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Reparação e reforço de fundações 

As soluções dividem-se em:

Reparações Superficiais

A melhoria das condições da 

fundação de consegue 

actuando a um nível próximo 

dos apoios existentes. 

Actuações sobre o terreno

Soluções em que se actua melhorando 

a resistência do terreno de apoio. 

Reparações Profundas

Extrapolação a maiores 

profundidades dos reforços 

superficiais por uso de 

elementos de pequeno 

diâmetro e elevada resistência.

Transferências de fundações  - Refundação

Com paredes de alvenaria: Aumento da área de apoio 
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Reforço da fundação do 

Monumento a Washington 

(1879).

Através de um “enxerto”.

Chumbam-se ferragens em peças 

existentes, picando as duas 
superfícies e aplicando resinas 

colantes, ou betões de 

compisições especiais que 
garantam uma boa ligação entre o 

betão antigo e o novo. 

«Escoramentos auxiliares para a execução de reforços 
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Escoramento auxiliar das paredes 

Em alguns casos, estes reforços 

são feitos eliminando totalmente o 

apoio, uma vez apoiado o pilar ou 

muro, e transmitindo a sua carga 

para outras zonas até à 

reconstrução do apoio. No entanto 

o descalce é, normalmente, parcial 

construindo-se o novo apoio por 

pontos ou poços de reforço. 

Colocação em carga de novos 
elementos de fundação ->

Escoramento auxiliar 
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Transferências de fundações - Reforço de fundações profundas

Se deseja substituir uma estacaria deficiente, por: 

- degradação do material (madeira) das estacas – zonas com oscilação dos níveis de 

água…;

- Apoio em estratos pouco resistentes; 

- Punçoamento de cascas; 

- Betonagem deficiente; 

- Esforços imprevistos (impulsos laterais, atrito negativo), etc. 

ou, insuficiente para suportar as cargas de um edifício. Esta situação pode suceder devido a 

causas muito diversas

As soluções normalmente consistem em: 

� Substituição da fundação por outra nova, deixando geralmente a fundação antiga no terreno.

� Reforço da fundação existente com novas estacas, quase sempre de melhores características 
resistentes, mas fundados conjuntamente com os originais.

Soluções que provocam uma melhoria do terreno em volta da fundação. Entre elas, as mais 

utilizadas têm sido: 

Reforço da resistência de ponta 
mediante injecções. 

 Redução da compressibilidade do 
terreno mediante injecções de 
compactação em torno das estacas. 

Ainda que raramente aplicado, também 
é possível contornar a fundação antiga 
com estacas-prancha, estacas, etc., 
criando um poço de fundação por 
confinamento do terreno.   Um 
entrelaçado de estacas metálicas, 
atadas à cabeça também pode 
proporcionar um apoio comparável ao 
anterior, mas em ambos os casos é 
muito difícil prever os assentamentos 
necessários para a entrada em carga 
dos novos elementos de fundação

É frequente o caso em que uma 
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fundação por estacaria defeituosa venha 
acompanhada de um encabeçamento 
deficiente, degradado ou de resistência 
ou armadura insuficientes, pelo que se 
deve criar um novo encabeçamento 
englobando e reforçando o antigo. 

Este reforço é relativamente simples se 
for possível construir o novo 
encabeçamento sobre o anterior, 
adoptando soluções como as da figura 
mas o problema torna-se mais complexo 
quando se quer manter a rasante de 
arranque de muros e pilares, já que, 
nestes casos, é necessário alargar o 
encabeçamento, aumentando os 
esforços de flexão sem poder aumentar 
a resistência. 

Uma solução aceitável pode ser a 
criação de um anel periférico, com uma 
braçadeira forte de armadura, 
assegurando a transmissão dos 
esforços de corte mediante o uso de 
barras que atravessam a fundação ou 
recortando obliquamente o 
encabeçamento antigo.

Nalguns casos, reforçou-se o encabeçamento antigo com injecções sob o mesmo ou 

preenchendo uma cavidade pré-escavada com betão. 

Convém ter presente que a execução de microestacas atravessando estacas antigas pode 

criar situações intermédias de debilidade: ao seccionar estacas antigas, cortar barras do 

encabeçamento ou reduzir a sua secção resistente, etc. 

TIPOS DE SOLUÇÕES 
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tipo de solo, urgência, fundações existentes, níveis 

de carregamento e espaço físico disponíveis

Actuação sobre os terrenos 

Alternativa de tentar restituir a situação original, melhorando ou 
corrigindo a capacidade resistente do terreno. 

No âmbito da melhoria do terreno, oferecem-se soluções muito diversas. 

Injecções 

Cimentos (leitada de cimento, gel de sílica, resinas, etc.) 

Pretende-se penetrar no terreno, através de trados de pequeno diâmetro, um 
fluído que, num intervalo de tempo relativamente curto, adquire rigidez, 
formando com o terreno um material de alta resistência e coesão 

NOTA: a penetração das injecções no terreno é muito irregular e dificilmente 
controlável, concentrando-se nas zonas mais abertas ou permeáveis. 

- Este tipo de tratamento pode causar danos imprevisíveis ao preencher 
condutas, redes de saneamento, apoios de soleiras, caves com fissuras, 
etc., às vezes a distâncias de muitos metros do ponto de injecção 

- Por outro lado, a penetração de um fluído sob pressão no terreno pode 
produzir fenómenos de arrastamento de partículas, colapso por 
saturação de camadas instáveis, ou inclusive o levantamento de 
fundações se se aplicam pressões fortes próximo do seu nível de apoio. 

O tratamento com injecções é, assim, um método que se deve estudar e 
executar cuidadosamente, por empresas especializadas e com vasta 
experiência e sempre com controlo minucioso da obra e dos seus efeitos. 
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O tipo de injecções a utilizar e a sua forma de aplicação dependem 
fundamentalmente da permeabilidade e natureza do terreno, assim como das 
tolerâncias do edifício a tratar: 

 

As injecções de cimento são 

apropriadas para materiais 

granulares grossos (cascalhos 

arenosos, areias grossas, etc.), 

enquanto que em areias finas ou 

argilas, já há que recorrer à 

impregnação química com gel de 

sílica ou resinas.  

