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LOCALIZAÇÃO

Planta de localização da zona baixa da linha azul do Metropolitano de Lisboa (Ferconsult/ML, 2001)
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ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO



Geologia da envolvente da Estação Terreiro do Paço: planta geológica e corte transversal ao rio

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO



Planta da localização da prospeção e da topografia do substrato

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

Corte geológico longitudinal da parede norte da estação



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

Corte geológico longitudinal da parede norte da estação



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

Corte geológico longitudinal da parede norte da estação



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

Muro-cais de alvenaria de pedra encontrado no decurso da escavação



CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS



• No local a espessura total dos aterros e das aluviões é variável entre 25 e 28 m

• O nível freático situa-se a cerca de 2 m de profundidade

• Na base das aluviões ocorrem, com continuidade, areias finas a médias siltosas

• Intercalada nas argilas miocénicas ocorre uma camada de areias finas siltosas, com 

espessura de 5,8 m. O topo desenvolve-se entre as cotas -35 no canto Norte Poente

e -50 no canto Sul Nascente. Esta camada apresenta artesianismo variável entre as 

cotas +2 a Poente e +8 a Nascente

CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS



ACIDENTE DO TÚNEL
EM 9 DE JUNHO DE 2000



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000 

Localização das colunas a executar a partir do interior do túnel e dos furos executados antes da ocorrência do incidente



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
MEDIDAS ESTABILIZADORAS IMEDIATAS

• Primeira medida estabilizadora foi o enchimento do túnel com água, para contrariar o 

ingresso de água e solo para o interior do túnel, por forma a minimizar os danos e 

reduzir os assentamentos à superfície

• Foi necessário efetuar rolhões de betão nos Poços da Marinha e da Alfândega

• O enchimento com água foi feito em quatro fases à medida que decorriam as 

betonagens nos rolhões: decorreu durante cerca de um mês

• Segunda medida consistiu na execução de um passadiço metálico em frente ao Torreão 

das Finanças

• Terceira medida foram as inspeções no interior do túnel, a primeira, com um robot 

submarino acoplado com câmara de vídeo e a segunda inspeção, mais pormenorizada, 

com mergulhadores



• Quarta e última medida foi o enchimento do túnel com betão leve na zona da

nova Estação

• O betão leve foi colocado em várias fases, através de furos atravessando as aduelas na 

geratriz superior, após a execução prévia de três rolhões de brita a poente, a nascente

e na zona central da nova estação

• As obras de reforço terminaram com sucesso cerca de 6 meses após a ocorrência

do incidente

ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
MEDIDAS ESTABILIZADORAS A MÉDIO PRAZO



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
DANOS ESTRUTURAIS NAS ADUELAS

Vista das aduelas do extradorso do lado noroeste



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
MECANISMO DE INSTABILIDADE



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
MECANISMO DE INSTABILIDADE

• Elevado gradiente hidráulico, devido a uma grande diferença de pressão da água

numa distância muito curta (no exterior e no interior do túnel)

• Superfície não confinada, permitindo o escoamento franco das partículas através

dos furos nas aduelas

• Solos incoerentes com permeabilidade relativamente alta, constituídos por areias e 

areias siltosas, muito suscetíveis à liquefação



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
LIÇÕES A RETER

• No projeto inicial da estação houve a perceção do risco da abertura dos furos nas 

aduelas do túnel, pois foi manifestada a preocupação de que os furos não ficassem em 

contato com o terreno, especificando-se que estes deveriam ter o comprimento 

estritamente necessário para atravessar as aduelas e não perfurar a calda de cimento 

injetada aquando da construção do túnel

• Não se identificou que esta medida era difícil de cumprir, por um lado, porque a 

espessura de calda de injeção era muito reduzida para resistir à pressão da água 

exterior e, por outro, porque a abertura dos furos praticamente verticais, de acordo 

com a orientação dos eixos das colunas de jet grouting, cortaram totalmente a calda de 

injeção

• Este risco foi, assim, transferido para a fase de obra



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
LIÇÕES A RETER

• Por outro lado, o projeto do tratamento dos portais baseou-se, provavelmente, na 

suposição da presença, na zona inferior do túnel, de aluviões lodosas e areno-lodosas 

de baixa permeabilidade com comportamento hidráulico controlado pela fração fina: tal 

suposição não era suportada pela informação geotécnica disponível, pelo que o projeto 

assumiu um risco que se veio a revelar inaceitável

• Se os furos tivessem sido obturados imediatamente após a respetiva furação, através de 

