço aumentam, diminuindo do fim da escavação 
para o fim da consolidação; o levantamento do fundo de escavação é praticamente o 
mesmo em todas as variantes para o fim da escavação aumentando com a 
consolidação, sendo este aumento tanto maior quanto maior diâmetro de escavação; 
os momentos flectores sobre a cortina aumentam com o diâmetro de escavação bem 
como a tensão de compressão axial na direcção circunferencial; verifica-se de igual 
forma que, com o aumento do diâmetro de escavação é possível para o fim da 
escavação retirar um maior proveito da forma em circular da estrutura de contenção; 
interessa referir que a variação do diâmetro de escavação não afecta a geração de 
excessos de pressão neutra bem como os níveis de tensão; não se verifica geração de 
quaisquer excessos de pressão na parte suportada do maciço em nenhuma variante da 
análise paramétrica relativa ao diâmetro de escavação. 

• a profundidade de escavação afecta a geração de excessos de pressão neutra na parte 
escavada, resultado da maior profundidade de terras removidas; o aumento da 
profundidade de escavação afecta as pressões de terras sobre a cortina, do lado 
escavado, pela diminuição das mesmas; os momentos flectores na cortina assumem 
maiores valores para profundidades de escavação maiores bem como a tensão de 
compressão axial na direcção circunferencial. Relativamente aos deslocamentos, em 
consonância com o referido para o momento flector, o deslocamento horizontal da 
parede é crescente com a profundidade de escavação, no entanto o valor máximo 
regista-se para os 16 metros; os deslocamentos horizontal e vertical da superfície do 
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terreno do lado suportado aumentam com a profundidade de escavação em oposição 
ao levantamento do fundo de escavação que é sensivelmente o mesmo no fim da 
escavação e fim da consolidação nas variantes desta análise paramétrica. 

No âmbito desta temática, entende-se que poderão ser feitos estudos futuros que abordem as seguintes 
questões: 

• a realização de uma maior variedade de estudos numéricos no que concerne às 
características do maciço; 

• a modelação numérica de obras reais cujo comportamento seja observado tanto 
durante como após a construção, de modo a permitir avaliar a fiabilidade dos modelos 
utilizados; 

• a modelação numérica tridimensional de poços de contenção elípticos, em solos 
argilosos e em solos arenosos; 

• a modelação deste tipo de soluções quando sujeitas a solicitações dinâmicas (sismos), 
e a solicitações assimétricas. 
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A. ESCAVAÇÃO ESCORADA DE FACE PLANA: COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM E SEM 

ELEMENTOS DE JUNTA NAS INTERFACES PAREDE-SOLO ARGILOSO 

 

O presente anexo tem como finalidade analisar a semelhança entre os resultados obtidos na simulação 
da escavação escorada de face plana modelada no Capítulo 4, com recurso a elementos de junta nas 
interfaces solo-parede e sem o uso destes, procedendo-se portanto a um refinamento da malha no solo 
na zona das  interfaces referidas. 

O interesse desta avaliação prende-se com o facto de nas escavações cilíndricas modeladas neste 
trabalho não terem sido utilizados elementos de junta nas interfaces solo-parede, uma vez que este tipo 
de elementos não foi implementado no programa RECRIB para análises axissimétricas, sendo-o, no 
entanto, para análises em estado plano de deformação. Pretende-se portanto através dos resultados 
obtidos para a escavação escorada de face plana (estado plano de deformação), anuir as diferenças que 
poderiam ocorrer caso fosse possível o uso de elementos de junta na escavação cilíndrica (estado 
axissimétrico de deformação). 

Na primeira situação, para a simulação do comportamento da interface adoptam-se elementos de junta 
assumindo que a interface que estes caracterizam é regída por um modelo elástico perfeitamente 
plástico, em que a resistência ao corte é igual à resistência não drenada inicial do solo ao mesmo nível, 
sendo mobilizada para um deslocamento tangencial relativo de 1,0 mm, tal como proposto por Matos 
Fernandes (1983), tendo em conta resultados experimentais relativos a ensaios de corte entre solo 
argiloso e parede moldada  

Os resultados obtidos da análise ao comportamento do sistema com elementos de junta são 
comparados com os resultados expostos no capítulo 4, em que, como foi indicado, a zona de interface 
é modelada com recurso a uma densificação de elementos na zona de interface (4 fiadas com 5cm 
cada).  

Desta forma apresentam-se nas páginas seguintes os resultados relativos ao deslocamento horizontal e 
vertical da superfície do terreno suportado e deslocamento vertical do fundo de escavação no fim da 
construção e no fim da consolidação. 

 

Pela análise das Figuras A.1 a A.6 é possível concluir que a diferença entre os resultados obtidos 
através do uso de elementos de junta ou sem estes mas com refinamento da malha, são praticamente 
iguais. Desta forma é possível anuir que os resultados obtidos para a escavação cilíndrica através do 
refinamento da malha seriam praticamente os mesmos que os obtidos através do uso de elementos de 
junta, caso fosse possível a modelação do problema com recurso a elementos de junta para o estado 
axissimétrico de deformação. 
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Figura A1 – Deslocamento horizontal da superfície do terreno suportado no fim da escavação 

 

 

Figura A2 – Deslocamento horizontal da superfície do terreno suportado no fim da consolidação 
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Figura A3 – Deslocamento vertical da superfície do terreno suportado no fim da escavação 

 

 

 

Figura A4  – Deslocamento vertical da superfície do terreno suportado no fim da consolidação 
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Figura A5 – Deslocamento vertical do fundo de escavação no fim da escavação  

 

 

Figura A6 – Deslocamento vertical do fundo de escavação no fim da consolidação 
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