Deve especificar-se o tempo de consolidação ou cura e a resistência final: esta 
última é comparável à do betão nas leitadas de cimento, os gels duros estão 
na gama de 1,0 a 4,0 MPa enquanto que as resinas cobrem um campo mais 
vasto (terreno com resistências à compressão de 0,3 a 0,4 MPa já é um 
excelente apoio).  
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Normalmente, as injecções são 
realizadas com a ajuda de tubos 
com manguitos colocados a 0,30-
0,50 m que definem troços 
sucessivos de injecção e abrem 
sob pressão. 

A profundidade e separação dos 
trados é fixada estimando a 
amplitude do bolbo injectado a 
criar sob as fundações -> 

As distâncias usuais entre trados são de 1 a 2 m, enquanto que os volumes de 
injecção, dentro de variações muito amplas, podem oscilar entre: 

 

Cuidados a ter com as Injecções:

As injecções em edifícios históricos devem ser realizadas com grande cuidado e 

muito lentamente, de forma que não existam simultaneamente no terreno, volumes 

fluídos importantes. Deve ter-se em conta que são inevitáveis alguns assentamentos 

quanto mais carregada estiver a fundação e mais frouxo ou aberto esteja o terreno.

Também é muito importante o controlo das pressões de injecção já que pode chegar 

a produzir-se a rotura hidráulica do terreno, o levantamento de soleiras ou rotações e 

movimentos em elementos estruturais. 

Aplicações das Injecções

Criar maciços consolidados sob um edifício para transmissão de novas cargas: 
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Solidarizar fundações antigas ou 

cortar afluências de água por 

camadas permeáveis; melhorando a 

área de repartição das cargas e 

criando autênticas lajes cimentadas: 

 

Alternativa: Enchimentos (com betonilha-cimento, poliuretanos, etc.)

A sua principal função é preencher os ocos por um material suficientemente 

resistente para que o conjunto resultante suporte as fundações 

São utilizadas para colmatar e selar camadas de terreno ou recheios pouco 

resistentes em que existam ocos importantes provocados por dissolução 

(carsificação) ou arraste de partículas por águas freáticas (erosão interna).

Embora produzam uma resistência apreciável, a sua principal função é preencher os 

ocos por um material suficientemente resistente para que o conjunto resultante 

suporte as fundações em condições adequadas de segurança e com pequenos 

assentamentos posteriores.

São utilizadas misturas com grande capacidade de absorção de água, como leitadas 

de betonilha-cimento ou produtos químicos com estrutura alveolar como os 

poliuretanos.
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CASO DE APLICAÇÃO:

Este método utilizou-se para consolidar 

o terreno sob o Palácio de la Diputación 

de Cuenca (finais do séc. XIX), com 

assentamentos diferenciais de vários 

centímetros, por progressiva dissolução 

de uma camada de argila calcária 

existente entre 8,5 e 10,0 m de 

profundidade.

A consolidação fez-se mantendo-se em 

serviço o edifício, injectando uma 

mistura de 450 Kg de cimento, 30 Kg de 

betonilha e 844 l de água por m3. Esta 

mistura resulta num aumento da 

resistência para 1,2 MPa aos 28 dias. 

Foram injectados 10% de leitada em 

volume na zona carsificada e 2,5% na 

parte superior. Empregou-se uma malha 

de 3x3 m, com tubos-manguito, por 

troços de 0,50 m, limitando as pressões 

a 0,5 MPa na parte mais profunda e a 

0,3 MPa na superior 

O volume total injectado foi de 1265 m3 numa área de 

60x36 m2 e através de uns 300 trados, com 2.285 m 

de comprimento na vertical e 1.111 m inclinados.

<- Reforço da fundação dos pilares da 
Basílica do Pilar em Saragoça. 

St. Peters em Munique
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Laje formada sob um edifício histórico em Moscovo 

 

Injecção anterior à 

escavação para 

construir os maciços 

que suportam o apoio 

provisório do pilar. 

Impregnação com gel 

de sílica de um terreno 

arenoso sob uma 

sapata. Tipicamente 

temos injecções da 

ordem de 30% do 

volume de terreno e 

resistências finais de 

1,0 a 1,5 MPa. 

Compactação (argamassas viscosas) 

Introdução no terreno de uma argamassa plástica a elevadas pressões que, devido 

à sua viscosidade, desloca o terreno como um macaco hidráulico. 

Uma utilização típica deste método é para o levantamento ou rectificação de rasantes em soleiras, 

injectando a argamassa sob as mesmas mediante uma malha de trados curtos e realizando um 

cuidadoso controlo de nivelamento. Também se utiliza para reformar o apoio das sapatas ou melhorar 

a resistência do terreno em torno de fundações por estacas, evitando assim o reforço ou substituição 

das estacas existentes (figuras).

Uma variante deste tipo de injecções consiste em cobrir as fundações com uma soleira armada, 

injectando o terreno sob a mesma com a pressão máxima admitida pelo solo, através do qual se 

consegue uma compressão do terreno além de outros efeitos usuais de consolidação.
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Jet-Grouting 

A mais recente técnica de melhoria de solos por injecção – jet grouting – tem sofrido 

nos últimos anos um rápido desenvolvimento, sendo utilizada em diversas situações, 

incluindo obras provisórias e definitivas, nomeadamente, escavações, reforço de 

fundações, cortinas impermeáveis e túneis. A utilização crescente desta técnica foi 

acompanhada de um importante desenvolvimento ao nível dos sistemas de injecção, 

carecendo, todavia, de regras de dimensionamento e de controlo da qualidade. 

O jet grouting é uma técnica de melhoria de solos realizada directamente no interior 

do terreno sem escavação prévia, utilizando para tal um ou mais jactos horizontais 

de grande velocidade (cerca de 250 m/s) que aplicam a sua elevada energia cinética 

na desagregação da estrutura do terreno natural e na mistura de calda de cimento 

com as partículas de solo desagregado, dando origem a um material de melhores 

características mecânicas do que o inicial e de menor permeabilidade. 
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Melhoramento do solo por colunas de jet-grouting 
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O processo físico da técnica de jet grouting envolve as seguintes etapas: 

� Corte: a estrutura inicial ou nativa do solo é quebrada e as partículas de solo ou 

fragmentos do solo são dispersos pela acção de um ou mais jactos horizontais de 

elevada velocidade. 

� Mistura e substituição parcial: uma parte das partículas ou fragmentos do solo 

é substituída e a outra parte é misturada intimamente com a calda injectada a 

partir dos bicos de injecção. 