medidas adequadas e em tempo útil, as consequências teriam sido nulas ou muito 

menores: embora as informações disponíveis na altura indicavam a probabilidade de 

ocorrência de areias limpas e muito permeáveis, não foram mobilizados meios de 

contingência que permitissem controlar o problema de imediato



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
LIÇÕES A RETER

• Claramente foram realizados julgamentos muito enviesados das entidades envolvidas, 

inicialmente no projeto e depois na execução da obra, parecendo ter havido falta

de perceção do risco de afluência de água associado à abertura dos furos e das

respetivas consequências

• Podem apontar-se as seguintes falhas de julgamento associadas a este acidente: falta 

de adequada apreciação das condições geológicas e geotécnicas; falta de detalhe do 

projeto; falta de adequada apreciação pelo projetista dos riscos, com transferência 

destes para a fase de obra; autoconhecimento do projetista sobrestimado; falta de 

especialização e de recurso a especialistas; falta de revisão do projeto; falta de 

assunção e análise dos riscos por parte do consórcio empreiteiro; falta de medidas de 

prevenção para atuação imediata em caso de ocorrência de incidentes



ACIDENTE DO TÚNEL EM 9 DE JUNHO DE 2000
TRANSLAÇÃO DA ESTAÇÃO

Localização das estações dos projetos inicial e final e da zona do incidente



ASPETOS CONDICIONANTES
DA CONCEÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO



ASPETOS CONDICIONANTES
DA CONCEÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO  
• Escavação a realizar muito profunda, da ordem de 26 m

• Solos interessados pela escavação exibiam uma complexidade e variabilidade

extremamente acentuadas: até profundidades superiores à da escavação,

apresentavam muito fracas características geomecânicas

• Nível freático muito próximo da superfície do terreno e influenciado pelas marés

• Impulsos a equilibrar pela estrutura de suporte muito elevados

• Edifícios vizinhos  de excecional valor patrimonial, dotados de fundações diretas ou 

semidirectas nos aterros e aluviões

• Em consequência do incidente do túnel, tinham ocorrido, na zona poente da obra, 

movimentos de grandeza muito significativa, os quais, tinham naturalmente reduzido a 

tolerância das construções vizinhas a eventuais ulteriores movimentos dos solos de fundação



ESTRUTURA DEFINITIVA



ESTRUTURA DEFINITIVA

Secções transversais das estruturas definitivas das zonas larga (lado nascente) e estreita (lado poente) da estação



ESTRUTURA DEFINITIVA



ESTRUTURA
DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
ESTACAS E SISTEMA DE ESCORAMENTO



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
• Estrutura de suporte constituída por estacas moldadas secantes com 1,5 m de

diâmetro (estacas de bentonite cimento, executadas em primeiro lugar, e estacas de 

betão armado); afastamento dos eixos de cada duas estacas adjacentes de 0,875 m; 

comprimento de penetração das estacas nas argilas miocénicas no mínimo de 8,0 m

• Escora de jet grouting com 3 m de espessura centrada com o túnel

• Parede de betão armado, com 0,8 m de espessura, ligada estruturalmente às estacas de 

betão armado, executada do topo para a base, seguindo a evolução da escavação

• Escoramento das paredes por cinco níveis de pares de escoras metálicas, constituídas 

por tubos cilíndricos de grande diâmetro, com espaçamento horizontal de 3,5 m, 

altamente pré-esforçados durante a instalação

• Escoramento por trechos de laje, nas duas paredes transversais das extremidades, 

construídas em avanço, de cima para baixo



Perfis transversais do sistema de escoramento na fase de conclusão da escavação, nas zonas larga e estreita da estação

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
ESTACAS E SISTEMA DE ESCORAMENTO



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
CONDIÇÕES A CUMPRIR PELA CORTINA

• Grande rigidez e resistência

• Impermeável

• Instalação acarretando movimentos reduzidos

• Equipamento de construção adaptado à intersecção de obstáculos no maciço



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
ESTACAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
ESTACAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
SISTEMA DE ESCORAS DA ZONA LARGA



Corte vertical do sistema de contraventamento das escoras na zona larga

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
SISTEMA DE ESCORAS DA ZONA LARGA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
ENSAIO PRÉVIO DO PRÉ-ESFORÇO DE UMA ESCORA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
ENSAIO PRÉVIO DO PRÉ-ESFORÇO DE UMA ESCORA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
SISTEMA DE PRÉ-ESFORÇO DAS ESCORAS