� Cimentação: as partículas ou fragmentos de solo são aglutinadas entre si pela 

acção auto - endurecedora da calda, formando um corpo consolidado. 

A técnica de jet grouting subdivide-se, essencialmente, em três métodos que se 

baseiam no mesmo processo físico e que se representam na Fig. 2. São designados 

por sistema de jacto simples ou JET1, sistema de jacto duplo, ou JET2, e sistema de 

jacto triplo, ou JET3.

Aplicações Potenciais situações de aplicação Esquema 
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da técnica de jet grouting
Túneis � Construção em zonas urbanas de túneis de reduzido 

recobri-mento em terrenos de características mecânicas 
medíocres. 

� Consolidação de abóbodas de túneis a partir do seu 
interior ou a partir da superfície (para profundidades 
inferiores a 20 m). 

� Consolidação de frentes de túneis em terrenos 
constituídos por solos moles e saturados. 

� Criação de lajes estanques na soleira e 
impermeabilização de hasteais e da abóbada. 

� Consolidação da entrada e saída de tuneladoras com 
escudo.

� Tratamento de camadas muito permeáveis com níveis de 
água confinados, intersectadas pelo traçado do túnel e 
que podem originar carreamentos de solo devido às suas 
elevadas pressões. 

Escavações � Construção de lajes de fundo com função de 
contraventamento e/ou de impermeabilização. 

� Contenções laterais de escavações que também podem 
funcio-nar como cortinas de estanqueidade (em particular 
em terrenos com obstáculos inultrapassáveis por estacas 
prancha ou por paredes moldadas). 

� Reforço de cortinas com descontinuidades e passagens 
de água para o interior da escavação. 

         

Reforço de 
fundações 

� Reforço de qualquer tipo de fundações com excepção 
daquelas que têm elevada sensibilidade a assentamentos 
e cuja carga é transmitida às colunas antes destas 
atingirem a resistência de projecto. 

� Reforço de fundações a partir do interior da própria 
estrutura. 

� Reforço de fundações constituídas por estacas de 
madeira deterioradas. 

Cortinas de 
estanqueida

de 

� Escavações a cotas inferiores ao nível freático. 
� Cortinas de estanqueidade em barragens ou outras 

estruturas. 
� Cortinas de estanqueidade em terrenos com cavidades 

cársticas preenchidas com siltes. 
� Cortinas de estanqueidade em terrenos que incluem 

blocos ou obstáculos de grandes dimensões. 
� Cortinas de estanqueidade em terrenos com camadas 

alternadas de solos argilosos com solos arenosos. 

Estabilização 
de taludes 

� Estabilização por atravessamento da massa de solo 
potencial-mente instável. 
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Drenagem e Impermeabilização

Uma solução muito eficaz para problemas de resistência de solos, consiste em eliminar a 

água do terreno ou limitar a influência do nível freático. De facto, a subida acidental do nível 

freático, quer lentamente devido a transferências regionais, quer bruscamente devido a 

ruptura de condutas, pode produzir o colapso ou assentamento de fundações, degradação 

de betões e construções de tijolo, instabilidade de terrenos em encosta, etc.

Uma alternativa: criação de um recinto estanque em torno do edifício ou a selagem do 
terreno de modo a reduzir as infiltrações e afluências de água – poços de drenagem…

Ou mesmo, recursos a Electro-osmose. No caso de solos fino, pode forçar-se a migração da 

humidade criando uma diferença de potencial eléctrico entre ánodos metálicos introduzidos no 

terreno e um poço-cátodo de extracção. Este método, denominado electro-osmose, é de elevado 

custo mas revela-se eficaz quando outras soluções não são viáveis… 

Microestacas

Microestacas com equipamento de perfuração por rotação 

Microestacas realizadas com equipamento de perfuração por rotação (que, ao mesmo 

tempo, funciona como cofragem), com expulsão de detritos mediante a água de refrigeração 

da coroa de corte. 



MELHORAMENTO DE MACIÇOS E REFORÇO DE FUNDAÇÕES 

Mestrado em Reabilitação do Património Edificado - REABILITAÇÃO GEOTÉCNICA  
António Viana da Fonseca (FEUP-DEC–Geotecnia) 17

Terminada a 

perfuração, coloca-se 

a armadura e enche-

se o trado com 

argamassa, retirando 

a cofragem por 

tramos. É normal 

auxiliar-se a 

penetração e 

densificação da 

argamassa fechando 

a cofragem no topo e 

aplicando ar sob 

pressão. 

O facto da cofragem poder ser introduzida por tramos de pequeno comprimento, faz com 

que se possa utilizar maquinaria de pequeno tamanho, permitindo o acesso a espaços muito 

reduzidos. Dois inconvenientes importantes: a adição de água (pode ser prejudicial em 

terrenos instáveis ou moles; dificuldade de introdução de armaduras tubulares.

Na fig. pode ver-se o reforço do 

Castelo de Herten na Alemanha, 

realizado nos anos 60 mediante 

poços de 1,20 m de diâmetro e 4 

m de profundidade, formados por 

anéis pré-fabricados e 

encabeçados por elementos de 

betão armado de 1,20 x 1,30 m2, 

cosidos às sapatas corridas 

originais por armaduras.

 

Estacas injectadas (estacas-raíz – variantes às micro-estacas) 
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Executadas por perfuração com 

circulação de água. Equipamentos

Deve-se ter em devida 

consideração que a injecção e 
circulação de água sob as 
fundações problemáticas 
podem vir a instabilizar ainda 
mais as condições existentes.

Reforços por estaca-raíz �
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Microestacas realizadas a seco, sem cofragem e com broca helicoidal 

Microestacas realizadas a seco, sem cofragem e com broca helicoidal (excepto perfuração de betão). 

Este método permite que a perfuração seja realizada também com coroas refrigeradas a ar. Uma vez 

limpo o trado, é colocada a armadura e injectada uma argamassa fluída ou leitada através de uma 

tubagem auxiliar. 

No caso de armadura tubular, a 

leitada é injectada pela boca do 

tubo, fazendo-a fluir pelo fundo e 

pela parede exterior do mesmo 

até à superfície. 

Poderá, eventualmente, tapar-se 

a saída e injectar a leitada sob 

pressão.

Microestacas com injecção sob pressão em bolbo (sistema Tubfix) 

Este é o sistema mais divulgado em 

Portugal. 

Uma vez realizada a perfuração pelo 

sistema mais indicado para o 

terreno, é colocada uma armadura 

tubular provida de uns manguitos 

elásticos que funcionam como 

válvulas anti-retorno. Em seguida, é 

introduzido pelo seu interior um tubo 

com obturadores colocados à 

distância necessária para isolar cada 

manguito. Em primeiro lugar, injecta-

se pelo manguito mais profundo, 

através do tubo interior, uma leitada 

fluída que preenche o espaço 

compreendido entre a armadura 

tubular e o terreno, criando uma 

bainha de confinamento

.
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Seguidamente, e antes que a leitada solidifique completamente, injecta-se novamente pelos 

manguitos sucessivamente, de baixo para cima, e com pressão suficiente para romper a bainha e 

criar um bolbo deslocando o terreno. 

As microestacas têm a vantagem de se executarem com 

maquinaria de reduzidas dimensões o que permite trabalhar 

em caves e locais de pequeno pé-direito para problemas 

concretos, mas em geral torna-se complicado introduzir as 

máquinas desde o exterior do edifício e movê-las por zonas de 

trabalho (em que se encontram valas, zonas seguras por 

escoras, etc 

Estas microestacas possuem uma capacidade resistente muito superior à das microestacas 

normais, assim como menores assentamentos na colocação em carga. Naturalmente são 

bastante mais caras. 

Para o êxito deste tipo de reforço devem existir uma série de condições: 
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� A fundação a reforçar deve ter suficiente resistência 
para transmitir as cargas por aderência. 

� O firme de apoio deve encontrar-se a uma 
profundidade moderada (< 20m) já que é difícil 
garantir a continuidade estrutural, alinhamento recto 
e posição espacial em estacas muito compridas. 

� O terreno atravessado deve ser relativamente estável 
para não introduzir flexões, atrito negativo etc., nas 
microestacas.

A capacidade portante das 

microestacas depende muito do 

sistema construtivo (injecção sob 

pressão ou não), do tipo de armadura 

(tubular ou redonda), comprimento, 

inclinação, terrenos de apoio, etc.. Os 

ensaios testes de carga neste tipo de 

estacas revelam valores bastante 

superiores aos previsíveis pelas teorias 

das Mecânica dos Solos. Não existe 

risco de encurvadura, salvo em terrenos 

excepcionalmente fracos (cu < 20 kPa). 

Por outro lado, ao formarem-se grupos numerosos de 

microestacas, a resistência melhora substancialmente em 

relação ao caso de microestacas isoladas. 

No caso de microestacas de grande comprimento com 
armadura tubular é importante realizar correctamente as 
uniões dos diferentes troços de tubo, o que se consegue 
eficazmente com manguitos enroscados. Às vezes colocam-
se anéis soldados em torno do tubo de forma a melhorar a 
aderência entre o tubo e a argamassa periférica, embora 
normalmente não se considere a sua resistência.

As microestacas, como outros elementos de reforço, 
apresentam o problema da transferência de cargas da 
estrutura e das deformações associadas a este processo.

 Em geral devem ser adoptados valores muito conservadores 
para a resistência por aderência do contacto cimento-
microestaca, salvo se se tomarem medidas especiais como a 

injecção sob pressão, emprego de resinas, etc.
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Estes valores para o atrito limite unitário poderão ser quantificados a partir de ábacos 

(Bustamante e Doix), dependente da natureza, consistência ou compacidade do solo e tipo 

de injecção. 

Durante a execução das estacas surgem vários tipos de problemas pelo que 
será necessário tomar as devidas precauções

Se a aderência é insuficiente ou 

existam problemas de corte pode 

alargar-se a zona de ligação à 

sapata, ou aumentar a secção 

estrutural da mesma, ou 

aumentar a sua resistência 

mediante armaduras, barras 

resinadas, etc… 

Ver figuras… 
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Quanto aos assentamentos, deve contar-se com a deformação elástica das microestacas e com a 
compressibilidade do terreno, de acordo com as teorias usuais da Mecânica dos Solos. Se se 
pretende que os assentamentos da colocação em carga não se transmitam à estrutura, podem ser 
utilizados os seguintes métodos: 

� Provocando esses assentamentos previamente à ligação 
da fundação com a estrutura, através de macacos 
hidráulicos apoiados em pórticos auxiliares; 

� Carregando através de macacos planos apoiados na 
base da fundação e aplicando a força em apoios 
metálicos soldados ao tubo da microestaca, selando 
posteriormente o contacto cilíndrico entre o tubo e a 
sapata; 

� Uma solução intermédia consiste em betonar o fundo do 
orifício após a colocação da armadura tubular e ancorar 
aí um varão metálico com rosca na zona superior. Este 
varão vai ser comprimido através de um macaco 
hidráulico apoiado na armadura tubular da microestaca, 
traccionando-a e provocando deste modo a deformação 
elástica da mesma (geralmente carregando-o cerca de 60 
a 80% da carga nominal, tendo em conta o varejamento 
do varão). Esta deformação é mantida através da 
utilização de uma porca colocada na base do macaco.

Selada a microestaca junto à sapata, é retirada a porca, libertando a armadura a energia elástica 

armazenada, carregando assim a sapata contra o terreno. Por último injecta-se a microestaca.  
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No que respeita ao desenho do reforço deve procurar-se que as cargas concentradas 

coincidam com o centro de gravidade de cada conjunto de microestacas ou introduzam 

esforços similares em cada um deles de modo que não se produzam rotações ou 

deslocamentos horizontais do apoio. Isto é conseguido com grupos de três ou mais 

microestacas, simetricamente dispostos. 

A estabilidade do apoio melhora se se dá às microestacas uma ligeira inclinação para fora 

(geralmente 15º ou 5:1), abrindo o conjunto, não sendo, no entanto, absolutamente 

necessário, e até pode trazer problemas se as microestacas forem muito longas e 

atravessam camadas compressíveis já que podem produzir-se nos mesmos flexões 

importantes. Em bastantes casos, a inclinação obedece a uma maior facilidade construtiva.

Em torres, pilares muito carregados, etc., é normal recorrer-se à criação de um retículo de 

microestacas, formando assim uma grande sapata de reforço que prolonga a fundação até 

ao firme. 