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
SISTEMA DE PRÉ-ESFORÇO DAS ESCORAS



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
SISTEMA DE PRÉ-ESFORÇO DAS ESCORAS

Chapas-calço (espessuras 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 20mm)



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA

Betonagem da laje de travamento superior do extremo nascente da Estação



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA
LAJE DE JET GROUTING



ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PROVISÓRIA

Contenção e sistema de escoramento - zona larga, a nascente (à esquerda) e zona estreita, a poente (à direita)



FASEAMENTO EXECUTICO



FASEAMENTO EXECUTIVO 



FASEAMENTO EXECUTIVO
ESCAVAÇÃO



FASEAMENTO EXECUTIVO
PAREDE DE FORRO



FASEAMENTO EXECUTIVO
PAREDE DE FORRO



FASEAMENTO EXECUTIVO
SISTEMA DE ESCORAMENTO



FASEAMENTO EXECUTIVO
DEMOLIÇÃO DO TÚNEL



FASEAMENTO EXECUTIVO
LAJE DE FUNDO



FASEAMENTO EXECUTIVO
DESMONTAGEM DAS ESCORAS



FASEAMENTO EXECUTIVO
DESMONTAGEM DAS ESCORAS



CAUDAL AFLUENTE AO FUNDO
DA ESTAÇÃO EM FASE DEFINITIVA



CAUDAL AFLUENTE AO FUNDO 
DA ESTAÇÃO EM FASE DEFINITIVA  
• O cálculo dos caudais afluentes ao fundo da estação forneceu uma estimativa de 6 m3/dia



CAUDAL AFLUENTE AO FUNDO 
DA ESTAÇÃO EM FASE DEFINITIVA  

Rede de escoamento e caudal na fase definitiva. Eixo 1
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CAUDAL AFLUENTE AO FUNDO 
DA ESTAÇÃO EM FASE DEFINITIVA  

Rede de escoamento e caudal na fase definitiva. Eixo 19



CAUDAL AFLUENTE AO FUNDO 
DA ESTAÇÃO EM FASE DEFINITIVA  
• O cálculo dos caudais afluentes ao fundo da Estação forneceu uma estimativa de 6 m3/dia

• No dimensionamento dos sistemas drenante e de bombagem adoptou-se

um caudal de 300 m3/dia

• O caudal estabilizado afluente ao fundo da escavação no final da construção era de cerca de 

21 m3/dia, estimando-se que o caudal proveniente da percolação através do Miocénico seria 

da ordem de 12 m3/dia



SISTEMA DRENANTE



SISTEMA DRENANTE
• Tem a função de recolher a água afluente ao fundo da escavação proveniente da 

percolação através das argilas miocénicas e da contenção e de assegurar que não há 

arraste de finos

• É constituído por um tapete drenante e por valas drenantes transversais. Na zona larga 

o tapete tem uma largura de 10 m e espessura de 0,70 m e incluí dois tubos de PVC 

Ø300 perfurados



SISTEMA DRENANTE



SISTEMA DRENANTE
BANDAS GRANULOMÉTRICAS DO FILTRO E DO DRENO



SISTEMA DRENANTE



SISTEMA DRENANTE

• O sistema drenante sob a laje de fundo, com bombagem permanente dos caudais 

afluentes, para anular as elevadas subpressões correspondentes a cerca de 25 m

de água, que, de outro modo, se instalariam, revelou-se uma decisão acertada, em 

alternativa à solução da laje estanque

• O caudal que aflui ao poço de bombagem de 21 m3/dia, confirma que o caudal de 

dimensionamento adoptado no projeto de  300 m3/dia foi ajustado



TRATAMENTO DOS PORTAIS



TRATAMENTO DOS PORTAIS



TRATAMENTO DOS PORTAIS
CONCEÇÃO GERAL

• Envolver os trechos do túnel contíguos à estação, numa massa de solo tratado com

jet grouting satisfazendo duas condições essenciais: ser praticamente impermeável e 

ser resistente às pressões da água e do terreno na sua face exterior

• Indispensável, por um lado, assegurar uma boa penetração da massa de jet grouting

no substrato miocénico e, por outro lado, realizar uma boa ligação da mesma com o 

revestimento do túnel e com a estrutura da estação

• Estender, para além do plano dos portais, cerca de 16 m, a parede periférica de

estacas da estação, por forma a confinar o túnel e o rolhão de jet grouting



TRATAMENTO DOS PORTAIS
CONCEÇÃO GERAL

Planta e corte longitudinal da estação mostrando a solução de tratamento dos portais



TRATAMENTO DOS PORTAIS
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

• A necessidade absoluta de atingir um tratamento completo do solo aluvionar localizado

no espaço delimitado pelo substrato, pelo revestimento do túnel, pelas duas paredes 

laterais de estacas e pela face exterior da parede da estação, tornava pouco recomendável 

o uso de colunas de jet grouting inclinadas, executadas a partir da superfície do terreno

• As colunas inclinadas apresentavam alguns inconvenientes, como a maior

susceptibilidade a desvios dos respectivos furos, eventuais subpressões assimétricas no 

túnel e, em especial no caso presente, a dificuldade em assegurar um tratamento completo 

sob o túnel imediatamente junto da base deste

• A opção por colunas verticais implicou, para as colunas implantadas sobre o túnel, que o 

revestimento deste fosse atravessado pela furação em dois pontos; esta opção tirou 

partido do facto de o túnel se encontrar preenchido com betão, não sendo pois de temer 

consequências nefastas desses furos na estabilidade interna do túnel



TRATAMENTO DOS PORTAIS
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

• Minimizou-se o número de furos para não fragilizar as aduelas e assegurar as

condições de estabilidade do túnel na fase de remoção do enchimento de betão

• Recorreu-se a colunas de jet grouting de grande diâmetro (Ø>2,0 m), executadas com

jet triplo, o que se traduziu na realização de 28x2 furos, em alternativa a 98x2 furos,

em cada portal, caso tivessem sido usadas colunas convencionais de 1,0 m de diâmetro

• O sistema triplo, para além de assegurar a execução de colunas com Ø>2,0 m, permitiu a 

melhor combinação dos parâmetros do jet grouting, de forma a obter as melhores 

condições de contínuo refluxo, muito importantes para evitar as sobrepressões e 

deformações do túnel



TRATAMENTO DOS PORTAIS
VANTAGENS DA SOLUÇÃO

• Apenas implicava a execução de colunas de jet grouting verticais

• Podia ser executada na totalidade a partir da superfície

• Requeria menores áreas de trabalho à superfície

• Requeria menores tempos de execução

• Permitia a implantação rigorosa das colunas de jet grouting e um melhor controlo

da sua forma e diâmetro

• Proporcionava uma transição gradual de rigidez entre o túnel e a estação,

muito vantajosa sob condições sísmicas



3D do tratamento de jet grouting Secção transversal do plano do portal poente

TRATAMENTO DOS PORTAIS

Planta do portal poente



Resistência à compressão não confinada σ≥ 4 MPa

Módulo de Young E ≥ 0,8 GPa

Diâmetro das colunas Ø ≥ 2,0 m

Penetração nas argilas do Miocénico ≥ 3,0 m

Pressão da água 380-420 bar

Pressão do ar 7- 9 bar

Caudal da calda 160-200 l/min

Relação água/cimento                                                                0,7 

Conjunto de três colunas de teste com mais de 2,0 m de diâmetro       Alinhamento dos injectores de água

TRATAMENTO DOS PORTAIS
Caraterísticas do Jet Grouting



TRATAMENTO DOS PORTAIS
FASEAMENTO CONSTRUTÍVO

Sequência de furação e de execução do jet grouting no portal nascente

Perfuração e colocação do revestimento 
até ao topo do túnel

1

Perfuração do topo do revestimento 
definitivo do túnel

2

Perfuração dentro do túnel, preenchido com
betão leve, com martelo de fundo de furo

3



Perfuração da base do revestimento 
definitivo do túnel

TRATAMENTO DOS PORTAIS
FASEAMENTO CONSTRUTÍVO

Sequência de furação e de execução do jet grouting no portal nascente

4 5 6 e 7

Remoção dos tubos de 
revestimento

Perfuração por rotação e injecção de água até à 
cota de base das colunas de jet grouting

Execução das colunas de jet grouting



TRATAMENTO DOS PORTAIS
QUALIDADE DO TRATAMENTO



Face da escavação mostrando o t ratamento de jet grouting no portal nascente na zona superior do túnel entre estacas
e no interior do betão leve. Pormenor das perfurações das aduelas do túnel após a remoção do preenchimento interior

TRATAMENTO DOS PORTAIS
QUALIDADE DO TRATAMENTO



Trabalhos de acabamento do interior do túnel, podendo observar-se o geotêxtil, a geomembrana, os perfis metálicos
e o enchimento com betão projetado