Estacas Contíguas - encostando as estacas às fundações e construindo em 

seguida elementos de ligação que transmite as cargas 

São normalmente estacas verticais, de diâmetros entre 30 e 60 cm, adequados para o 

reforço de muros ou sapatas corridas com cargas importantes, e quando a obra permite 

introduzir maquinaria relativamente pesada e de bastante altura (um pouco superior ao 

comprimento final da estaca). 

A união com a fundação antiga pode conseguir-se de diversas formas: 
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� Através de vigas que 
atravessam a fundação e 
encabeçam as estacas 
colocadas em ambos lados. 

� Construindo vigas-carreira 
longitudinais, encabeçando 
as estacas de cada lado e 
escorando-as 
posteriormente contra a 
fundação mediante 
parafusos ou passadores 
metálicos. É frequente o 
contacto ser dentado para 
melhorar a resistência da 
junta.

As vigas podem ser metálicas, de betão armado ou de betão pré-esforçado. 

Durante o projecto deve garantir-se que: 
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� As reacções da viga sobre a fundação são admissíveis, sobretudo no caso de alvenarias. 
Isto refere-se tanto à compressão como a esforços de corte e flexão da alvenaria. 

� As flechas da colocação em carga são admissíveis para a estrutura, incluindo, no caso de 
betão armado, os assentamentos por retracção. São sempre possíveis correcções 
mediante macacos hidráulicos. 

� Com as travessas pré-esforçadas, eliminam-se 
os efeitos de retracção e flexão, já que podem 
conseguir-se contraflechas que os compensam. 
Também se consegue uma menor resistência à flexão 
no caso de fundações muito estreitas.

� Por razões construtivas ou melhor 
aproveitamento das estacas, estas podem 
dispor-se em triângulo, com vigas passantes 
oblíquas aos paramentos, repartindo de forma 
equilibrada a carga da superestruturas 

Uma variante destes sistemas é a estaca ligada à fundação com um encabeçamento que a 

penetra em consola sob a fundação. Esta solução exige um dimensionamento muito 

cuidadoso, tanto da consola como da estaca, já que as flexões na parte superior da mesma 

podem ser muito importantes. Por outro lado, as deformações elásticas podem tornar esta 

solução inadmissível para a estrutura, se o terreno superior for relativamente fraco. 

� Algumas vezes recorre-se a soluções muito 
sofisticadas: 

� Esta solução torna-se muito mais racional 
quando as consolas são os extremos de amplas 
vigas ou lajes que cruzam o edifício e recebem 
cargas relativamente simétricas e compensadas. 

Vários casos são reportados para surtir a necessidade do reforço devido à podridão das 

estacas de madeira pela oscilação do nível freático, utilizando microestacas metálicas 

introduzidas sob pressão por ocos abertos nas vigas ou lajes encaixadas sob antigos muros. 
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Outra alternativa: executar as estacas através de poços de reforço abertos 

sob as fundações e conseguindo a colocação em carga mediante o uso de 
cunhas e macacos hidráulicos. 

Estacas (em troços) introduzidas por pressão sob a fundação 

São estacas formadas por elementos pré-fabricados de aço ou betão, por hipótese 

de 1,20 a 1,60m de comprimento, que se introduzem com o auxilio de macacos 

hidráulicos no terreno, extraindo o solo que resta no interior no caso de tubos 

abertos. Noutros casos, os tubos levam um ponteiro metálico que desloca o terreno. 

Os diâmetros usuais são de 45 a 60 cm. Estas estacas podem requerem abrir poços 

de reforço sob a fundação, com uma altura da ordem de 1.50 a 1.80 m. 

Num dos sistema introduzem-se cunhas metálicas entre a estaca e a sapata 
antes de retirar os macacos minorando os assentamentos posteriores.

Estacas prensadas (Mega) 

Esta é uma variante posterior do mesmo sistema é a estaca "Mega" da 
Sociedade Franki, formada por elementos de betão tubulares, ôcos no centro 
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Instalação de pequenos elementos sobrepostos de estacas, os quais podem 
ser compostos por peças de betão armado vazadas ou perfis metálicos. 

Cargueira para cravação de estadas prensadas Reacção contra a estrutura existente 

 

 
Partes componentes de estacas prensadas 

 
Cravação de estacas prensadas 
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Cravação de estacas prensadas 

Muitas vezes torna-se necessário executar vigas de betão armado sob as paredes, 

embutido-as nas mesmas, pois as alvenarias não seriam capazes de suportar, 

directamente, os esforços aplicados pelo macaco hidráulico 
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Recentemente, começaram-
se a utilizar, estacas 
metálicas tubulares (tipo 
Bjurström), de pequeno 
diâmetro � 60 a 76 mm. As 
estacas são de aço 
galvanizado, com 
recobrimento plástico e 
preenchidos posteriormente 
com argamassa de cimento. 
A cravação é feita com o 
uso de macacos, por troços, 
unidos com manguitos 
especiais 

Também recentes, são as 
Estacas ATLAS, que se 
caracterizam por serem 
simplicidade, rapidez de 
execução e baixo custo. 
São constituídas por vários 

elementos, que podem ser de 

betão, metal, etc., introduzidos 

no solo sob pressão (tal como 

as MEGA), até um estrato de 

suficiente capacidade 

resistente, sendo no final 

introduzido um elemento de 

topo de maiores dimensões.  

Variante ATLAS – 
CABLELOCK: os 

elementos, normalmente 

de betão, são atravessados 

por um "cordão" de aço 
=> 

Depois são colocados macacos

No topo das mesmas e é então levantada a estrutura com a actuação 
simultânea de todos os macacos. A vantagem destes sistemas reside em 
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restituir a estrutura à sua posição original, sendo no final introduzido um 
esforço adicional de modo a prevenir futuros assentamentos

Estacas convencionais 

Se a altura é suficiente para a instalação de um bate-estacas

Sapatas, poços e estacas adicionais 

Estacas Apoiadas em Maciços 

Estacas Apoiadas em Maciços 
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Para evitar escavar sob fundações, é usual recorrer-se à distribuição ou alargamento 
da fundação, estabelecendo a união com as estacas através de macacos que se 
eliminam uma vez efectuada a colocação em carga de forma controlada. 

Uma solução semelhante empregue em Braunschwieg (Pieper, 1983), em que o jugo 
de carga apresenta uma forma quebrada para um melhor equilíbrio de forças. 
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Rigidificação da estrutura: 

 minimizar os assentamentos diferenciais: Pode ser alcançada por implantações de 

vigas de rigidez interligando as fundações (Figura) ou a introdução de peças 

estruturais capazes de contraventar a estrutura (Figura). 

Viga de rigidez
Rigidificação da estrutura

Reparação por reforços profundos: criação de caves

A reabilitação de edifícios antigos supõe algumas vezes obras de criação de caves para parques de 

estacionamento ou outras funções relacionadas com novos usos.  

Um caso clássico é a criação de uma cave de 

baixo da Casa Branca de Washington, com 

reforço de muros por poços de reforço e 

substituição da antiga estrutura de madeira por 

outra metálica com nova fundação

Uma das vias é a de fazer o prolongamento em profundidade da estrutura, reforçando pilares e 

paredes resistentes e escavando posteriormente os recintos da cave. A solução empregue na "Casa 

de Cordón" de Burgos, passou pela utilização de microestacas como reforço provisório. A armadura 

de tubo das microestacas é traccionada através de macacos que atribuem uma tensão de 

compressão ao varão alojado no eixo do tubo e apertam contra a «boca» do mesmo. Com isto 

elimina-se a deformação elástica. O tubo fica traccionado colocando uma tampa com uma porca na 

cabeça até se construírem os lintéis, momento em que se retira a porca devolvendo ao tubo a energia 

elástica armazenada e carregando contra o terreno a infra-estrutura. Ao continuar escava-se a cave 

descobrindo e colocando vigas nas microestacas. 
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Por último constroi-se a laje armada (neste caso ancorada 

frente à subpressão) e colocam-se os pilares definitivos, 

cortando a continuação das estacas. Noutros casos, quando 

não existe apoio firme ao nível da soleira da cave, ou não há 

grandes limitações de espaço, conservam-se as estacas ou 

microestacas recobrindo-as com forros que ficam como 

pilares falsos na nova cave. 

Aumento de rigidez da base do edifício e execução 

subterrânea de uma nova estrutura resistente

Conservação única das fachadas, reforçando-as, e criando 

uma nova estrutura interior até à profundidade requerida, 

construindo uma nova fundação. 

Os problemas aumentam quando a planta da cave não 

coincide com a do edifício, existe água, o terreno é arenoso, 

etc.. A primeira solução costuma complicar-se devido ao 

estado de deficiente das fundações existentes e inclusive pelo 

desconhecimento da sua geometria. Por outro lado os 

reforços usuais ocupam em planta uma superfície igual ou 

superior à das sapatas antigas pelo que o espaço da cave 

acabaria por ficar muito pequeno. Isto faz com que em muitos 

casos se prefere intercalar a nova estrutura com fundações 

independentes da existente. 

Na remodelação do Palácio dos Marqueses de Cubas, Madrid, os muros exteriores reforçaram-se por 

descalce e reforço parcial das fundações existentes, enquanto que os pilares metálicos da nova 

estrutura interior colocaram-se sobre bases de betão no fundo de poços escorados. Uma vez 

realizada a escavação da cave e antes de actuarem as cargas completas do edifício constroem-se as 

sapatas definitivas sobre as bases anteriores. 
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Quando a planta do edifício não é muito grande pode segurar-

se a estrutura através de cavaletes apoiados sobre os muros 

do perímetro, escavar depois a cave e construir as fundações 

e pilares de apoio e reforço. 

Esta foi a solução adoptada na reabilitação do «Torreão dos 

Guzmanes», em 1983, para albergar os serviços da 

Deputação de Ávila. O edifício, de estilo gótico renascentista, 

data do final do século XV e possui no seu centro um pátio-

corredor, de 17x17 m2, com uma bela arcada sustida por 

pilares de granito separados de 3,50 m. 

A cave colocou-se debaixo do dito pátio e isso construi-se um 

travejamento de vigas de betão armado, de 17.50 m de 

comprimento e uma secção de 75x30 cm2.

Estas vigas entrecruzavam-se formando uma quadrícula de 

2x2 m e passavam encostadas aos pilares. 

 Uma vez desmontados os pilares fixou-se uma laje entre as 

vigas para a base dos mesmos. Continuando, escavou-se a 

cave por zonas, construindo uns pilares caixão de 2x2 m2 e 

0,2 m de espessura, por baixo dos pilares existentes. Estes 

pilares rectangulares criavam umas cavidades, configurando 

uma certa tortuosidade à cave, concebida como recinto de 

exposições. 

ESCOLHA DO TIPO DE REFORÇO 
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Condicionantes técnicas 

Condicionantes económicas 

Exequibilidade e segurança 
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CUIDADOS
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�

Reforço de bases de poços 

Armação para reforço Reforço de base de poço 
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Substituição de fundações 
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Esquema de substituição de sapatas por poços 

Planta de estrutura metálica para transferência de carga 
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Cortes de estrutura metálica para transferência de carga 

Escoramentos metálicos e pilares 

cortados

Ligação do poço com pilar 
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NOTA: RISCOS DO USO DE EXPLOSIVOS (VIBRAÇÕES) 

Produzem assentamentos em solos granulares frouxos e solos com vazios em geral e podem chegar 
a desmontar muros de alvenaria, arcos de abóbadas, e construções de blocos pouco cimentadas. A 
sua origem pode dever-se à circulação de tráfego pesado, explosões em escavações ou pedreiras 
próximas, bombardeamentos, maquinaria pesada, etc.. 

As normas existentes são dificilmente aplicáveis a edifícios histórico-artísticos, divido à grande 
diversidade estrutural dos mesmos. Podem citar-se, contudo o critério da norma DIN 4150 que 
estabelece um velocidade limite de V = 4 mm/s.