TRATAMENTO DOS PORTAIS
DRENAGEM E REFORÇO DAS ADUELAS



PLANO DE OBSERVAÇÃO
CRITÉRIOS DE ALERTA



PLANO DE OBSERVAÇÃO. CRITÉRIOS DE ALERTA
DISPOSITIVOS DE OBSERVAÇÃO



PLANO DE OBSERVAÇÃO. CRITÉRIOS DE ALERTA
ESCORAS

Critérios de atenção e de alarme das forças nas escoras na zona larga da estação



PLANO DE OBSERVAÇÃO. CRITÉRIOS DE ALERTA
ESCORAS
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REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO
• Controlo da segurança ao levantamento de fundo no interior da contenção

durante as sucessivas fases de escavação

• Furos de alívio executados de forma progressiva 

(15 no interior e 4 nos portais)

• Instalação de bombas submersíveis inicialmente à cota -17 e progressivamente

descidas até à cota -27

• Observação do alívio das pressões da água em piezómetros eléctricos

(2x16 no interior e 8 nos portais)



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO
FUROS DE ALÍVIO NO INTERIOR DA ESTAÇÃO



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO
FUROS - 1ª FASE



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO
FUROS - 2ª FASE



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO
PIEZÓMETROS NO INTERIOR DA CONTENÇÃO



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO
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2002 2003

REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO

Evolução do nível de água nos piezómetros  – PZE7-1 (cota -20) e PZE7-2 (cota -27)



REBAIXAMENTO DO NÍVEL FREÁTICO
NO INTERIOR DA CONTENÇÃO

• O rebaixamento do nível freático no interior da contenção por meio de bombagem

dos poços de alívio revelou-se muito eficaz

• A observação de piezómetros eléctricos instalados na base das aluviões e no substrato, 

permitiu optimizar o número e as operações de bombagem



INCIDENTES DA FASE FINAL 
DA ESCAVAÇÃO



INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
• 10 de maio de 2003 - canto reentrante do lado norte (eixo 5): a base da

escavação situava-se à cota -18.50 (22,00 m de profundidade) e estava quase concluída 

a instalação do 5º nível de escoras faltando proceder à última fase de escavação:

na zona estreita o 4º nível de escoras já tinha sido instalado e a escavação tinha sido 

levada até à cota -20.00 (soleira do túnel), 2,00 m abaixo da cota prevista (-18.20)

• 2 de junho de 2003 - canto reentrante do lado sul (eixo 20): estava concluída a 

escavação a cota -22.00, procedendo-se à preparação da betonagem da laje de fundo: 

já estava betonada a laje de fundo no canto reentrante do lado norte



INÍCIO DO INCIDENTE

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003



CONTROLO DA ENTRADA DE ÁGUA E DE ALUVIÕES

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003



CONTROLO DA ENTRADA DE ÁGUA E DE ALUVIÕES

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003



CONSEQUÊNCIAS NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003

• Assentamentos e abertura de fendas na superfície do terreno em frente ao Torreão do 

Ministério das Finanças

• Evolução rápida abrangendo uma área de abatimento visível à superfície de cerca de 500 m2

• Os assentamentos tenderam rapidamente para a estabilização após ter sido eliminada a 

entrada de material sólido

• Assentamento máximo á superfície - 28 mm numa marca situada a 25 m do canto 5; 

no torreão foi registado um assentamento de 5 mm

• Dois piezómetros, com as câmaras na camada de areias aluvionares cerca da cota -18.00 m, 

e a distâncias de 8 m e 40 m, acusaram uma drástica redução da pressão de 12 m e 7 m;

esta redução anulou-se após ter sido eliminada a entrada de água e de material sólido



CONSEQUÊNCIAS NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003

• Um inclinómetro, situado a cerca de 5 m do canto, registou deslocamentos significativos

até à base das aluviões com um deslocamento máximo da ordem de 30 mm aos 16 m

de profundidade

• O efeito do incidente fez-se sentir apenas nos piezómetros, nas marcas de superfície e

nos vários varões extensométricos instalados nas aluviões do lado norte da cortina

e até mais de 100 m do canto 5

• Os piezómetros instalados no substrato miocénico no interior e no exterior da contenção

não registaram qualquer variação do nível de água: nas estacas, na parede de forro e na viga 