Um critério semelhante é estabelecido pelas normas ISO 2631-77, com V = 3 – 5 mm/s como limite 
para a aparição de fendas visíveis (0,02 mm), queda de rebocos, etc.. Os critérios britânicos, no 
entanto, indicam valores de V = 7,5 mm/s e o Bureau of Mines (E.U.A.) chega aos V = 23 mm/s. As 
citadas limitações não devem generalizar-se a qualquer tipo de edifício sem uma análise detalhada 
das condições locais. Citaremos a título de exemplo a execução em 1973 de um parque de 
estacionamento de 12 m de profundidade na Praça do Palácio dos Papas em Avinhão(França), onde 
foi necessário mover 50.000 m3 de rocha de calcário. A velocidade máxima de vibração nos edifícios 
circundantes limitou-se a 10 mm/s quando estes estavam em mau estado ou fundados sobre terrenos 
superficiais frouxos, permitindo chegar aos 20 mm/s nos edifícios fundados sobre rocha. A carga 
máxima a uma distância de 10 m fixou-se em 0,65 e 1,6 Kg respectivamente. As queixas de alguns 
proprietários obrigaram, contudo, a limitar a carga a 0,4 Kg para reduzir a velocidade de vibração para 
7,5 mm/s quando os edifícios estavam a menos de 10 m. 

Em explosões realizadas em Ávila (Espanha), em granito, chegou-se a cargas de 0,5 Kg junto de 
sapatas de um edifício, com velocidades da estrutura superiores a 40 mm/s sem danos aparentes.  

Em alguns casos pode ser preferível reforçar edifícios em mau estado a trabalhar com limitações 
muito estritas no que diz respeito a vibrações. 

Teichmann e Westwater consideram como deslocamento máximo admissível por efeito de explosões 
o valor de 0,1 mm, porém é provável que este critério deva reduzir-se a menos de 0,05 mm para 
ampliar as limitações de velocidade às frequências de vibração usuais. 

A circulação de veículos pesados na proximidade de edifícios produz uma compactação localizada do 
terreno com os inevitáveis assentamentos, e ainda a alteração das argamassas, desprendimento de 
rebocos e azulejos, etc.. 

Alguns estudos realizados na Checoslováquia indicam que com intensidades de veículos pesados (> 
5 t) da ordem dos 1500 veículos/dia a vida de um edifício normal pode reduzir-se em uns 15 % , 
chegando a 50 % com intensidades superiores a 7500 veículos/dia. Os efeitos são ainda piores se 
não existirem passeios ou forem muito pequenos, se a velocidade for superior a 20 Km/h ou se vão 
formando covas ou escalões geradores de impactos. A susceptibilidade é menor em estruturas 
reticuladas de betão ou metálicas de que nas de ladrilho, alvenaria, etc.. 

Assinala-se por último os efeitos nocivos da cravação de estacas, a qual deve proibir-se de forma 
absoluta na envolvente de edifícios históricos, sobre todo se o terreno é de natureza arenosa.
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CASOS ESPECIAIS

Casos nos quais os problemas de fundações resolvem-se de forma especifica ou singular 

em função do tipo de edifício ou do problema exposto: problemas relacionados com o re-

aprumo ou consolidação de torres e edifícios inclinados, os deslocamentos globais de 

edifícios, a criação de caves, e o tratamento de problemas à escala urbana como os 

fenómenos de abatimento ou deslizamento. 

Torres e Edifícios Inclinados 

São frequentes nas torres e chaminés os defeitos de verticalidade e inclusive os perfis 

curvados devido a retracções diferenciais, dilatações não corrigidas ao longo da construção, 

etc.. Estes defeitos, no entanto, podem não ter uma evolução irreversível e, salvo a curiosa 

impressão estética, raramente introduzem uma perda de funcionalidade. 

Pelo contrário quando as inclinações obedecem a 

assentamentos diferenciais da fundação, o 

processo pode conduzir ao tombo ou ruína 

definitiva da estrutura, inclusive durante a 

construção. Os casos históricos são muito 

numerosos, começando pelo zigurate de Babel 

(ou babilónia), progressivamente afundando nos 

siltes soltos do Eufrates.

Outro caso emblemáticos é o da Torre de Pisa. 

Abordado adiante… 
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Na época medieval, empreendeu-se na construção de numerosas torres e campanários com técnicas 

muito primitivas de fundação, tendo sido muito escassos os que sobreviveram. Kérisel (1975) cita as 

torres da Abadia de Romsey (985), Gloucester (século XI) e Worcester (1175), além de numerosos 

exemplos de rotações e afundamentos de pilares e fachadas de igrejas e catedrais. 

A situação não mostrou melhoramentos no Renascimento nem na Idade Moderna. Dos 200 

campanários e torres que chegaram a existir em Bolonha, subsistem hoje umas 30. A história de 

Veneza está associada ao derrubamento de inúmeras torres, algumas delas em cima de numerosas 

casas como a da igreja de São Leonardo em 1595. Não faltam os casos neste século como o 

derrubamento em 1902 do Campanário de São Marcos, destruindo a Igreja de São Sovino , ou da 

Torre de Carlos Magno em Tours em 26 de Março de 1928. 

As causas generalizadas destes acidentes são: 

� Heterogeneidade do terreno de apoio, presença de lentículas brandas, etc., que tornam 
maiores os assentamentos numa zona da base. 

� Fortes tensões de bordo, por insuficiente área de apoio ou por efeito do vento. 

� Localização em zonas de deslizamento, declives, etc., ou em bordos de planaltos 
submetidos a fenómenos de abaixamento. 

� Assentamentos periféricos produzidos pelo tráfego, saturação acidental, escavações, 
descidas do nível freático, etc.. 

� Abalos de origem sísmica. 

Neste momento é possível consolidar as fundações de qualquer torre ainda que às vezes é 
muito mais cuidadoso reforçar a infra-estrutura.

Como actuação básica torna-se mais conveniente do ponto de vista histórico e de fidelidade a uma 

paisagem urbana, e menos arriscado, consolidar a sua posição inclinada que tentar endireitá-la.

Os trabalhos ao pé de torres inclinadas são muito delicados inclusive perigosos. Isso explica a 

prudência e atraso em actuar sobre a Torre de Pisa e está provado em numerosos casos 

históricos como o afundamento do Campanário de São Marcos em Veneza 
à custa de reparação deficiente.

POR EXEMPLO: os alargamentos da área de fundação por poços de reforço, maciços 

ancorados lateralmente, etc., só são aconselháveis quando o terreno superficial possui 
resistência, o que não é o caso mais frequente. Na fig. 255 mostram-se os poços de reforço 

de reforço da torre de Batuzen na Alemanha
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Existem soluções específicas para este tipo de problemas.

1. Alargamento da fundação reduzindo as pressões sobre o terreno.«

2. Colocação de um estribo ou «muleta» na zona de desaprumes. Pode tratar-se de 
um contraforte apoiado superficialmente ou elemento estacado.

Ex: Campanário de St. Moritz na Suíça. Em 1927 
quando esta apresentava uma inclinação de 8% 
foi-lhe aplicado um contraforte, combinado com a 
descarga de terreno encosta acima  - >
Apesar deste reforço as rotações continuaram 

alcançando-se os 9% de inclinação em 1968, 

procedendo-se então a uma drenagem profunda 

da encosta mediante 3 drenos de �131 mm.

O apoio na base reforçou-se mediante 4 
ancoragens de 20 m e 290 KN de capacidade. Se 
bem que se consegui uma redução notável das 
rotações, a estabilização não está completa.

O reforço das torres da Catedral de Lübeck 

constitui um excelente exemplo de «muleta» 

profunda. A operação foi muito delicada devido à 

necessidade de escavar em frente às fundações 

de forma a encaixar a estrutura de apoio. Houve 

que construir um muro em L para conter a 

alvenaria da fundação e as estacas inclinadas 

(�420 mm) construíram-se com maquinaria 

especial, já que não havia espaço suficiente ao 

partirem inclinados da fachada. A transmissão de 

carga conseguiu-se contra um bloco de betão 

armado à base da torre, regulando a colocação 

em carga mediante macacos
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3. Reforço profundo mediante estacas e microestacas…

São típicos reforços mediante 

microestacas inclinadas em 

direcção ao exterior, como o 

empregado para estabilizar o 

Campanário de Burano, 

próximo a Veneza, cuja 

inclinação já se tinha tornado 

perceptível durante a 

construção a colocação em 

carga mediante macacos. Os 

ventos dominantes na zona 

aumentaram a inclinação, 

chegando a ficar a resultante do 

peso fora da base. Em 1964 

evitou-se a sua demolição, com 

uma rede de microestacas de 

comprimento igual a 25m 

É uma solução 

adoptada para o 

curioso minarete de 

Al-Habda em 

Mosul(Iraque), 

construído no século 

XI e com uma 

inclinação da ordem 

dos 9%. A reparação 

realizou-se em 10 

meses (1980-1981) 

antecedida por um 

reforço da infra-

estrutura com barras 

de aço cimentadas. 
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Das centenas de propostas apresentadas ao comité de especialistas (Prof. Mike 

Jamiolkowsky, Univ. Turim, Prof. John Burland, Uinv. Londres, Prof. Carlo Viggiani, Univ- 

Nápoles) pelos mais diversos especialistas na reparação de fundações e edifícios 

inclinados, e todas foram declinadas pelo comité, pelo que nenhuma destas propostas foi 

apresentada ao público… 

Destas soluções, apresentam-se a seguir algumas: 

Ch.Veder propôs em 1976 uma solução 
de endireitamento da Torre de Pisa que 
consistia em provocar maiores 
assentamentos na zona mais elevada 
(Norte) por uma aplicação de uma malha 
de ancoragens, protegidas contra a 
corrosão, equivalente a uma sobrecarga 

 

A empresa britânica Fondedile

Foundation Ltd propôs um esquema 
para consolidação da estrutura 
envolvendo estacaria por estacas-
agulha que, devido à sua ligação à 
estrutura, cria um efeito de pêndulo 
no subsolo assim como uma 
transferência de cargas para um 
estrato mais resistente 
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Vittorio Novelli, um inspector 

de Cesena(Forlì) concebeu (e 

patenteou) um sistema de 

rédeas que cintam a torre com 

31 cabos de aço puxados por 

um mecanismo hidráulico 

apropriado.  

Esta maquinaria, que verifica através de dispositivos electrónicos a tensão instalada, puxaria sem 

estragos para o monumento a torre para a sua posição vertical. Ao mesmo tempo, uma maquinaria de 

escavação apropriada, removeria o solo sob as fundações, nivelando a base. Como se percebe esta 

solução é em quase tudo semelhante à que se está a tentar aplicar nesta altura.

Uma variante a este procedimento é o levantamento de edifícios: 

Um exemplo notável é o levantamento de 

uns 3,50 m do "Templo de Las Capuchinas" 

no México. O edifício, de 58*17 m2, pesa 

13.300 t e já tinha sofrido a demolição das 

coxia numa tentativa de abrandar os grandes 

assentamentos sofridos desde a construção 

Sobre as cabeças das 

estacas instalaram-se 

macacos de 100 t com 

20 cm de curso que se 

carregavam contra um 

jugo que suspendia a 

fundação. O 

levantamento fez-se 

por fases sucessivas, 

ocupando 75 dias.  

 
As estacas uniram-se com laje de enraizamento sobre a que se levantou 

os muros de união com fundações primárias, cortando o topo das estacas.
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Vucetic e Djordjevic descreveram o 

endireitamento em 1978 de um edifício de 12 

pisos e 38,5 m de altura em Smederevo na 

Jugoslávia. O edifício estava fundado 

sedimentos brandos do Danúbio, com 

pressões de trabalho de 190 KPa e 

apresentava um desaprume de 30 cm. O 

método utilizado consistiu na extracção de 

terreno do lado com menores assentamentos 

mediante 11 sondagem inclinadas utilizando 

pressão de ar. Controlava-se continuamente 

o material extraído e os movimentos do 

edifício. A operação durou 10 dias e 

extraíram-se 5,4 m3 de lama, medidos a seco

 

O Comité explorou a fiabilidade de duas alternativas (inspirando-se em muitas destas 
sugestões!) conduzindo à redução da inclinação actual da Torre de 0,5 a 1o sem tocar 
no Monumento. Com a intenção de o conseguir foram tomadas em conta as seguintes 
soluções alternativas. 

� Indução do assentamento do 
lado Norte da Torre por 
redução do volume na camada 
superior da argila Pancone 
através de uma distribuição 
apropriada do tratamento de 
consolidação por 

Electro-osmose 

� Uso de uma técnica de subescavação, de modo a obter um efeito similar ao 
descrito por Terracina (1962) e usado presentemente com sucesso para reduzir 
grandes assentamentos diferenciais aos quais esteve sujeita a Catedral 
Metropolitana, do séc. XVI, da Cidade do México.
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Várias abordagens, diferentes resultados (->gráfico de inclinações): 
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