de coroamento não foi observada qualquer fissura ou anomalia indiciadora de 

assentamentos da cortina de contenção

• As formações miocénicas não foram afetadas



POSIÇÃO DAS ESTACAS

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003



CONCLUSÕES SOBRE A CAUSA DO INCIDENTE

INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
10 DE MAIO DE 2003

• O incidente teve como causa a existência de uma abertura na cortina de estacas, por 

onde se desencadeou a afluência de água e de solos aluvionares 

• A abertura resultou do desvio do eixo da estaca ES65, situada no vértice da cortina, 

resultante de uma inclinação comprovadamente de 1/28 do seu eixo teórico, mais de 3 

vezes superior à tolerância de inclinação máxima admissível de 1/100

• Os solos arenosos arrastados para o interior da estação apresentavam semelhança com 

as areias aluvionares escavadas no interior da escavação e continham pequenos 

fragmentos de madeira, de tijolos e de carvão, indicando que a sua proveniência era 

das aluviões



INCIDENTES DA FASE FINAL DA ESCAVAÇÃO
2 DE JUNHO DE 2003
• De menor gravidade mas muito semelhante ao incidente de 10 de maio de 2003 com 

arraste de água e material sólido para o interior da contenção

• As consequências no exterior foram semelhantes mas o assentamento máximo não 

ultrapassou 5 mm

• Colocação de sacos de areia, de cimento e de betão permitiu controlar a entrada de 

água e de material sólido 

• O incidente teve como causa a existência de uma abertura na cortina de estacas ao 

nível da base das aluviões (mais arenosas) por onde se desencadeou a afluência de 

água com arraste de solos aluvionares ao interior da estação 

• Essa abertura foi provocada por um excessivo desvio do eixo da estaca resultante de 

uma inclinação comprovadamente de cerca de 1/30 em relação ao seu eixo teórico



MEDIDAS PARA 
O PROSSEGUIMENTO DA OBRA



MEDIDAS PARA O PROSSEGUIMENTO DA OBRA
• Avaliação dos cenários  de risco

• Furos de bombagem nas aluviões

• Levantamento hidráulico devido ao artesianismo nas areias miocénicas

• Levantamento da posição das estacas

• Solução para redução do risco de entrada de água e solos



AVALIAÇÃO DOS
CENÁRIOS DE RISCO



AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS DE RISCO
• Levantamento hidráulico (“heaving”) do fundo da escavação

• Erosão no contacto cortina de contenção/terreno (“roofing”)

• Erosão interna do terreno (“piping”)

• Afluências de água por deficiente sobreposição entre estacas com aberturas no 
contacto entre estacas, eventualmente decorrentes de efeitos de canto

• Afluências de água por falta de integridade das estacas primárias

• Afluências de água por falta de integridade das estacas secundárias

• Afluências de água por Levantamento hidráulico das argilas na zona poente da estação 
devido ao artesianismo dos níveis de cascões miocénicos mais próximos do fundo da 
escavação 

• Afluências de água no portal poente, decorrentes de eventuais deficiências no 
tratamento por jet-grouting



FUROS DE BOMBAGEM 
NAS ALUVIÕES



FUROS DE BOMBAGEM NAS ALUVIÕES



LEVANTAMENTO DA 
POSIÇÃO DAS ESTACAS



LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DAS ESTACAS
• Trechos, mais ou menos localizados, onde algumas das estacas apresentavam 

inclinações de cerca de 1/50, de tal forma que a espessura útil resistente das estacas 

primárias era reduzida, não sendo de excluir uma rotura localizada destas estacas

• Trechos em que a espessura resistente das estacas primárias também era insuficiente 

devido a uma sobreposição significativa com as estacas secundárias que apresentavam 

inclinações também da ordem de 1/50

• Trechos em que as estacas secundárias inclinavam em sentidos opostos, 

predominantemente na direção longitudinal da estação, com inclinação

entre 1/40 e 1/70

• A máxima inclinação detetada foi de cerca de 1/30 nos cantos reentrantes



LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DAS ESTACAS



LEVANTAMENTO DA POSIÇÃO DAS ESTACAS



TRATAMENTO DE INJEÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO



Entrada de água e de material sólido através da cortina

TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO



TRATAMENTO DE INJEÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO
• Com base no levantamento foi definido um tratamento no tardoz da cortina com injeções 

múltiplas com calda cimento a elevada pressão com válvulas afastadas de 0,5 m, envolvendo:

▪ todos os cantos (reentrantes ou salientes) com exceção do canto 20N

▪ as zonas fora dos cantos onde se detectaram desvios mais significativos

▪ toda a zona estreita, pela dificuldade em ali se proceder ao levantamento

rigoroso e em condições de segurança da posição das estacas

• Injeções repetidas em todas as manchetes o número de vezes necessário para atingir

valores limite pré-estabelecidos de pressão de injeção e de absorção de calda

• Eficiência do tratamento avaliada por meio de ensaios tipo Lefranc, realizados antes e

após o tratamento por injeções e pelo exame das amostras colhidas nos furo de sondagem



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO
IMPACTE DO TRATAMENTO
• Acréscimo das forças no sistema de escoramento, em particular nos dois níveis 

inferiores (4º e 5º níveis) mais próximos das zonas injetadas

• Levantamento do terreno envolvente da contenção

• Modificação do tipo de movimentos da cortina, com acréscimo de deslocamentos

contra o terreno suportado, na zona superior da cortina

• Nalgumas escoras na zona estreita, em particular as do 4º nível, as forças atingiram valores 

muito elevados, atingindo os níveis de alarme. Estas escoras tinham já instaladas forças 

consideráveis, fruto da sobreescavação realizada para o levantamento das aduelas do túnel

• Foi necessário introduzir naquela zona mais um ajuste ao faseamento construtivo que 

consistiu essencialmente no reforço do 4º nível com mais duas escoras provisórias e na 

construção em avanço de algumas vigas da estrutura definitiva



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO
IMPACTE DO TRATAMENTO

Evolução das forças nas escoras do 5º nível da zona larga 



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO
IMPACTE DO TRATAMENTO

Evolução das forças nas escoras do 4º nível da zona estreita



TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO
IMPACTE DO TRATAMENTO

Envolvente dos deslocamentos horizontais da cortina Deslocamentos verticais na viga de coroamento da Estação

• Modificação do tipo de movimento da cortina, que na zona superior se deslocou contra o 

terreno suportado 

• Levantamento de alguns milímetros das paredes registado na maioria das marcas superficiais



• O tratamento por injeções múltiplas foi muito eficiente 

• A eficiência foi atestada pelo facto de que, durante o período em que decorreram as 

injeções de impermeabilização na zona estreita da estação, se registou uma progressiva 

diminuição da afluência de água às aluviões sobrejacentes ao substrato miocénico no 

interior da estação, com a progressiva redução do caudal bombeado nos poços de alívio

aí instalados

• Tendo as injeções abrangido as aluviões situadas abaixo do nível inferior da parede de 

forro já executada e a zona superior do substrato miocénico, a eficiência do tratamento 

foi mais uma prova de que as afluências de água e de solos aluvionares para o interior 

da estação só pode ter sido através de aberturas existentes entre as estacas

TRATAMENTO DE INJECÇÕES
NO EXTERIOR DA CONTENÇÃO



LIÇÕES A RETER DOS 
INCIDENTES



• A falha que levou à ocorrência dos incidentes resultou da deficiente execução das 

estacas, pois não foi respeitada a tolerância de verticalidade de 1/100

• Esta falha poderia ter sido evitada se tivesse havido um controlo efetivo da 

verticalidade das estacas, quer durante a sua execução, quer durante as fases 

sequentes de escavação pela observação e levantamento da respetiva posição, o que 

teria permitido tomar a tempo as disposições necessárias para evitar os incidentes

• A falta deste controlo pode ser atribuída a um viés de julgamento que poderá ter 

resultado da excessiva confiança que foi depositada no consórcio empreiteiro

LIÇÕES A RETER DOS INCIDENTES



• No projeto foi considerada aceitável a tolerância de 1/100 para o desvio vertical das 

estacas; adotou-se, no entanto, um afastamento teórico muito conservativo de 1.75 m 

dos eixos das estacas primárias e secundárias, a que correspondia um afastamento 

teórico máximo da posição de cada estaca de, apenas, 0.25 m, à cota -22.00 do

fundo da escavação

• A incerteza da posição das estacas revelada pelos incidentes levou a decidir pela 

paragem dos trabalhos, para se proceder ao levantamento da sua posição e à definição 

de uma solução que garantisse a estanqueidade da cortina

• A falha resultou da falta do controlo efetivo da verticalidade das estacas durante a 

execução destas e da falta de observação e levantamento da posição das estacas nas 

sucessivas fases de escavação, o que teria permitido tomar a tempo as disposições 

necessárias por forma a evitar os incidentes e as respetivas consequências

LIÇÕES A RETER DOS INCIDENTES



• A falha foi agravada nos cantos reentrantes, uma vez que aqui se verificou a tendência 

das estacas de canto se afastarem das estacas adjacentes situadas em dois 

alinhamentos perpendiculares: nestes quatro cantos poderia ter sido evitada esta 

tendência se tivessem sido executadas quatro estacas adicionais

• É de referir que o consórcio empreiteiro executou estacas adicionais nos dois cantos 

salientes da zona de transição entre as zonas larga e estreita da estação com o objetivo 

de evitar o desvio das estacas de canto para o interior da estação, mas não propôs o 

mesmo para os outros cantos reentrantes

• Põe-se a questão se o consórcio empreiteiro não deveria ter proposto a execução de 

estacas adicionais reentrantes, ou se isso deveria ter sido antecipado na fase de projeto

LIÇÕES A RETER DOS INCIDENTES



• Perante a ocorrência dos incidentes, é legitimo equacionar se a utilização de paredes 

moldadas não teria sido mais conveniente, uma vez que, com a execução de painéis de 

canto em L, o problema dos cantos não teria existido

• De igual modo, seria mais efetivo o controlo da verticalidade durante a

execução devido ás características do equipamento, possivelmente mais adequadas

a esse controlo: esta solução não foi adotada devido ao receio de existirem, em 

profundidade, obstáculos enterrados de grandes dimensões e de camadas lodosas de 

muito baixa resistência

• Durante a execução do projeto e da obra houve intervenção de especialistas em várias 

áreas, não tendo, no entanto, sido feita a revisão do projeto por uma entidade 

independente

LIÇÕES A RETER DOS INCIDENTES



CONSIDERAÇÕES FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS
• A execução da Estação Terreiro do Paço constituiu um grande desafio para a

engenharia nacional

• A construção da estação não acarretou danos significativos no edifício pombalino do 

Ministério das Finanças e no edifício da estação Sul e Sueste

• No bom comportamento observado tiveram papel decisivo a robustez da cortina de 

contenção, a laje de jet grouting disposta entre o túnel e a cortina antes do início da 

escavação e o sistema de escoramento altamente pré-esforçado

• As análises de projeto, que basearam o dimensionamento do sistema de contenção, 

permitiram fazer previsões do comportamento que se revelaram próximas da realidade



CONSIDERAÇÕES FINAIS
• A solução concebida para os emboquilhamentos, com base em colunas de

jet grouting confinadas com o prolongamento da cortina de estacas, revelou-se 

plenamente ajustada

• Durante as fases críticas de construção verificou-se a necessidade de acompanhamento 

permanente e muito efetivo da equipa de projeto

• Os dispositivos de observação revelaram-se de enorme utilidade, tendo os resultados 

obtidos, em comparação com as premissas de projeto, permitido tomar as decisões que 

se vieram a revelar necessárias durante a construção



ENTIDADES INTERVENIENTES

METROPAÇO

- METROPOLITANO DE LISBOA
Engº Alves Baptista/ Engº José A. Carvalho

- FERCONSULT
Engº Gomes de Pina/ Engª Alzira Chambel
Engº João Carrasco/ Engº João Aguiar
Engº Rui Pina/ Engº Frederico Melâneo
Engº Vitor Jesus/ Engª Carla Jorge
Prof. Emanuel Maranha das Neves (consultor) 
Projectistas
Prof. Manuel Matos Fernandes/ Engº José Mateus de Brito
Engº Rui Fortes Monteiro/ Prof. António Cardoso 
Dr. Sérgio Rosa/ Engº Alfredo Nunes
Engº Miguel Albergaria/ Engº André Cardoso
Prof. Jorge Almeida e Sousa
Prof. António Mineiro (consultor)
Prof.es Rui Faria, Anibal Costa e Raimundo Delgado (IC, FEUP)

- METROPAÇO
Engº Rosa Saraiva/ Engº Vasco Pereira/ Engª Paula Castro
Engº Luís Marques/ Engº Tiago Pereira/ Engª Elsa Cruz
Engº Rui Rodrigues
Prof.es Luís Calado e Jorge Proença (ICIST, IST)

- Acompanhamento LNEC
Engº Carlos Pina/ Engº Francisco Salgado
Engª Laura Caldeira/ Engº Bilé Serra/ Engº João Portugal

Projectos de Engenharia, Lda



MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO

Evert Hoek and Pierre Londe, 1974

The responsibility of the design Geotechnical Engineer
is not to compute accurately but to judge soundly


